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E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  
Alweer 10 jaar 

een begrip in regio 
Gooi en 

Vechtstreek! 

WENST U EEN HEEL 
GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 

2019!

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33                                    VEERMANMAKELAARS.NL

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

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

RUIMT OP!
T/M 5 JANUARI

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

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

De redactie wenst u een
gezond en gelukkig 2019

Blijf teksten en foto’s 
opsturen naar:
redactie@dunnebier.nl  
maximaal 300 woorden - 

foto’s: vanaf 500 kb. in jpeg 

- vóór vrijdag 16.00 u.
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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

Goede voornemens zijn een stellage. Je kunt er niet in 
wonen. Je dient het aan te kleden met goede daden.

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

4

FAMILIE BERICHTEN

"Warm, betrokken en gastvrij"

"Warm, betrokken en gastvrij"

Lammy is in kleine kring begraven.

"Warm, betrokken en gastvrij"

"Warm, betrokken en gastvrij"

Lammy is in kleine kring begraven.

Nieuwjaarsreceptie
Maandag

7 jan.
V.a. 19.30 uur

 
Locatie: Voetbalvereniging Nederhorst
Platanenlaan 1
Nederhorst den Berg
 

DE BESTE SERVICE EN KWALITEIT!

WINTERACTIE
(geldig tot eind januari 2019)

 


Neem deze bon mee en krijg de extra 
velgenreiniging à € 3,50 gratis bij ons 

Super Polish Programma 6
Bij elke wasbeurt wordt de

ruitensproeier GRATIS gevuld

Wij wensen
iedereen
een goed

2019

Ook voor grote bussen
tot 2.80 mtr. hoog en 7.20 mtr. lang

€ 18,00 (incl. korting)

Nieuw Loosdrechtsedijk 76A
Loosdrecht
Tel: 035-5823009
www.bojoscarwash.nl

Openingstijden:
Ma-vrij: 08.30-17.30 u.
Zaterdag: 08.30-17.00 u.
Zondag: Gesloten

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

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) en 
foto’s als JPG bestand opsturen 
voor vrijdag16.00 uur en voor de 
weekendactiviteiten is de slui-
tingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties
Als (HR)PDF of EPS bestand voor 
maandag 10.00 uur. 

KOPIJ



 met dank aan de Loosdrechtse Tekenaar
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JAAROVERZICHT

1. De Bergse brandweer opende traditioneel met de Nieuwjaars-
duik

2. Amicitia startte 2018 met 
een Winterconcert (jan.)

3. Jos Egberink kreeg een lintje voor zijn lange onderwijsloopbaan 
en als supervrijwilliger bij De Adelaar (jan.)

4. Joan van der Burgt (De Alli-
antie) en wethouder Theo Reijn 
sluiten zonnepanelen aan bij 
Erve Knorr (jan.)

5. De Schuimlikkers uit Ankeveen vieren carnaval (feb.) 6. De reconstructie van de Oud Loosdrechtsedijk moest worden 
opgeschort (feb.)

7. Het echtpaar Van Soest uit Loosdrecht vierde het diamanten 
huwelijksfeest (feb.)

8. Veel blijdschap bij de opening 
van de 42 appartementen van de 
Oranjerie (feb.)

9. Vrijwilligers haalden vuil op van het eiland Markus Pos in de 
plassen (feb.)

10. Vol goede moed startte men met de wer-
ving voor glasvezel in Nieuw Loosdrecht (feb.)

11. Unieke theaterervaring in een busje door
Ankeveen met Abdelhadi Baaddi (feb.)
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JAAROVERZICHT

12. In de bieb vindt het grote verkiezingsdebat plaats met 8 par-
tijen (mrt.)

13. Jurjen Polderman won de 
Spiegelplasloop in NdB. in een 
nieuwe recordtijd (mrt.)

14. Het koor Fun4All viert zijn eerste lustrum in het MCO (mrt.)

15. Glodi Lugungu had een prima 
optreden in de Dillewijn en wint 
later het Amsterdams Kleinkunst 
Festival (foto: Lady M. Artistique)

16. De Lokale Partij glundert, zij zijn de grootste partij met 4 zetels 
(mrt.)

17. Bibian Mentel wordt gehuldigd voor haar gouden plak bij de 
Paralympics (mrt.)

18. Wilfred Genee (toen nog Voetbal Inside) lenteborrelde bij de 
sponsors van voetbalclub Nederhorst (apr.)

19.  Het Wijdehuis in Loosdrecht 
werd ook geopend (apr.)

20. Voor de 152 halfmodellen van bootjes van Arnold van Dijk in 
de Vrijbuiter was veel belangstelling (apr.)

21. Ruim 200 kinderen uit groep 7 deden weer 
verkeersexamen (apr.)

22. Zes Loosdrechters en 2 Kortenhoevers kregen 
een lintje (apr.)

23. Tape That zette op het Oranjefeest de Fuik op z’n kop (apr.)



Wijdemeren
informeren

Collectieve energie

Wilt u 100% groene stroom en kunt u 
geen zonnepanelen op uw eigen dak?
Zowel huurders als woningeigenaren 
kunnen nog meedoen in het Collectief 
Zonneproject Kortenhoef.
U ontvangt dan een jaarlijkse korting op 
de energiebelasting.
Meer info
www.energiecooperatiewijdemeren.nl

  7 januari: Nieuwjaarsreceptie 

De redactie
van Wijdemeren 
Informeren wenst
u een gelukkig
nieuwjaar!

Op maandag 7 januari vindt de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. 
Burgemeester en wethouders
nodigen alle inwoners, instellingen 
en bedrijven hiervoor van harte uit. 

Dit jaar zijn we te gast bij Voetbalvereniging 

Nederhorst (Platanenlaan 1, Nederhorst den 

Berg). De bijeenkomst start om 19.30 uur en 

duurt tot ongeveer 22.00 uur. Graag tot 7 

januari! 

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

3 januari 2019

#mooiwijdemeren
 @marilynnewalsing 

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 
Breukeleveen
- Herenweg tegenover 49: bouwen trafohuisje (21.12.2018) 
Kortenhoef
- Zuwe naast 20: plaatsen toiletvoorziening (20.12.2018)

Loosdrecht
- Trekpad 1: plaatsen blokhut voor drie maanden per jaar 

   (13.12.2018)

- s’-Gravelandsevaartweg en eiland de Meent: vervangen 

   oeververdeling (13.12.2018)

- Rading 194: kappen twee bomen (noodkap) (13.12.2018)

- Oud-Loosdrechtsedijk 210: bouwen bijgebouw (15.12.2018)

- Hoek Horndijk/Lambrechtskade: kappen twaalf bomen 

   (17.12.2018)

- Oud-Loosdrechtsedijk 158: splitsen woning (17.12.2018)

- ’t BreukeleveenseMeentje tussen 8 en 10: vernieuwen 

   beschoeiing (20.12.2018)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: bouwen woning 

   (20.12.2018) 

- Van Collenstraat 24: vervangen binnenmuur (22.12.2018)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg naast 20: bouwen twee veestallen en 

   bedrijfswoning (14.12.2018)

- Randweg tussen 11 t/m 24 en 14 t/m 23: kappen 54 

   bomen (17.12.2018)

- Slotlaan achter 2: kappen 32 bomen (17.12.2018)

- Kerkstraat tegenover 38: kappen drie bomen (17.12.2018)

- Jozef Israëlslaan achter 2: kappen twee bomen (17.12.2018)

- Reeweg tegenover 5: kappen twee bomen (17.12.2018)

- Overmeerseweg tegenover 85c: kappen boom

   (17.12.2018)

- Vincent van Goghstraat tegenover 10: kappen boom 

   (18.12.2018)

- Dammerweg tegenover 59: kappen drie bomen 

   (18.12.2018)

- Torenweg voorbij 11: kappen twee bomen (18.12.2018)

- Voorstraat tegenover 39: kappen drie bomen (18.12.2018)

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 omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)
’s-Graveland
- Zuidereinde 3: kappen boom (14.12.2018)

Kortenhoef
- Moleneind tegenover 60: kappen drie bomen (14.12.2018)

Loosdrecht
- Trekpad 47: plaatsen beschoeiing (12.12.2018)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 13: plaatsen mantelzorgwoning (14.12.2018)

- Randweg tussen 11 t/m 24 en 14 t/m 23: kappen 54 

   bomen (18.12.2018)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)
Kortenhoef
- Parklaan 3: brandveilig gebruik buitenschoolse opvang

    (17.12.2018)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: uitbreiden woning

Nederhorst den Berg
- Middenweg 35a: bouwen van burg

>  Vrije boomkap
In kader van boombeheer worden onderstaande bomen 

gekapt. Er is geen kapvergunning nodig:

Nederhorst den Berg
- 20 essen op de Pieter de Hoog laan achter huis 

   nummer 1 t/m 23.

- 2 sierkers op de Frans Halshof tegenover huis nummer 24

- 1 esdoorn naast Frans Halshof naast huis nummer 1

- 20 elzen op Nieuw Walden t.o.v. huisnummer 1, 36 en 38

In het kader van boombeheer worden onderstaande 

bomen afgezet:

Nederhorst den Berg
- 9 esdoorns en 1 berk  Jacob van Ruysdaelstraat achter 

   huis nummer 12.

>  Verleende vergunningen
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Nederhorst den Berg
- Gemeente Wijdemeren, parkeerterrein De Kooi,

   verlenging bouwplaatsinrichting tot 4 augustus 2018

    (19.12.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum 

(tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team Vergun-

ningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten
Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52,

   11 januari 2019

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 3 januari 2019

Bouwen en wonen

Festiviteiten
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Wij wensen u een
goed en gezond 2019

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

JAAROVERZICHT

24.  Rik Jungmann ontving de gemeentelijke onderscheiding Drij-
vende Kracht (mei)

25. Koen van Wijk schreef ‘Land 
van Glas’, over de tuinbouw (mei)

26. De Feesttent van SLOEP zat mudvol met ouderen (mei)

27. Het skûtsjesilen in Loos-
drecht leverde prachtige beel-
den op (foto: Marjolein Lamme)

28. Oei, er viel een linde om op de Kerklaan in Kortenhoef, nie-
mand gewond (mei)

29. De Autocross in Nederhorst was een feest van de vrijheid (mei)

30. Kinderen van de Warinschool in NdB. wezen automobilisten 
op hun snelheid (juni)

32. Roelof Pos is tegen plas-
dras in de polder, het verjaagt 
de grutto (juni)

33. Geheel onverwacht werd Jan Bergman bij de Brandweer NdB. 
onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau (juli)

34. Wat was het warm op Wonderfeel, 3 dagen genieten van klassieke muziek buiten (juli)
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JAAROVERZICHT

35. Het Vrijbuiterweekend zorgde voor drukke Loosdrechtse plas-
sen (juli)

36. Hessel redde huisarts Stron-
ck die werd met een mes werd 
aangevallen (aug.)

37. Twee avonden Loosdrecht Jazz Festival, met een afscheid van 
Louis van Dijk (sep.)

38. Martin en Henny Heineke 
deden voor ’t eerst samen mee 
aan de Schippersdag (sep.)

39. Geen Gondelvaart, wel NK Palingroken in Kortenhoef (sep.) 40. Binnen was de eerste bijeenkomst van het Jeugd Schaatsen 
Loosdrecht (sep.)

41. Oma Marie en opa Willem openden restaurant 1244 in Anke-
veen (okt.)

42. Op het gemeentehuis leer-
den basisschoolleerlingen meer 
over lokale democratie met het 
spel Democracity (okt.) 

43. 80 prinsesjes in het Prinsessenpaleis (Wijkgebouw Ldr.) voor 
het goede doel Princess Blessings (okt.)

44. Het Gemengd Koor vierde het 70-jarig be-
staan in de OLV Hemelvaartkerk in NdB (okt.)

45. De 60e Vuntus Visdag was een feest met wei-
nig vis maar wel veel plezier (nov.)

46. Sinterklaas werd hartelijk ontvangen in 4 dorpen. Hier op de 
Kerklaan in Kortenhoef (nov.)
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*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Ik woon in een nieuwe 
energie zuinige sociale 

eengezinswoning in Ned. den 
Berg en wil graag ruilen met
een sociale huurwoning in 
Kortenhoef of Loosdrecht

Info: 0294741118
0651094222 email amjp@ziggo.nl

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  6 januari: 11.00 uur:
R. Simileer / Nieuwjaarsreceptie

Hervormde Gemeente 
(Sijpekerk)
Zo.  6 januari: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
                            18.30 uur:
Ds. C. van Dam.
Gereformeerde kerk
Zo. 6 september: 10.00 uur: 
Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 6 september:
Geen opgave ontvangen

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 6 januari: 9.30 uur:
Gezamenlijke dienst in
Sijpekerk.
  14.30 uur:
Gezamenlijke dienst in
Sijpekerk. 
Nederlands Gereformeerde 
kerk
Zo. 6 januari: 9.30 uur:
Ds. A. Siebenga

STERRETJES

✓ 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

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

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

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Bijles Biologie, wiskunde,
rekenen 06-10650819

www.bijlesloosdrecht.com
susanhageschadd@gmail.com

JAAROVERZICHT

47. De theatervoorstelling Operatie Geslaagd 
in de Dillewijn met ex-militair Erik Krikke was 
indrukwekkend (foto: Lady M. Artistique)

48. Mats Smit uit Nederhorst den Berg werd de 
eerste Ondernemer van het Jaar (nov.)

49. Na 47 jaren in het bestuur van 
de IJsclub Loosdrechtse Plassen 
nam Jacob van der Meulen op 
emotionele wijze afscheid (nov.)

50.  ’t KOOR! met veel Wijdemeerse leden gaf een warmbloedig 
concert in het MCO (nov.)

51. Vooral veel blijdschap maar 
ook treurnis nadat de provincie 
Noord-Holland de fusie met 
Hilversum stopzette (nov.)

54. De Curtevenneschool werd, na een zinderende finale, op pun-
ten Schoolschaak Kampioen van Wijdemeren (dec.)

52. Na een lange Kerstlichtjestocht 
konden honderden kinderen en 
volwassenen Maria, Jozef en het 
kindje in de stal bewonderen (dec.)

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL




