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WENST U EEN 
FEESTELIJKE 
WEEK TOE!

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist
(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL

Klaar voor de Feestweek
Het worden gezellige, vermoei-
ende, spannende en leuke da-
gen in Loosdrecht. Met vooral 
veel feest in de Feestweek van 
vrijdag 26 april t/m zondag 5 
mei. Elke dag vol activiteiten 
in en rond de Feesttent. Het 
volledige programma treft u 
in dit blad. Zie ook: www.stich-
tingsloep.nl 

‘Queen of the Rock’ Tina Tur-
ner opent op vrijdagavond. Op 
Koningsdag is er heel veel te 
doen: de lawaaiwedstrijd, kin-
dermarkt, polsstokspringen, 
schminken, paarden- en hon-
dendemonstraties en uiteraard 
de Prutrace. Zondags de SLOEP 
Rally. Maandag even rust voor 
de vrijwilligers en de kinderen 
bouwen hutten buiten. Op dins-
dagavond zal Wolter Kroes de 
tent op zijn kop zetten, na de 

badbeestjesrace, panna knock 
out en jeugdzeskamp. ’s Woens-
dags is de Bonte Middag voor 
ouderen, gevolgd door een Su-
perbingo.

Op donderdag 2 mei is de 12e 
editie van de Korenavond. Vrij-
dags kun je naast knutselen en 
playbacken meedoen aan de 
Ronde van Loosdrecht, om 
daarna met te zingen met Abba 
Fever, mamma mia.

Op zaterdag 4 mei herdenken 
we de slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog en andere oorlo-
gen. De afsluiting is op zondag 
met de Bevrijdingsborrel en sa-
men naar de bekerfinale kijken. 

Tien dagen feest in Loosdrecht. 
Doe mee!

Gooi de 
buxus in de 
grijze bak
De lente is gestart en we heb-
ben al wat mooie dagen gehad. 
Menigeen gaat met zijn tuin 
aan de slag.

Halverwege vorig jaar is de 
buxusmot ook in Wijdeme-
ren ´aangevlogen´ met als ge-
volg een spoor van aangetaste 
buxussen. Al twee keer stond 
in dit blad een artikel hoe te 
handelen. Bestrijden van de 
buxusmot kan op verantwoor-
de wijze. Toch kiezen veel men-
sen voor het verwijderen. Wat 
velen echter niet weten is dat 
ze de verwijderde buxussen 
niet in de groene bak moeten 
afvoeren.

Aangetaste buxussen moet je 
in de grijze bak afvoeren, im-
mers dan worden de buxussen 
en motteneitjes verbrand en 
uitgeroeid. Als mensen ze in de 
groene bak stoppen, dan woe-
kert het heerlijk verder, met 
desastreuze gevolgen voor de 
groene buxussen. Iedere eige-
naar kan uiteraard zelf bepalen 
wat je met je buxus doet, maar 
verknal het niet voor levensvat-
bare buxussen.
Gooi je buxus in de grijze bak!

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL
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Succes is krijgen wat je verlangt,
geluk is houden wat je hebt

ADVERTEREN?
WWW.NIEUWSSTER.NL

Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

de actie van de maand is
 

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,- 

Nu € 35,- 

Het huis van Ton en Ria de Jong 
aan de Middenweg in Nederhorst 
den Berg ging afgelopen jaar van 
het aardgas af. Voor warm water 
en verwarming gebruiken ze nu 
een warmtepomp. Die pomp 
bleek een optie omdat hun huis, 
uit 2001, goed geïsoleerd is. 

Door: Christien Pennings

De warmtepomp gebruikt elek-
triciteit en daarom is het stroom-
gebruik gestegen naar 6.000 kWh 
per jaar. Ter vergelijking: een 
gemiddeld huishouden gebruikt 
3.000 kWh per jaar. De elektra 
wordt deels opgewekt door 21 
zonnepanelen op het dak. Daar-
naast heeft de familie De Jong 
een pelletkachel. “Zo zijn we niet 
afhankelijk van één warmtebron. 

En we vinden een kachel in de 
woonkamer heel gezellig. De 
kachel werkt op goed gedroog-
de houtkorrels uit België, zoge-
naamde pellets, wat zorgt voor 
een efficiënte verbranding met 
weinig as en fijnstof.” Al met al 
daalde de energierekening naar 
85 euro per maand. Maar een 
pelletkachel, zonnepanelen en 
een warmtepomp zijn natuurlijk 
wel flinke investeringen. Ton legt 
uit: “Ik heb altijd hard gewerkt en 
mijn spaargeld op de bank zetten 
geeft nauwelijks rente. Deze in-
vesteringen leveren wel wat op, 
je huis neemt in waarde toe en je 
energierekening is lager. Verder 
vind ik het fijn om niet afhanke-
lijk te zijn van gas uit Groningen 
of Rusland. Het afsluiten van de 
gasaansluiting kostte ons overi-

Van het aardgas af gens ruim 600 euro. Dat vond ik 
wel erg zuur.” 

Als je geen geld hebt om te inves-
teren in bijvoorbeeld isolatie, zon-
nepanelen of een warmtepomp 
kun je een energiebespaarlening 
overwegen. Deze lening is mede 
mogelijk gemaakt door de over-
heid. Door de lage rente (1,9%) is 
de opbrengst van je investeringen 
(in de vorm van een lagere ener-
gierekening) vaak hoger dan de 
rente die je betaalt. Hebt u vragen 
over de huidige energiestaat van 
uw woning? Neem dan contact 
op met de Energiecoöperatie Wij-
demeren of kom langs tijdens  de 
inloopspreekuren elke dinsdag-
ochtend 10-12 uur in Nederhorst 
den Berg en elke eerste donder-
dag van de maand van 15-17 uur 
in Loosdrecht. Zie: www. energie-
cooperatiewijdemeren.nl

Verschil in kosten tussen warmtepomp en 
waterstof
Wat is het verschil in kosten 
om een huis aan te sluiten op 
warmtepomp of op waterstof? 
Op die vraag geeft water-
stof-expert Cor Osendarp zijn 
mening.  

Door: Cor Osendarp 

Uw huis aansluiten op warm-
tepomp (water of lucht). Om 
warmte te krijgen van een 
warmtepomp moeten we 
vloerverwarming nemen, het 
huis moet volledig geïsoleerd 
worden (spouwmuur en ra-
men) en zonnecellen op het 
dak of in de tuin plaatsen. Als 
dit allemaal gedaan is dan zijn 
we gemiddeld € 40 tot € 60.000 
kwijt. Als we iets weglaten, dan 
zullen de energiekosten snel 
oplopen.  En ook de oudere 
huizen komen hier niet voor in 
aanmerking.

Ook wordt er als oplossing ge-
sproken over een hybride aan-
sluiting d.w.z. laat de verwar-
mingsketel dan maar hangen. 
Dit is het probleem opschui-
ven. Want we moeten toch van 
het gas af?
Dit verhaal is dus niet voor alle 
huizen geschikt en niet goed 
voor uw portemonnee. Maar 
wel goed voor de economie 
(veel werk). 

Waterstof 
Uw huis aansluiten op water-
stof, is voor alle huizen die nu 
op het aardgas net zijn aange-
sloten mogelijk. Om het goede 
gasnetwerk in Nederland ge-
schikt te maken voor waterstof-
gas zal ongeveer € 100 kosten 
per aansluiting nodig zijn. Dit 
is al uitgezocht door verschil-
lende instanties. Dan kunnen 
we een hoog rendementske-

tel op waterstof kopen en een 
nieuw gasstel.
In de toekomst  kunnen ze 
waarschijnlijk de apparaten 
ombouwen. Dat zijn dan veel 
lagere kosten. En ga je dan iso-
leren en zonnecellen plaatsen, 
dan worden de stookkosten 
lager. Dus goed voor uw por-
temonnee. Alleen moeten er 
waterstoffabrieken gebouwd 
worden. Deze fabrieken moe-
ten dan gevoed worden door 
groene stroom. Stroom van 
zonneweides of windenergie. 
Dit kunnen de bestaande ener-
giebedrijven zijn, maar ook fa-
brieken van nieuw op te zetten 
bedrijven die gefinancierd wor-
den door grote investeerders 
(pensioenfondsen). 
De oude stadsgasfabrieken(-
waterstoffabrieken) waren des-
tijds van de gemeenten.  Dus 
meer gas geven voor waterstof.

Kort politiek nieuws
• Niet alleen worden de ge-
meentelijke belastingen, de 
financiële administratie en ba-
sisregistraties van gebouwen 
en adressen door Wijdemeerse 
ambtenaren vanuit het Hilver-
sums gemeentehuis gedaan, 
het gemeentebestuur zoekt nog 
meer samenwerking met Hil-
versum en Gooise Meren. Bur-
gemeester Ossel kondigde aan 
dat Wijdemeren ook eventueel 
de ICT met deze gemeenten wil 
uitvoeren. Daarvoor wordt een 
haalbaarheidsonderzoek ge-
daan. Een gezamenlijk pc-net-
werk en andere toepassingen 
kunnen grootschaliger. Dat 
biedt voordelen qua ruimte 
maar ook voor de veiligheid 
van de computersystemen;  
• De burgemeester wil ook 

investeren in meer ambtelij-
ke capaciteit in eigen huis. Er 
werd de afgelopen twee jaar al 
1,7 miljoen gestoken in meer 
personeel en betere spullen. 
Nu gaat het om bijna vijf for-
matieplaatsen en één tijdelijke 
(0,8 fte) voor de posten mobi-
liteit, duurzaamheid, Gebieds-
akkoord en procesmanage-
ment. Met een adviseur die de 
opdrachten van de gemeente 
begeleidt, verwachten B&W 
dat er minder externe krachten 
worden aangetrokken. Deze 
ambtenaar moet vooral met 
een overall blik beoordelen of 
de vele projecten van Wijdeme-
ren soepel en volgens de regels 
verlopen;
• De commissie Bestuur en 
Middelen ging uitgebreid in op 

het verlies van 1,666 miljoen op 
de bouwprojecten Porseleinha-
ven en NederVecht. De leden 
spraken van 1,9 miljoen, waar 
die 3 ton meer verlies staat, was 
voor een buitenstaander niet 
duidelijk. Behalve betere con-
trole door een ander financi-
eel systeem was de hoofdvraag 
of Wijdemeren in staat is om 
dergelijke grote projecten uit 
te voeren. In de gemeenteraad 
van donderdag 9 mei volgt het 
finale oordeel; 
• Naast vele andere onderwer-
pen kwamen ook de Gele Brug 
in Ankeveen en de OV-conces-
sie aan de orde. Daarover vol-
gende week meer. 
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Verontwaardiging over Eikenrode

Burgemeester maakt afspraken met eigenaar Eikenrode
De recente (kap) werkzaam-
heden op landgoed Eikenrode 
hebben tot commotie geleid 
bij omwonenden. Om die re-
den heeft burgemeester Freek 
Ossel met de eigenaar gespro-
ken en aanvullende omgangs-
afspraken gemaakt. 
Burgemeester Ossel vindt dat de 
eigenaar niet goed heeft gecom-
municeerd met de omwonenden. 
Ook de gemeente wist te weinig 
om tijdig te kunnen reageren. Na 
een indringend gesprek met de 
eigenaar heeft de burgemeester 
aanvullende omgangsafspraken 
gemaakt. Die hebben betrekking 
op het vroegtijdig melden van 
(kap) werkzaamheden, zodat dit 

gepubliceerd kan worden in de 
huis-aan-huisbladen. 

Herstellen landgoed 
Circa drie jaar geleden verleende 
Wijdemeren een omgevingsver-
gunning voor het weer in oude 
staat brengen van landgoed Ei-
kenrode. De eigenaar voert de 
herstelwerkzaamheden gefaseerd 
uit zoals  het kappen van spon-
taan ontstane begroeiing en het 
verwijderen van een aantal zeer 
slechte bomen. Dat moeten wor-
den uitgevoerd onder begeleiding 
van een ecoloog. Weliswaar was 
er eind januari een beoordelings-
rapportage van een deskundige, 
maar Wijdemeren heeft onvol-

doende gelegenheid gehad om 
het rapport te beoordelen. Want 
de eigenaar was al begonnen met 
de kap. Hoewel het broedseizoen 
in de regel op 15 maart start, is er 
geen sprake van een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming. 
Slechts als er broedende vogels 
worden verstoord of nesten wor-
den vernietigd.  
 
Bouwplan koetshuis 
Het voornemen om het door 
brand verwoeste koetshuis te her-
bouwen bestaat al jaren. Omdat 
het nog steeds de status van rijks-
monument heeft, zijn de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed 
en de monumentencommissie 

hierbij intensief betrokken. In het 
najaar van 2018 heeft de eigenaar 
een omgevingsvergunning in-
gediend voor herbouw van het 
koetshuis met daarin 20 appar-
tementen met zorgfunctie. Die 
aanvraag is nog in behandeling. 
Er is bij de gemeente geen ver-

gunningaanvraag gedaan voor de 
aanleg van een tijdelijke inrit aan 
het Sint Annepad voor de bouw 
van het koetshuis. Daarover is 
dan ook geen besluit genomen. 
Omwonenden die bij de gemeen-
te een klacht hebben ingediend, 
ontvangen schriftelijk bericht van 
de gemeente. 

Het verwoeste Koetshuis 

WIJDEMEREN- Nog voordat 
burgemeester Ossel zijn om-
gangsafspraken met de eige-
naar van Eikenrode naar buiten 
bracht, sprak de commissie 
Ruimte en Economie met boze 
omwonenden.

Door: Herman Stuijver

Met een filmpje konden de 
lokale politici nog eens duide-
lijk zien hoeveel er gerooid is. 

Robert Amse vertelde namens 
10 omwonenden dat men on-
aangenaam verrast was door 
de kap. Hij hekelde het ont-
breken van communicatie. Op 
brieven naar de gemeente en 
de eigenaar was nog geen re-
actie ontvangen. De uitbouw 
die gepland is voor het nieuwe 
Koetshuis maakt het geheel 
60% ruimer dan oorspronke-
lijk. Ook hadden de bewoners 
grote moeite met de brug naar 

het St.- Annepad, terwijl er op 
het landgoed goede paden zijn 
naar de Nieuw Loosdrechtse-
dijk.
Marjolein Duijvestijn begreep 
dat het Koetshuis een grondi-
ge renovatie behoeft, doch dat 
moet gebeuren in samenspraak 
met instanties als Cultureel Erf-
goed en Mooi Noord-Holland. 
Ze wees op de grote tuinhis-
torische waarde van het park, 
waarmee deze kaalslag niet valt 

te rijmen. Ze had ook tegen-
strijdige antwoorden gehad. De 
afdeling ‘handhaving’ had geen 
tijd gehad om te controleren, 
terwijl een andere medewerker 
haar had gezegd dat alles vol-
gens de regels verliep. De eco-
loog dacht dat de kap pas in het 
najaar zou plaatsvinden. Waar-
op CDA- commissielid Jan 
Verbruggen zich afvroeg waar 
de regisserende rol van de ge-
meente was. Gert Zagt van De 
Lokale Partij was ervan over-
tuigd dat de kap ‘absoluut niet 

volgens de vergunning’ was 
gegaan. Wethouder De Kloet 
refereerde aan het gesprek van 
de burgemeester waarin de ei-
genaar te verstaan is gegeven 
dat de kap streng gereguleerd 
is. “Het college had ingelicht 
moeten worden”, zei De Kloet. 
Die eraan toevoegde dat hij 
de vergunningsaanvraag voor 
het Koetshuis en de (tijdelijke) 
brug nog niet onder ogen had 
gehad. 

LOOSDRECHT- Na drie bewo-
nersavonden is het onduidelijk 
of men nu wel of geen klinker-
bestrating wil op de Eikenlaan. 
Een petitie met 93 handteke-
ningen voor asfalt is niet be-
trokken in de besluitvorming. 

Door: Herman Stuijver

Al in 2017 besloot de gemeente 
om met een groot reconstruc-
tieplan voor Nootweg, Eiken- 
en Beukenlaan het wegdek op 
grondige wijze te renoveren. 
Dat gebeurt op een klimaatbe-

stendige wijze, waarbij de af-
voer van het overtollige water 
met drainage en riool op de 
toekomst is gericht. Men koos 
na overleg met bewoners voor 
klinkers, eenrichtingsverkeer 
en een 30 km-zone. Het echt-
paar Bosman kwam met een 
lijst bezwaren tegen dit plan. 
Die hadden ze eerder verwoord 
in een petitie met 93 handteke-
ningen. Nooit heeft men reke-
ning kunnen houden met deze 
bewoners, omdat de petitie 
niet bekend was, zelfs niet bij 
navraag. Verkeerswethouder 

Boermans bezwoer dat ook 
bij nader onderzoek niemand 
op Rading 1 iets wist van deze 
bezwaren. Sterker op de laatste 
bewonersavond waar Boer-
mans aanwezig was, waren de 
aanwezigen akkoord, ook na-
drukkelijk vóór klinkers, zei 
hij. De familie Bosman zette 
hun bezwaren op een rijtje: met 
klinkers meer geluidsoverlast, 
er komt breder wegdek en een 
smaller trottoir (bij Emtinck-
hof van 6 naar 4,5 m.). Door 
het eenrichtingsverkeer wordt 
het drukker en mogelijk on-

Eikenlaan wil wel/ niet klinkerbestrating veiliger. Mevrouw Van Roode 
deed ook een duit in het zakje 
als inspreker. Zij woont op de 
Laan van Eikenrode en zag tot 
haar grote schrik dat ook op dat 
deel klinkers zullen komen. Ze 
wist van niets en had nog geen 
antwoord op haar brief met be-
zwaren gehad. 
De commissieleden zaten een 
beetje met een mond vol tan-
den. Want eigenlijk was hier 
sprake van een falende parti-
cipatie. Bewoners waren ruim-
schoots betrokken bij de plan-
vorming en nu blijkt op het 
laatste moment dat een groot 
deel niet akkoord is. “Pijnlijk” 

zei CDA ‘er Jan Verbruggen. 
“Waar waren die 93 bezwaar-
den dan op die laatste avond?” 
Ook andere woordvoerders za-
ten met de kwestie in de maag. 
Nu nog wijzigen van het bestek 
van klinkers naar asfalt leek 
onmogelijk, was de algemene 
conclusie. Gert Zagt van DLP 
vroeg of de wethouder wil ver-
kennen of de wisseling naar as-
falt nog kan. Eén ding is helder, 
zei Joost Boermans, de romme-
lige procedures voor bouw en 
andere projecten moeten dui-
delijker. 

Bestrating Meenthof in de onderste lade
WIJDEMEREN- Yvar Steketee 
van de winkeliers- en huurders-
vereniging De Meenthof trok fel 
van leer tegen de lakse houding 
van de gemeente inzake de 
nieuwe bestrating van het win-
kelcentrum.

Hij schetste voor de commissie 
Ruimte en Economie een beeld 
van een winkelgebied met een 
bestrating van een bedenkelijk 
niveau, een troosteloos plein, 
een slechte afwatering, armoe-
dige garageboxen en een plek 
met dagelijkse valpartijen door 
de ongelijke tegels. De winke-
liers zien steeds vaker Anke-
veners, Bergers en bewoners 
van het Hilversumse Bachkwar-
tier die de Meenthof passeren. 

Bij de verkoop van De Dobber 
was afgesproken dat er financi-
en zouden worden ingezet voor 
nieuwe bestrating in het najaar 
van 2018. Er is zelfs door het pu-
bliek via de stembus al een keu-
ze uit drie varianten gemaakt. 
Nu blijkt uit antwoorden van 
wethouder De Kloet op vragen 
van het CDA dat de herbestra-
ting pas in oktober zal plaats-
vinden. Steketee constateerde 
dat het plan in de onderste lade 
is beland. Hij pleitte ervoor om 
het dossier af te stoffen en op 
korte termijn de schop ter hand 
te nemen. De wethouder ant-
woordde dat er geen ambtena-
ren beschikbaar waren om de 
formele bouwprocedure eerder 
op gang te brengen. Het loopt 

en dat vergt tijd. Hij was bereid 
bepaalde stappen in het proces 
over te slaan, zodat de tegels er 
eerder liggen. Maar dat kon wel-
eens strijdig zijn met de zorg-
vuldigheid. Gert Zagt (DLP) 
wilde dat de afdeling niet over-
haast te werk gaat, dat kan een 
debacle voorkomen (zoals op de 
Oud Loosdrechtsedijk tussen de 
rotondes).  
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Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een

bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de 

Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtse-
dijk / Vuntuslaan en Heulakker

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

Vrijdag 10 mei
v.a. 21.00 uur

Dj Erick E - Dj Gio Lennox
Dj La Fuente - Dj Mental Theo

Zaterdag 11 mei
JAARMARKT

Met o.a Coverband De Koffers
Feestavond v.a. 21 uur

TripleXL - Samantha Steenwijk 
Peter Beense en Bob van Veen

sGraveland-Feesten.nl

Wijdemeren
informeren

Opening Koningsdag
Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. 

Burgemeester Ossel trapt deze dag traditie-

getrouw af in het gemeentehuis aan de

Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9.00 uur

ontvangen wij u graag met koffie, thee en een 

oranjetraktatie. 

Schadeherstel in de 
plantsoenen 

Kort
>   Bezwaarschriften niet
     ontvangen

Door een technisch probleem heeft 

Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart 

2019 geen online bezwaarschriften ont-

vangen. Bezwaarmakers hebben wel een 

ontvangstbevestiging gekregen, maar het 

bezwaarschrift blijkt niet opgeslagen te zijn 

op de server van Belastingen SWW. Heeft u in 

deze periode online bezwaar ingediend tegen 

uw belastingaanslag, dan verzoeken wij u het 

bezwaar opnieuw in te dienen. Dat kan via 

www.belastingensww.nl. Vermeld hierbij het 

dossiernummer (7184……) van de ontvangst-

bevestiging die u ontving.

>   Stempassen in aantocht

Houd in de komende periode uw brieven-

bus in de gaten. Uiterlijk 9 mei ontvangt u 

de stempas voor de verkiezingen van het 

Europees Parlement. U ontvangt de stempas 

op het adres waar u op 9 april ingeschreven 

stond. De kandidatenlijsten ontvangt u iets 

later. Geen stempas ontvangen? Kijk dan op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen hoe u een 

nieuwe stempas kunt aanvragen. 

>   Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een goed 

idee voor een activiteit of project in Wij-

demeren? Dan kunt u misschien subsidie 

krijgen. Het gaat om activiteiten die met sport, 

gezondheid, muziek, kunst, historie of cultuur 

te maken hebben. Die inwoners met elkaar 

in contact brengen en bij elkaar betrekken. 

Er zijn verschillende deadlines, de eerste is 1 

mei. Zie voor meer info: www.wijdemeren.nl/

welzijnssubsidie of bel 14 035.

>   Meldpunt verward gedrag

Misschien heeft u in uw omgeving borden

gezien met de tekst ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’. 

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met  

deze campagne aandacht voor verward ge-

drag. Wat is verward gedrag eigenlijk en wat 

kunt u doen als u iemand met verward gedrag 

ziet? Kijk op www.wijdemeren.nl/swt of bel 

naar 14 035 en vraag naar het ‘meldpunt ver-

ward gedrag’ van het sociaal wijkteam.

Officiële
bekendmakingen

Weet u de zomer van vorig jaar nog? 
Hij was mooi en lang, maar ook heel 
droog. De struiken en planten heb-
ben het zwaar gehad. De gemeente 
gaat daarom dit voor- en najaar aan 
de slag met herstelwerkzaamheden 
in de plantsoenen.

“Zo’n lange periode van droogte is vooral 

een risico voor jonge planten, omdat het 

wortelstelsel nog niet compleet is. Maar 

ook oudere plantsoenen hebben vorig jaar 

schade opgelopen. De voeding in de aarde 

is na zo’n 20 jaar niet meer optimaal, waar-

door deze planten kwetsbaar zijn bij extre-

me weersomstandigheden”, aldus Martin 

Tijdgat, boom- en groenbeheerder van de 

gemeente. In mei is er een inspectieronde, 

in het najaar volgt nieuwe aanplant.

Herstel Appelboom-projecten
Er wordt al wel hard gewerkt aan het her-

stellen van zo’n 26 Appelboom-projecten, 

waarbij inwoners het gemeentelijk groen 

in hun buurt onderhouden. “Met deze in-

woners stemmen we af welke planten we 

terugzetten”, vertelt coördinator Saskia Hille. 

“We kiezen natuurlijk planten die goed tegen 

verschillende weersomstandigheden kun-

nen, zoals bijvoorbeeld een prairietuin. Dit is 

een heel sterk bordermengsel.”

Alweer sproeien?
Ook nu is het alweer een langere periode 

droog. Is het tijd om de tuin te gaan sproei-

en? Dat hoeft alleen bij nieuwe aanplant. 

Oudere planten hebben geen water nodig. 

Ze maken hun wortels juist sterker door op 

zoek te gaan naar water dat dieper ligt. Zo 

kunnen ze een warme zomer beter over-

leven. 

Help ook mee
De gemeente geeft alle jonge bomen vrijwel 

wekelijks water. Ziet u ergens jonge aanplant 

die last heeft van de droogte? De bomen, 

struiken en planten zijn u dankbaar als ze 

een emmertje water krijgen!

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

#mooiwijdemeren
@selma.van.dijk

Vanaf mei worden alle gemeente-
lijke bomen in Nieuw-Loosdrecht, 
Boomhoek en Breukeleveen ge-

controleerd door adviesbureau 
Cobra Boomadviseurs.

De bomen worden gecontroleerd op le-

vensvatbaarheid, gezondheid, gebreken en 

onderhoudstoestand.

Onderhoudsprogramma
Met de gegevens van de boomcontrole 

stelt de gemeente het onderhoudspro-

gramma voor de winter 2019/2020 op. 

Direct na de zomervakantie is meer bekend 

over de bomen die gesnoeid of eventu-

eel verwijderd moeten worden. Zodra dit 

bekend is, informeren we u hierover en 

worden, indien nodig, kapvergunningen 

aangevraagd. 

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 

Stuur dan een e-mail naar

bomen@wijdemeren.nl.

Boomcontroles in Loosdrecht en Breukeleveen

25 april 2019

Succesvolle
beweegweek

Achterstanden WMO-aanvragen opgelost 
WIJDEMEREN- Door maatrege-
len op de afdeling WMO van 
de gemeente Wijdemeren is 
er op dit moment geen sprake 
meer van een wachttijd langer 
dan de wettelijke termijn. Een 
eerste inschatting laat zien dat 
WMO-aanvragers gemiddeld 
binnen vier weken geïnfor-
meerd worden over de toege-
kende zorg.  

“Wanneer inwoners zorg nodig 
hebben is het de taak van de ge-
meente om daar zo goed en snel 
mogelijk antwoord op te geven. 
Het was een opluchting dat het 
harde werk zijn vruchten bleek af 
te werpen. Sinds december 2018 
zijn de achterstanden wegge-
werkt en is er ruimte om naar de 
efficiency van processen te kij-

ken. Dat we de wettelijke termijn 
halen is fantastisch, maar we zijn 
nog niet klaar. We streven altijd 
naar snellere en betere processen 
waar mogelijk”, aldus wethouder 
Van Rijn.  
 
Knelpunten 
De gemeente Wijdemeren er-
vaart al jaren knelpunten binnen 
de WMO. Dit zorgde voor lange 
wachttijden en inefficiënte pro-
cessen. Per 1 juli 2018 is er 0,67 
fte extra capaciteit ingezet. Deze 
formatie is bij het vaststellen van 
de begroting vanaf 2019 struc-
tureel geworden. Wethouder 
Rosalie van Rijn informeerde de 
gemeenteraad in oktober 2018 
nog eens over extra maatregelen: 
er werd een werkervarings- en 
stageplek ingezet om de achter-

standen weg te kunnen werken. 
Deze extra maatregelen zijn nog 
van kracht tot en met juli 2019.  
 
Toename  
Er is al tijden een toename in het 
aantal WMO-aanvragen, inhe-
rent aan de vergrijzing in Wij-
demeren. Tegelijk is met ingang 
van dit jaar het abonnementsta-
rief ingevoerd. Wat inhoudt dat 
de hoogte van de eigen bijdrage 
voor WMO voor iedereen gelijk 
is, ongeacht het inkomen. In de 
eerste maanden van 2019 zijn er 
aanzienlijk meer aanvragen bin-
nengekomen. Het is nog niet te 
zeggen wat de effecten zijn op de 
lange termijn. Uiteraard wordt er 
scherp gemonitord om wachttij-
den in de toekomst te voorko-
men. 

Het Alzheimer Café is een tref-
punt voor mensen met demen-
tie, hun partners, familieleden 
en vrienden. Ook hulpverle-
ners en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Op 
woensdag 8 mei is er van 19.30 
tot 21.00 uur een bijeenkomst 

Alzheimer
Café

in Wijkcentrum de Koepel, 
Kapittelweg 399a, Hilversum. 
Gastspreker is Erik Zwiers, jour-
nalist. 
Hoe doe je dat, leven met de-
mentie? Erik Zwiers volgde 
zes mensen met dementie in 
hun dagelijks leven en schreef 
hier het boek ‘Zolang ik er ben’ 
over. Hoe geef je vorm aan een 
veranderend leven en welke 
maatschappelijke tegenwerking 

wordt daarbij ervaren.  
Info: Arlyanne Kuipers 06-
2095.1875  www.alzheimer-ne-
derland.nl/gooi;  
alzheimercafe.hilversum@
gmail.com 
Het Alzheimer Café Hilversum 
wordt georganiseerd door: Al-
zheimer Nederland, Amaris 
Zorggroep, HilverZorg, Ino-
vum, Versa Welzijn. 

Wim van Oudheusden van Wer-
kInJeEigenWijk was inspreker bij 
de commissie Maatschappelij-
ke Zaken. Burgers kunnen vaak 
moeilijk hun weg vinden in de 
rijstebrijberg aan elektronische 
informatie, hen aangeboden 
door hun gemeente. Om die re-
den is er een leeswijzer ontwik-
keld, die hij ook wil inzetten voor 
Wijdemeren. 
Die kan ook in het Engels, Ara-
bisch en Farsi (Iran=Perzië) wor-
den vertaald. Hij vroeg aandacht 
voor dit ook in Wijdemeren aan-
wezige vraagstuk. Van Oudheus-
den zette een student HBO Eco-

nomie- aan het werk. Die deed 
onderzoek voor WerkInJeEigen-
Wijk, een sociale non-profit orga-
nisatie die mensen helpt weer aan 
een baan te komen. Hij onder-
zocht de Participatiewet aan de 
hand van twee vragen: Hoe be-
slist de gemeente in welke groep 
van de participatiewet jij zit? Hoe 
word je dan geholpen om eruit te 
komen door de gemeente?  Met 
andere woorden: hoe motiveert 
de gemeente werkgevers om 
deze mensen een baan te bieden. 
Welke instrumenten heeft een 
gemeente om mensen die in deze 
groepen vallen uit te plaatsen. 

Zodat ze fulltime of gedeeltelijk 
kunnen werken bij een werkge-
ver en uit de uitkering kunnen 
komen. In de Leeswijzer staat 
ook uitleg van moeilijke woor-
den naast informatie over hoe 
de WMO, Wajong, WAO, WIA 
etc worden toegepast door niet 
alleen de gemeente maar ook het 
UWV. Verder is het ook bedoeld 
voor niet-uitkeringsgerechtigden 
(NUGgers), een vaak vergeten 
groep burgers. Van Oudheusden 
vraagt of Wijdemeren deze lees-
wijzer wil gebruiken. 

Leeswijzer voor Participatiewet

Zaterdag 27 april
Koningsdag zijn wij 

geopend van 7 tot 12 uur

voor al uw Oranjegebak

Haal nu uw kortingsbon !

9 meldingen Wijdemeren wegens discriminatie
WIJDEMEREN - In 2018 heeft de 
Antidiscriminatievoorziening Bu-
reau Art. 1 Gooi en Vechtstreek de 
meeste meldingen op de discri-
minatiegrond ras ontvangen. Dit 
zijn meldingen over herkomst, 
huidkleur of etniciteit. Vanuit de 
vijf dorpen van Wijdemeren wa-
ren er 9 meldingen.
Van die negen meldingen waren 
er vier op grond van een handi-
cap, drie op ras of herkomst en 
twee waren gebaseerd op leeftijd. 
Eén melding kwam uit het onder-
wijs, de andere hadden te maken 
met de werkplek, de collectieve 
voorzieningen en de buurt. In 
Hilversum waren 41 meldingen 
en in Blaricum 0. De andere ge-
meenten in Gooi en Vechtstreek 

varieerden qua aantal tussen 4 en 
14. 
Melders krijgen bijvoorbeeld te 
maken met afwijzingen op de 
arbeidsmarkt, worden geweigerd 
bij uitgaansgelegenheden of zijn 
het doelwit van scheldpartijen op 
straat. In 2018 zijn er 88 discri-
minatiemeldingen geregistreerd, 
waarvan er 6 afkomstig waren uit 
eigen waarneming. Ten opzichte 
van 2017 is er sprake van een lich-
te daling van met 3,5% (ter verge-
lijk: landelijke daling is 8%).
De meldingen van mensen met 
een handicap chronische ziekte 
zijn toegenomen ten opzichte van 
2017. Het gaat hier onder meer 
om meldingen over de weigering 
van een woningbouwvereniging 

om een woning aan te passen of 
meldingen met betrekking tot de 
arbeidsmarkt, waarbij het vaak 
draait om werkgevers die geen 
aanpassing willen realiseren om 
het werk voor personen met ene 
beperking mogelijk te maken. Net 
als in voorgaande jaren worden 
de meeste meldingen gemaakt 
over ervaringen op de arbeids-
markt. De meldingen zijn afkom-
stig van mensen die zich op hun 
werk oneerlijk behandeld voelen 
door leidinggevenden en collega’s 
of discriminatie vermoeden bij 
een afwijzing op een sollicitatie. 
De volledige rapporten zijn te 
vinden op www.versawelzijn.nl/
meldpunt-discriminatie en www.
discriminatie.nl 
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Wijdemeren
informeren

Opening Koningsdag
Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. 

Burgemeester Ossel trapt deze dag traditie-

getrouw af in het gemeentehuis aan de

Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9.00 uur

ontvangen wij u graag met koffie, thee en een 

oranjetraktatie. 

Schadeherstel in de 
plantsoenen 

Kort
>   Bezwaarschriften niet
     ontvangen

Door een technisch probleem heeft 

Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart 

2019 geen online bezwaarschriften ont-

vangen. Bezwaarmakers hebben wel een 

ontvangstbevestiging gekregen, maar het 

bezwaarschrift blijkt niet opgeslagen te zijn 

op de server van Belastingen SWW. Heeft u in 

deze periode online bezwaar ingediend tegen 

uw belastingaanslag, dan verzoeken wij u het 

bezwaar opnieuw in te dienen. Dat kan via 

www.belastingensww.nl. Vermeld hierbij het 

dossiernummer (7184……) van de ontvangst-

bevestiging die u ontving.

>   Stempassen in aantocht

Houd in de komende periode uw brieven-

bus in de gaten. Uiterlijk 9 mei ontvangt u 

de stempas voor de verkiezingen van het 

Europees Parlement. U ontvangt de stempas 

op het adres waar u op 9 april ingeschreven 

stond. De kandidatenlijsten ontvangt u iets 

later. Geen stempas ontvangen? Kijk dan op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen hoe u een 

nieuwe stempas kunt aanvragen. 

>   Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een goed 

idee voor een activiteit of project in Wij-

demeren? Dan kunt u misschien subsidie 

krijgen. Het gaat om activiteiten die met sport, 

gezondheid, muziek, kunst, historie of cultuur 

te maken hebben. Die inwoners met elkaar 

in contact brengen en bij elkaar betrekken. 

Er zijn verschillende deadlines, de eerste is 1 

mei. Zie voor meer info: www.wijdemeren.nl/

welzijnssubsidie of bel 14 035.

>   Meldpunt verward gedrag

Misschien heeft u in uw omgeving borden

gezien met de tekst ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’. 

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met  

deze campagne aandacht voor verward ge-

drag. Wat is verward gedrag eigenlijk en wat 

kunt u doen als u iemand met verward gedrag 

ziet? Kijk op www.wijdemeren.nl/swt of bel 

naar 14 035 en vraag naar het ‘meldpunt ver-

ward gedrag’ van het sociaal wijkteam.

Officiële
bekendmakingen

Weet u de zomer van vorig jaar nog? 
Hij was mooi en lang, maar ook heel 
droog. De struiken en planten heb-
ben het zwaar gehad. De gemeente 
gaat daarom dit voor- en najaar aan 
de slag met herstelwerkzaamheden 
in de plantsoenen.

“Zo’n lange periode van droogte is vooral 

een risico voor jonge planten, omdat het 

wortelstelsel nog niet compleet is. Maar 

ook oudere plantsoenen hebben vorig jaar 

schade opgelopen. De voeding in de aarde 

is na zo’n 20 jaar niet meer optimaal, waar-

door deze planten kwetsbaar zijn bij extre-

me weersomstandigheden”, aldus Martin 

Tijdgat, boom- en groenbeheerder van de 

gemeente. In mei is er een inspectieronde, 

in het najaar volgt nieuwe aanplant.

Herstel Appelboom-projecten
Er wordt al wel hard gewerkt aan het her-

stellen van zo’n 26 Appelboom-projecten, 

waarbij inwoners het gemeentelijk groen 

in hun buurt onderhouden. “Met deze in-

woners stemmen we af welke planten we 

terugzetten”, vertelt coördinator Saskia Hille. 

“We kiezen natuurlijk planten die goed tegen 

verschillende weersomstandigheden kun-

nen, zoals bijvoorbeeld een prairietuin. Dit is 

een heel sterk bordermengsel.”

Alweer sproeien?
Ook nu is het alweer een langere periode 

droog. Is het tijd om de tuin te gaan sproei-

en? Dat hoeft alleen bij nieuwe aanplant. 

Oudere planten hebben geen water nodig. 

Ze maken hun wortels juist sterker door op 

zoek te gaan naar water dat dieper ligt. Zo 

kunnen ze een warme zomer beter over-

leven. 

Help ook mee
De gemeente geeft alle jonge bomen vrijwel 

wekelijks water. Ziet u ergens jonge aanplant 

die last heeft van de droogte? De bomen, 

struiken en planten zijn u dankbaar als ze 

een emmertje water krijgen!

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

#mooiwijdemeren
@selma.van.dijk

Vanaf mei worden alle gemeente-
lijke bomen in Nieuw-Loosdrecht, 
Boomhoek en Breukeleveen ge-

controleerd door adviesbureau 
Cobra Boomadviseurs.

De bomen worden gecontroleerd op le-

vensvatbaarheid, gezondheid, gebreken en 

onderhoudstoestand.

Onderhoudsprogramma
Met de gegevens van de boomcontrole 

stelt de gemeente het onderhoudspro-

gramma voor de winter 2019/2020 op. 

Direct na de zomervakantie is meer bekend 

over de bomen die gesnoeid of eventu-

eel verwijderd moeten worden. Zodra dit 

bekend is, informeren we u hierover en 

worden, indien nodig, kapvergunningen 

aangevraagd. 

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 

Stuur dan een e-mail naar

bomen@wijdemeren.nl.

Boomcontroles in Loosdrecht en Breukeleveen

25 april 2019

Succesvolle
beweegweek
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen:
- Arnoud Voetlaan 6: bouwen schuur (04.04.19)
- Stichts End 96a: bouwen woning met zwembad (05.04.19)
Breukeleveen:
- Herenweg 85: vernieuwen golfbreker (03.04.19)
’s-Graveland
- Zuidereinde 45: plaatsen dubbelwandig rookkanaal aan 
   buitenzijde gevel (09.04.19)
Kortenhoef:
- Kromme Rade 2a: bouwen 30 vissteigers (09.04.19)
- Moleneind 2a: plaatsen tijdelijk terras (16.04.19)
- Vreelandseweg 15: plaatsen beschoeiing (11.04.19)
Loosdrecht
- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (11.04.19)
- Horndijk 31: plaatsen beschoeiing (17.04.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning (05.04.19)
- ’s-Gravelandsevaartweg 7: bouwen woning (12.04.19)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 10: herstellen fundering (11.04.19)
- Middenweg 9: realiseren bijgebouw (08.04.19)
- Middenweg 106: afwijken van bestemmingsplan voor 
   parkeren en opslag (04.04.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg naast 1: pilot natte teelten voor maximaal
   zes jaar (16.04.19)
- Stichts End 50: afwijken van bestemmingsplan voor 
   kleinschalig toeristisch nachtverblijf (03.04.19)
Breukeleveen:
- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (10.04.19)
’s-Graveland
- Zuidereinde 132: plaatsen dakopbouw (10.04.19)
Kortenhoef
- Emmaweg 34a: wijzigen constructie (12.04.19)
- Koninginneweg 63: afwijken bestemmingsplan t.b.v. 
   sportschool (09.04.19)
- Kortenhoefsedijk 77: realiseren bed & breakfast (08.04.19)
Loosdrecht
- Beukenlaan 8: plaatsen dakkaper en een dakkapel 
   (05.04.19)

- Jan Steenlaan 8: uitbouwen woning en plaatsen 
   dakkapellen (08.04.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Oranje Comité, Zuidsingel 54-56 (Sporthal De Fuik), 
   Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)
- Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, meerjaren-
   vergunning kermis april 2019-2023 (21.03.19) 
Loosdrecht
- De Vries en Verburg Bouw BV, Veendijk 20-21, ont-
   heffing geluidhinder voor werkzaamheden gedurende 
   één avond en aansluitende nacht in week 13 van 2019 
   (14.03.18)
- VOF Weijer, parkeerterrein ’t Jagerspaadje, ontheffing 
   plaatsen woon- en kermiswagens van 15 april tot en 
   met  1 mei (20.03.19)
- Melissen, terrein aan de Tjalk, Kermis van 3 tot en met 7 
   april 2019 (21.03.19)
- Stichting SLOEP, Feestweek van 26 april tot en met 5 mei 
   (12.04.19)
Nederhorst den Berg
- Stichting Nederhorst den Berg Actief, Lentespektakel 
   van 26 april tot en met 5 mei (12.04.19)

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

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 
124A, bingo op 30 maart 2019
- Stichting HAMIN, Eikenlaan 17A, bingo op 30 maart 2019 

Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in 
verband met de  Kermis in Kortenhoef, de Hilversumse 
kermis en de activiteiten rond Koningsdag en dodenher-
denking:

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis in Kortenhoef is 
de Parklaan van maandag 8 tot en met maandag 15 
april 2019 afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting 
geldt niet voor het bestemmingsverkeer voor de Van 
Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is hierbij 
echter niet toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. 
Fietsen moeten op de Parklaan worden geplaatst tegen 
de daarvoor bestemde hekken. 

Loosdrecht
- Houd  van maandag 15 april tot en met woensdag 1 
   mei 2019 rekening met minder parkeerruimte op  het 
   parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met 
   het plaatsen van woonwagens voor de exploitanten van 
   de kermis in Hilversum. In het paasweekend worden  
   extra tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband 
   met paastoernooien.
- Zaterdag 27 april is de Nieuws-Loosdrechtsedijk van 
   07.00 tot 18.00 uur afgesloten tussen de Molenmeent 
   en de laan van Eikenrode (omleiding via Tjalk en Rading). 
- Vrijdag 3 mei is de Nieuw-Loosdrechtsedijk/St Annepad 
   t/m Paulus Potterstraat/ Rembrandstraat/Jan Steenlaan 
   /Molenmeent (enkel fietspad) afgesloten van 18:00 – 
   20:30 uur (omleiding via de Frans Halslaan). Ook is er 
   een afsluiting van de rijbaan Nieuw-Loosdrechtsedijk 
   tussen Molenmeent en de Laan van Eikenrode (omlei-
   ding via Tjalk en Rading). 
- Zaterdag 4 mei van 19.40 tot 20.45 uur zijn de Oud- 
   en Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de 
   ’s-Gravelandsevaartweg en het Sint Annepad. Ook de 
   Molenmeent, vanaf de rotonde bij de Frans Halslaan tot 
   aan de rotonde bij het oorlogsmonument, is afgesloten.

Nederhorst den Berg
- Zaterdag 27 april 2019 is vanaf 05:00 uur tot 20:00 uur 
   de Kerkstraat, Brugstraat en gedeelte van de Voorstraat 
   vanaf nummer 1 t/m 9 afgesloten. Dit geldt ook voor de 
   Dammerweg ter hoogte van het Spiegelhuijs van 12:00 
– 20:00 uur. Er geldt een omleidingsroute. Het is niet 
   toegestaan auto’s te parkeren op de Kerkstraat,
   Brugstraat en een gedeelte van de Voorstraat. 

>  Aanpassing beleidsregels
terugvordering en verhaal

Op 12 februari 2019 heeft het college van Wijdemeren 
aangepaste beleidsregels Terugvordering en Verhaal 2019 
vastgesteld. Wijdemeren heeft op grond van de Partici-
patiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning een 
verantwoordelijkheid om uitkeringen en voorzieningen 
te verstrekken, en ook de bevoegdheid deze terug te 
vorderen wanneer deze ten onrechte verstrekt zijn. Door 
de wijziging van de formele grondslag van verschillende 
terugvorderings- en verhaalsbepalingen was het nodig 
om de beleidsregels aan te passen.  Deze beleidsregels 
vervangen de vorige beleidsregels Terugvordering en 
Verhaal van Wijdemeren.

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) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

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

Officiële bekendmakingen 25 april 2019

Bouwen en wonen Verkeer

Wijdemeren
informeren

25 april 2019

Overig

Festiviteiten

In de afgelopen periode vonden 
de fitheidstesten en Beweegweek 
plaats voor 60-plussers. Een suc-
cesvol en sportief begin van het 
voorjaar.

Tijdens de GALM Fitheidstesten werd on-

der andere uithoudingsvermogen, lenig-

heid, handvaardigheid, reactiesnelheid en 

bloeddruk gemeten. In totaal waren er 80 

deelnemers waarvan meer dan de helft ge-

interesseerd is de beweeglessen die afge-

lopen week van start zijn gegaan. Er waren 

vele positieve reacties: “Ik ben zo blij dat dit 

georganiseerd is, het is voor mij de hoogste 

tijd iets te gaan doen!”.  

 

Positieve ervaringen
Gedurende de 60+ Beweegweek waren er 

dankzij 22 sport- en beweegaanbieders, 87 

gratis beweegmomenten.

De 60+ Beweegweek is een open lesweek 

waarin 60-plussers kennis kunnen maken 

met het sport- en beweegaanbod in de 

gemeente. Vereniging De Gooiers deed 

ook mee aan de beweegweek. De oudste 

deelnemer van de Jeu de Boule groep is 

96 jaar: “Het houdt mij fit en ik vind het erg 

gezellig hier!”. Wandelgroep Loosdrecht 

had ook nieuwe deelnemers: “Mijn vrouw is 

onlangs overleden. Het is goed voor mij om 

te gaan wandelen en dit lijkt me een gezel-

lige groep”. De volgende 60+ Beweegweek 

vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Beweegweek gemist?
Heeft u de 60+ Beweegweek gemist? Wilt 

u op eigen niveau in beweging komen? Bel 

of mail dan met de 60+ Beweegcoach van 

gemeente Wijdemeren, Beppie van de Bunt. 

Zij kan u helpen bij het vinden van een ge-

schikte beweegactiviteit: 

b.vandebunt@inovum.nl of (035) 58 88 218/

(06) 31 59 58 47. 

De 60+ Beweegweek is een initiatief van de 

60+ Beweegcoach, Team Sportservice

’t Gooi en gemeente Wijdemeren.

Kijk voor meer informatie op

www.teamsportservice.nl/gooi.

Succesvolle Beweegweek en fitheidstesten
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vrijdag 26 april 
20.00 - 01.00 u. Koningsfeest met ‘The Queen 
  of Rock & Roll’ Tina Turner

zaterdag 27 april  – Koningsdag
Vanaf 07.00 uur Kindermarkt op de
  Nieuw Loosdrechtsedijk 
08.00 - 09.00 u. Lawaaiwedstrijd 
10.00 - 16.00 u. Graven met de mini graaf-
  machines van Everts GWW
11.30 - 17.00 u. Fietsenrally 
12.30 - 17.00 u. Ponymiddag 
12.30 - 14.30 u. Spellencircuit thema Van dit, 
  Van dat, Van alles Wat
12.30 - 14.30 u. Hulp & Acts van leerlingen 
  van de Academie voor 
  Theater Performance 
13.00 - 16.00 u. Schminkcircus 
14.00 - 16.00 u. Polsstokverspringen 
14.00 - 15.00 u. Hondenshow 
14.00 - 18.00 u. Attracties
15.00 - 17.00 u. Paardenshows 
15.30 - 16.00 u. Kinderdisco met
  Emma & Robine
16.00 - 17.00 u. De 5e Loosdrechtse Prutrace 
Tot 21.00 uur Oranjeborrel met Johnny and 
  the Gangsters of Love

zondag 28 april
11.00 - 18.00 u. De 15e SLOEP Rally *
Vanaf 17.30 u. Maaltijd voor Rallyrijders,  
   sponsoren, liefhebbers & 
  vrijwilligers *

maandag 29 april
15.00 - 17.00 u. Hutten bouwen
18.30 - 23.00 u. Besloten bijeenkomst voor 
  SLOEP vrijwilligers  

dinsdag 30 april
12.00 - 17.00 u. Demo kettingzaagkunst door 
  David Harmsworth
13.30 - 15.30 u. Jeugd Zeskamp *
15.00 - 17.00 u. Badbeestjesrace
15.00 - 17.00 u. Hulp & Acts van leerlingen 
  van de Academie voor
  Theater Performance 
16.00 - 18.00 u. Panna Knock Out Toernooi 
  tot en met 16 jaar
20.30 - 00.00 u. Hollandse avond met
  Wolter Kroes

vanaf 21.00 u. Champions League
  Ajax-Tottenham Hotspurs
  op groot scherm

woensdag 1 mei
14.00 - 16.00 u. Bonte (ouderen) middag 
14.00 - 16.00 u. Wandeling door de Ster met 
  de heren Doets *
19.30 - 22.30 u. Super Bingo 
      
donderdag 2 mei 
19.30 - 22.30 u. 12e Korenavond

vrijdag 3 mei
13.00 - 16.00 u. WK Voetbal *
14.00 - 16.00 u. Knutselmarathon voor groot 
  en klein
14.00 - 16.00 u. Hulp & Acts van leerlingen van 
  de Academie voor Theater 
  Performance 
16.00 - 17.30 u.  Kinderplaybackshow *
18.30 - 20.00 u. Ronde van Loosdrecht 
20.30 - 01.00 u. Feestavond met “ABBA Fever”

zaterdag 4 mei 
19.30 - 20.30 u. Dodenherdenking bij het
  monument 

zondag 5 mei 
10.00 - 11.00 u. Bootcamp by Marissa *
13.00 - 17.00 u.  Darttoernooi *
13.00 - 17.00 u. Bevrijdingsmarkt met Oliebol-
  lenwedstrijd, info & activitei-
  ten van Loosdrechtse vereni-
  gingen en kraampjes met leuks 
  & lekkers *
14.30 - 17.30 u. Zeskamp met fiets ‘m erin *
17.00 - 20.00 u. Bevrijdingsborrel met Geen 
  Hofkapel en “André Hazes”

Voor activiteiten met een * dien je je van te voren 
in te schrijven!

Kijk voor meer informatie en inschrijven op
www.stichtingsloep.nl of 
mail naar info@stichtingsloep.nl

Feestweek
in de

Feesttent
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REGIO- Inwoners uit Wijdeme-
ren kunnen vóór 15 mei een 
openbare speelplek in hun 
buurt aanmelden om Rookvrij 
te worden. Het Rookvrij maken 
van buurtspeelplekken is een 
initiatief van alle gemeenten 
uit de regio in samenwerking 
met de GGD. Een speelplek 
aanmelden kan via www.rook-
vrijegeneratiegv.nl.

De actie is bedoeld voor open-
bare speelplekken in de wijk, 
bijvoorbeeld de zandbak met 
klimrek. 
Als minimaal drie buurtbe-
woners de Rookvrije speel-
plek(ken) aanvragen, gaat  de 
gemeente Wijdemeren samen 
met de GGD aan de slag om 
deze plek(ken) Rookvrij te ma-
ken. Met Rookvrij borden en/
of stoeptegels wordt bezoekers 
verzocht de speelplek Rookvrij 
te houden. Tijdens de Nationa-
le Buitenspeeldag op 12 juni, 
worden de eerste speelplekken 
Rookvrij verklaard.

Wethouder Rosalie van Rijn: 
“Iedereen wil dat kinderen kun-

nen spelen in een gezonde en 
veilige omgeving. Daar hoort 
ook een Rookvrije speelplek 
bij. Geen gevaar van meeroken 
en rondslingerende peuken. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek 
dat het zien roken van anderen, 
kinderen aanzet om later zelf te 
gaan roken. Kinderen kopiëren 
namelijk gedrag van anderen. 
Een Rookvrije omgeving maakt 
kinderen weerbaarder om later 
zelf niet te gaan roken.”

Rookvrije Generatie
Wij streven ernaar dat elk kind 
dat in Gooi en Vechtstreek 
wordt geboren Rookvrij kan 
opgroeien. Dat kan in een om-
geving zonder verleidingen en 
met goede voorbeelden om je 
heen. Iedereen kan helpen met 
het Rookvrij maken van onze 
omgeving. Naar schatting be-
ginnen jaarlijks nog steeds zo’n 
500 kinderen in de regio Gooi 
en Vechtstreek met dagelijks 
roken. Acht op de tien rokers 
begint voor zijn achttiende; een 
periode waarin jongeren beïn-
vloedbaar zijn en extra gevoelig 
voor verslaving

Maak jouw buurtspeelplek 
Rookvrij

ADVERTEREN? NIEUWSSTER.NL

’s- GRAVELAND - Het is weer 
lente. De zon schijnt, de vogels 
fluiten en het bos wordt weer 
groen. Het moment om lekker 
naar buiten te gaan en de lente 
te ontdekken. Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek zorgt 
ervoor dat je meivakantie hele-
maal OERRR wordt. 

In de meivakantie worden er 
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd. Ontdek wat je kan 
eten in de natuur. Of bouw mee 
met onze grote insectenhotels 
in de nieuwe bloemenweide. 
Er kan natuurlijk ook geravot 
worden in Speelnatuur van 
OERRR of je kunt op pad met 
een leuke speurtocht. Met de 
lentespeurtocht fluit mee met 

de verliefde vogels, ontdek je 
de mooiste kleuren en ga je op 
zoek naar bloemen. Bij bezoe-
kerscentrum Gooi en Vecht-
streek hoef je je niet te vervelen. 

Reserveren
Reserveer de excursies snel op 
onze website, want vol = vol. Er 
is een maximum aantal deelne-
mers. 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 54b, 
1243 JJ, 035 - 656 30 80; zondag 
28 april t/m zondag 5 mei ge-
opend van 10:00 tot 17:00 uur. 
Koningsdag gesloten. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

© Natuurmonumenten, Rene Koster 

Meivakantie met OERRR

Rabobank Gooi en Vechtstreek 
deelde maandag 15 april en 
dinsdag 16 april tijdens vier 
feestelijke bijeenkomsten che-
ques uit aan alle deelnemers 
van de Rabobank Clubkas 
Campagne in de regio. In to-
taal verdeelde de bank bijna € 
100.000 onder 140 clubs. 

Tijdens de uitreiking is bekend 
gemaakt hoeveel stemmen 

elke club heeft ontvangen. De 
clubs hadden ieder op hun ei-
gen, vaak heel originele manier, 
campagne gevoerd om leden 
van de bank te enthousiasme-
ren op hen te stemmen. Met 
het bedrag kunnen zij hun ge-
wenste doelen realiseren. 
De leden van Rabobank Gooi 
en Vechtstreek hebben massaal 
gestemd: 2.911 leden hebben 
hun stemmen verdeeld over 

Rabobank verdeelt bijna
€100.000 onder verenigingen 

hun favoriete clubs. Dit komt 
neer op 8.518 stemmen.

Growing a better world 
together
Rabobank organiseerde dit jaar 
voor de derde keer de Rabo-
bank Clubkas Campagne in het 
Gooi en de Vechtstreek, waarbij 
in totaal bijna € 100.000 wordt 
uitgereikt. De belangrijkste 
spelregels: Elke club uit de re-
gio die bankiert bij de bank kon 
zich tot eind februari aanmel-
den. Vervolgens konden de le-
den van de Rabobank hun stem 
uitbrengen op de deelnemen-
de clubs die zij een warm hart 
toedragen. Elke stem is geld 
waard. Op deze manier kunnen 
clubs die klant zijn van de Ra-
bobank activiteiten realiseren 
die de leefbaarheid in de regio 
verbetert. 
De totale uitslag is te vinden op 
www.rabobank.nl/gvs  

Foto: Michael Bosboom

Hoorn, viool en piano vormen eenheid
KORTENHOEF- Op de Witte 
Donderdagavond waarbij half 
Nederland het witte kruis van 
The Passion op de tv volgde, 
was het Oude Kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk goed gevuld. 
Het laatste concert van Kunst 
aan de Dijk dit seizoen, met 
een voltreffer. Want Rob van de 
Laar (hoorn), Mathieu van Bel-
len (viool) en pianist Thomas 
Beijer toonden aan dat hun in-
strumenten een eenheid vorm-
den die het oor streelden. 

Door: Herman Stuijver

Bij het openingsstuk Tre pez-
zi in forma di Sonata voor 
hoorn en piano speelde Tho-
mas Beijer een belangrijke 
verbindende rol. Dat Beijer 
zich aan de top van een nieu-
we generatie jonge pianisten 
heeft geplaatst, bewees hij ten 
volle. Zijn spel was van hoge 
kwaliteit, met diverse wisselin-
gen in tempo en cadans. Het 
werk van de Oostenrijker Karl 
Pilss moge dan onbekend zijn, 
maar deze compositie in drie 
delen is geliefd onder hoor-
nisten. Hoornist Rob van de 
Laar blies verleidelijke klanken 
op zijn hoorn, het deed je een 
beetje denken aan de laatro-
mantische muziek van Richard 
Strauss. Rob van de Laar is een 
topblazer die in 2017 de Ne-
derlandse Muziekprijs ontving, 
de hoogste onderscheiding die 
aan getalenteerde musici wordt 
toegekend. Van de Laar (1987) 
woont en werkt in Salzburg bij 
het Mozarteumorchester. Hij 
treedt vaak op als solist onder 
gerenommeerde dirigenten.
Bij de Sonate voor viool en 

piano, nr. 3 in d van Johannes 
Brahms verliet Rob het po-
dium, want het was de beurt 
aan de ook al talentvolle violist 
Mathieu van Bellen. Een prijs-
winnaar op diverse internati-
onale concoursen. De Zeeuw 
speelt op een Guadagnini-vi-
ool uit 1783 en strijkt met 
de strijkstok van Dominique 
Peccatte. Samen met Thomas 
Beijer vormde hij een perfecte 
twee-eenheid bij dit stuk dat de 
componist goed genoeg vond 
om niet in het haardvuur te 
gooien zoals bij drie eerdere 
vioolsonates. Het was een ont-
moeting vol expressie, soms 
zangerig, dan weer levendig 
of melancholisch. Mathieu en 
Thomas sleurden je mee van 
het ene naar het andere drama-
tische moment. 
Brahms (1833- 1897) compo-
neerde zijn Hoorntrio in het 
jaar dat zijn moeder overleed. 
Tijdens een wandeling door het 
Zwarte Woud viel hem plots-
klaps deze melodie in. Mooier 

kan haast niet. Er stond dan 
ook ‘Mesto’ boven het eerste 
langzame deel dat beschouwd 
kan worden als een treurlied 
voor zijn moeder. Je hoort als 
het ware de droefenis, je ziet 
de eindeloze bossen en je ruikt 
de naaldbomen. De donkere 
sombere klank van de hoorn 
past hier op ideale wijze bij pi-
ano en viool, de solisten spelen 
virtuoos in elkaars verlengde. 
Aan het eind gloort licht aan de 
horizon, in een levendig tempo 
sluit het drietal het Hoorntrio 
af. Muziek is en blijft een zegen 
voor de ziel. 

Oek
Op donderdag 9 mei kunt u op 
de Literaire avond genieten van 
de schrijver Oek de Jong, van 
o.a. Opwaaiende Zomerjurken. 
Reserveren: www.kunstaande-
dijk.nl 

(v.l.n.r.) Mathieu van Bellen, Tho-
mas Beijer en Rob van de Laar
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Expositie Henja Kronenburg-Anink      
KORTENHOEF- Ter gelegenheid 
van haar 75e verjaardag orga-
niseert Henja Kronenburg op 
11 en 12 mei een tweedaagse 
tentoonstelling in de Oude 
School te Kortenhoef. De en-
tree is gratis. U bent welkom 
tussen 11 en 17 uur om haar 
schilderijen, beelden en hout-
bewerking te aanschouwen. 

Ze schrijft: ‘Als je 75 jaar oud 
wordt is het leuk om achterom 
te kijken. Wat heb ik al die ja-
ren gedaan? Creatief bezig zijn 

is een grote hobby van me. Uit 
alle hoeken en gaten kwamen 
werkstukken tevoorschijn, ik 
heb genoten van alle herinne-
ringen die bovenkwamen bij 
het terugzien van allang ver-
geten werken. Dat wil ik graag 
met jullie delen, vandaar deze 
tentoonstelling’

Oude School, Kortenhoefse-
dijk 145; 1241 LX Kortenhoef; 
henjakronenburg@hotmail.nl 

In deze serie neem ik u mee 
naar binnen bij bekende en 
minder bekende inwoners uit 
Wijdemeren. Deze keer ga ik 
op bezoek bij Marc la Chapel-
le. Ik zoek hem op in zijn ‘man 
cave’ zoals hij zijn woning zelf 
noemt, aan het Noordereinde 
in ’s- Graveland. Hij speelt in 
verschillende bands, waaron-
der Rock ’n Ronnie (blues/rock 
& roll) en Big Billy & the Baby’s 
(Nederlandstalige liedjes in 
een nieuw smartrock jasje) en 
in 2016 heeft hij een eigen cd 
uitgegeven. Daarop staan, zo-
als de titel ‘Inzicht in zicht’ al 
doet vermoeden, wat serieuze-
re liedjes. 

Door: Astrid Korpershoek

Vertel eens iets over je woning?
Ik woon in een rijksmonument 
uit 1886 in ’s- Graveland naast 
het voormalig gemeentehuis. 
Dat is ook in 1886 gebouwd. 
Naast het pand stond vroeger 
een school en mijn huis was de 
woning van het hoofd van de 
school. Hij kon via een gang in 
zijn huis naar het schoollokaal 
hiernaast. Die doorgang zit er 
nu nog steeds. De piano in de 
woonkamer heb ik al heel lang. 
Vroeger had ik pianoles, maar 
daar vond ik als puber niks aan. 
Mijn moeder heeft er toen mee 
ingestemd de piano te verko-
pen en in plaats daarvan een 
elektronisch orgeltje voor mij 
te kopen. En dat vond ik wél 
leuk. Ik vond het heel erg leuk 

om liedjes te schrijven. Ik be-
gon het zelfs zó leuk te vinden 
dat ik later toch weer een piano 
wilde en dat is de piano die hier 
nu nog staat. Op zolder is mijn 
muziekstudio vol met synthe-
sizers en opname apparatuur. 
Daar is ook mijn Rolling Sto-
nes verzameling met cd’s, pla-
ten, boeken en posters. Ik ben 
altijd een groot fan geweest van 
de Rolling Stones.

Wat is in het kort je achter-
grond?
Ik ben geboren in Amsterdam 
en op mijn 6e jaar verhuisd 
naar Hilversum, waar ik naar 
het gemeentelijk gymnasium 
ging. Na het gymnasium heb ik 
sociologie gestudeerd in Am-
sterdam, maar daar is niet veel 
van terecht gekomen. Ik was 
veel te druk met allerlei bandjes 
waar ik in speelde. Ik had een 
baan bij cultuurpodium Boer-
derij in Zoetermeer waar ik 
de programmering deed. Dat 

Binnen bij…Marc la Chapelle
heb ik als vrijwilliger ook in de 
Tagrijn in Hilversum gedaan. 
Daarnaast had ik een kantoor-
baan aan de Hogeschool van 
Amsterdam waar ik een aantal 
functies heb gehad. Daar werd 
ik weggekocht door een recrui-
ter van People-Soft, een Ame-
rikaanse software leverancier 
waarvoor ik ook een jaartje in 
Londen heb gewerkt. Na een 
aantal jaren heb ik samen met 
een collega een eigen bedrijf 
opgericht: CRM Resultants. We 
richtten ons als een van de eer-
sten in Nederland op Microsoft 
Dynamics CRM (Customer 
Relationship Management). 
Na 15 jaar was de rek eruit en 
heb ik mezelf uit laten kopen. 
Nu ben ik als projectmanager 
bezig op freelance basis. Daar-
naast zit ik in het bestuur van 
de Lellebel in Amsterdam. 
Maar liedjes maken is voor mij 
het allerbelangrijkst. Ik zou niet 
weten wat ik zonder mijn pia-
no, zonder liedjes zou moeten.

Themaochtend Beter
Slapen
Op woensdag 1 mei is er van 
10.00 -12.00 uur in Bibliotheek 
Gooi en meer vestiging Loos-
drecht
een Themaochtend over beter 
slapen door Resia Bunnik, ad-
viseur, trainer en coach op het 
gebied van gezondheidsbevor-
dering.

In het algemeen onderschat-
ten mensen zelf het effect van 
hun slaaptekort schrijft Mat-
thew Walker in zijn nieuwe 
boek Slaap. Uit 60 jaar weten-
schappelijk onderzoek blijkt 
dat mensen aan vijf á zes uur 
slaap (meestal) niet voldoende 
hebben. In een inspiratiesessie 
vertelt Resia Bunnik je meer 
over de uitkomsten van de laat-
ste onderzoeken van Matthew 
Walker over slaap. 
Wat is slaap eigenlijk en waar-
om slapen we? Hoe komt het 

dat steeds meer mensen moei-
lijk inslapen en vaak ’s nachts 
wakker worden? En wat bete-
kent dat voor het functione-
ren overdag? De do’s en don’ts 
van goed slapen komen ruim-
schoots aan bod waardoor je 
direct na de inspiratiesessie aan 
de slag kunt met de gekregen 
informatie. Ook krijg je tips 
hoe je kunt omgaan met pie-
kergedachten waardoor insla-
pen soms moeilijk is. Iedereen 
is van harte welkom, de entree 
is vrij.

Op een themaochtend in Loos-
drecht is altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om je te 
helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.
Tjalk 41; tel.nr: 035- 582 5488. 

Taxateur Arie Molendijk naar Fletcher hotel 
LOOSDRECHT- Denkt u zeld-
zame boeken, bijvoorbeeld 
bijbels, oude atlassen, geïllus-
treerde werken, reisboeken, 
handschriften, of documen-
tatiemateriaal uit de Tweede 
Wereldoorlog, oude brieven, 
foto’s, ansichtkaarten of pren-
ten in uw bezit te hebben? 
Schroom dan niet om langs te 
komen voor een taxatie bij de 
in den lande bekende taxateur 

van oude boeken Arie Molen-
dijk uit Rotterdam. Op dinsdag 
7 mei van 13.30 tot 16.30 in 
Fletcher Hotel Loosdrecht, Oud 
Loosdrechtsedijk 253. 

Arie Molendijk heeft meer dan 
2000 taxatiedagen op zijn naam 
staan. De taxaties vinden alleen 
plaats op de taxatiedagen, dus 
niet via foto’s, telefoon of per 
mail. Kosten voor een taxa-

tie zijn 5 euro van 1 tot ca. 10 
boeken of seriewerken. U krijgt 
altijd alle aandacht en uitleg. 
Een taxatierapport is zo nodig 
ook mogelijk, maar alleen voor 
waardevolle boeken met een 
waarde vanaf 200 euro en tegen 
een van tevoren afgesproken 
tarief.

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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Kinderen versieren Beukenhof

Kinderen van de buitenschoolse 
opvang in Loosdrecht Eigen&-
Wijzer versierden het restaurant 
van verpleeghuis de Beukenhof 

voor het paasfeest. Weken heb-
ben ze gewerkt aan schilderijen, 
slingers en fantasie- eieren. Het 
was genieten met Pasen o.m. 

door drukbezochte optredens 
van het duo SaxYon en het Daan 
van der Spek Quartet.

Paaspakketten Zonnebloem i.s.m.
Rehobothschool
Op woensdag 17 april ston-
den ’s middags de vrijwilligers 
van de Zonnebloem en 23 en-
thousiaste kinderen en hun 
leerkracht en een hulpmoeder 
van groep 6/7 van de Rehobo-
thschool klaar om de gasten 
van de Zonnebloem een paas-
attentie te bezorgen.

Het doel was om in de Em-
tinckhof, Emtinckstate, St.An-
nepassage en de Emtinckflat 
Paaspakketten  (gesponsord 
door de RIKI Stichting) te 

gaan rondbrengen aan alle 
gasten van de Zonnebloem. 
Na een korte introductie door 
Hans Noorman (voorzitter) 
en Wilma van Woudenberg 
(bestuurslid bezoekwerk) sto-
ven de kinderen met een vrij-
williger alle kanten op met de 
pakketten om de gasten blij te 
maken met het paaspakket. Op 
school was door de kinderen 
al een prachtige tekening ge-
maakt die er opgerold met een 
lintje nog feestelijker uitzag. 
Met veel enthousiasme en soms 

met een traktatie van de gasten 
kwam iedereen weer terug in 
de hal en kregen ze een pakje 
drinken en een ijsje. Het was 
duidelijk dat de kinderen en 
vrijwilligers genoten van deze 
gezamenlijke activiteit. Ook 
kwamen er positieve reacties 
van de gasten. De overige gas-
ten van de Zonebloem kregen 
hun pakketten door een vrij-
williger thuisbezorgd.

Meer informatie? Mail’voorzit-
ter@zonnebloemloosdrecht.nl. 

Paaseieren zoeken Oud Loosdrecht
Onder een stralende hemel, in 
de zon, begonnen meer dan 40 
kinderen op tweede Paasdag met 
paaseieren zoeken. Het is jaren ge-
leden dat het op de Drie Kampjes 
zulke mooie weersomstandighe-
den waren. Het iets langere gras 
zorgde ook nog eens voor mooie 
verstopplekjes. De paashazen za-
gen al wat grotere brandnetels en 
hebben die gelukkig niet als hin-
dernis ingeschakeld. Na een klein 

kwartiertje waren de twee prijsei-
eren gevonden. Leon de Bruijn 
vond het bij de groep tussen 7 en 
10 jaar en toevallig nog een Oud 
Loosdrechter, Nout Bes, had de 
eer bij de kinderen jonger dan 7 
jaar. De trotse winnaars ziet u op 
de foto. Graag zien Fraternitas en 
Dappere Dodo jullie volgend jaar 
weer bij deze leuke traditie.  

Leon en Nout met hun gewonnen prijs

Ankeveense lanceert tweede boek 
over mindset
HILVERSUM – De Ankeveense 
Barbara Schriek (29) lanceerde 
op Goede Vrijdag haar tweede 
boek over een gezonde mind-
set en leefstijl. Omringd door 
een groep mensen gaf ze het 
eerste exemplaar aan fotograaf 
Chiel van Diest die de foto’s van 
het boek heeft geschoten.

Sinds december heeft Barbara 
Schriek als ondernemer Yoga 
Hilversum overgenomen en 
haar volledige hart ingestoken. 
Op deze plek komt nu alles 
samen dat ze leuk vindt om te 
doen. Ze schreef haar twee-
de boek gedeeltelijk hier en 
maakte het af in een weekend 
in Parijs. In het tweede boek 
van Barbara Schriek neemt ze 
je mee op ontdekkingsreis naar 
jezelf door middel van oefe-
ningen, inzichten, meditatie en 
inspiratie. Uiteraard met weer 
een workout schema van acht 

weken en overheerlijke gezon-
de recepten. Ben jij echt je Ware 
Zelf? Een werkboek waarin je 
oefeningen maakt, maar waar 
ook ‘theorie’ en tips instaat. 
Chiel van Diest kwam als yo-
gastudent bij de yogastudio van 
Schriek en zo raakten ze met 
elkaar aan de praat. Hij en zijn 
vrouw hebben alle mooie beel-
den gemaakt in het boek. 

Wie is Barbara?
Barbara Schriek is afgestudeerd 
aan de School voor Journalis-
tiek. Ze werkte voor meerdere 
tijdschriften en kranten. Na 
veel cursussen, opleidingen en 
de Yoga Teacher Training in 
India heeft ze haar eigen yogas-
tudio geopend in Hilversum en 
organiseert ze retreats over heel 
de wereld. Haar passie is men-
sen hun hart te laten volgen.
Het boek is te koop via www.
behappyandhealthy.nl

Sarah Hellen van de Bunt
geboren 19-04-2019

SAAR onze kleindochter
oma Thea en oma Greet
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Voetbal

Zat het er nog in, dat was de 
vraag van de wedstrijd, win-
nen bij Delta zou een mooie 
kans op nacompetitie beteke-
nen, wel afhankelijk overigens 
van het resultaat van Water-
wijk- Almere later die dag.

Door: Wouter de Bruin

Even een flashback vorig jaar 
SV Loosdrecht –Roda ‘46, ook 
daar nog kans op nacompetitie 
bij winst van SV Loosdrecht. 
Het mocht niet zo zijn, SVL 
werd weggespeeld en verloor 

deze pot met 0-4.
Ook tegen Delta Sports ging 
het mis, helaas maar waar. Bij 
SVL had men twijfels over 
de toegekende goal door de 
scheidsrechter. De speler zou 
buitenspel hebben gestaan en 
de bal zou de doellijn niet ge-
passeerd zijn. SVL had moeite 
met het spel van Delta dat met 
5 middenvelders opereerde, 
daar hadden de Loosdrechters 
niet een twee drie een oplos-
sing voor. De tweede helft was 
er direct een enorme knal, het 
leek wel alsof de doelpaal van 

Delta door midden werd ge-
knald door een krakend schot 
van Jamal Hofwijks, dicht bij 
de 1-1 dus.  
Maar in plaats van 1-1 werd 
het uit de counter 2- 0 voor 
Delta. Een paar omzettingen 
en verse krachten ingebracht 
en overwicht gepakt, waaruit 
Jannis Karafillakis de 2-1 bin-
nen kopte. Alles op alles gezet 
om de gelijkmaker te maken, 
maar Delta Sports speelde het 
goed uit en scoorde ook nog 
de 3-1. Nu is het eerste van 
SV Loosdrecht drie weken 

vrij.  Eerstvolgende wedstrijd 
is Odysseus ‘91-SV Loosdrecht 
op 18 mei; aanvang 14.30 uur.

Strijd bij het strafschopgebied 
(foto: Piet van Bemmelen) 

Delta Sports ‘95- SV Loosdrecht

Van alle 63 Easter Regatta’s, 
die de KWVL (Koninklijke Wa-
tersport-Vereeniging ‘Loos-
drecht)’ tot nu toe gehouden 
heeft was de versie van dit jaar 
zeker een van de mooiste. Za-
terdag 20 april meldden zich 
150 deelnemers aan de start 
verdeeld over de klassen FD, 
Star, Finn, Solo, Contender, La-
ser Standaard, Laser Radial en 
Laser 4.7. 

Zowel de deelnemers als de or-
ganisatie moesten even geduld 
hebben. De wind liet het de 
eerste uren afweten. Maar rond 
13.00 uur kon er met een wind 
van 6 knopen gestart worden. 

De wind bouwde gedurende de 
middag mooi op tot 7 – 8 kno-
pen. Wel waren er winddraai-
ingen oplopend tot 70 graden. 
Maar doordat de deelnemers 
zeer gedisciplineerd startten, 
verliep het verloop van de wed-
strijden vlekkeloos. Het bleek 
mogelijk zaterdag 4 wedstrijden 
af te wikkelen. Voor zondag, Eer-
ste Paasdag, waren de windvoor-
uitzichten minder gunstig. Maar 
de dag bleek een reprise van de 
dag ervoor. Het duurde even 
voor de wind doorkwam, maar 
toen was het wederom ideaal 
zeilweer zeker met deze vloot die 
bestond uit lichte snelle boten. 
Ook zondag konden 4 wedstrij-

den gevaren worden terwijl de 
deelnemers op tijd aan de wal 
terug waren. 

Maandag Tweede Paasdag was 
er meer wind dan de dagen er-
voor. Maar de wind was veel 
wispelturiger. Veel windshifts 
stelden zowel de wedstrijdlei-
ding als de deelnemers voor wat 
problemen. De twee races van 
maandag maakten de geplande 
10 wedstrijden compleet. 
Het was een schitterend gezicht 
om dit grote veld te zien strijden, 
over de twee uitgezette banen. 
Het was een tijd geleden dat de 
Stars op Loosdrecht in wed-
strijden te zien waren. Deze su-

persnelle klasse werd met over-
macht gewonnen door Karel van 
Hellemond. Bij de Contenders 
was Jacqueline Rüfenacht niet 
voor niets vanuit Zwitserland 
naar Loosdrecht gekomen. Zij 
was iedereen de baas met een 
zeer constant gevaren serie wed-
strijden. In het eindklassement 
bleef zij René Heynen nipt voor.
De FD’s en de Finnen streden 
om het traditionele Paasei. Bij 
de Finnen ging Eric Bakker 
met ruime voorsprong dit jaar 
met het Paasei naar huis. Bij de 
FD ’s was de strijd om de eerste 
plaats de tweede dag al beslist. 
Klaas Tilstra en Pieter Zandstra 
konden na zondag niet meer in-

Easter Regatta onder ideale omstandigheden

gehaald worden. De twee laatste 
wedstrijden hebben zij niet meer 
gevaren.

Volledige uitslagen: https://www.
kwvl.nl/uitslagen-internationa-
le-easter-regatta-2019.

Ook de Stars na lange tijd weer bij 
KWVL
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KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  28 april:   11.00 uur: E. Kaak.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  28 april:  10.00 uur: Ds. W. van den Hul.    
 18.30 uur: Ds. C. van Andel.
Gereformeerde kerk
Zo. 28 april: 10.00 uur: Ds. A. de Boer.

Beukenhof
Zo. 28 april: 11.15 uur: Geen Dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo.  28 april:    9.30 uur: W.H.B. ten Voorde.    
 18.30 uur: Gezamenlijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 28 april: 9.30 uur: Leesdienst.

✓ 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

ADVERTEREN? 
NIEUWSSTER.NL

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter 
in Nw Loosdrecht 

Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707 

Examen training Biologie 
VMBO Havo vr + za kijk
www.bijlesloosdrecht.com
Susan Hage 06-10650819

Gezocht: vrijwilligers
bloementuin LandinZicht
+ begeleiding plukdagen.

06-44184273

STERRETJES
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

NieuwsSter

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

VERMIST
DAISY

Ik wordt vermist!!!
Als u mij ziet, wilt u dan 

mijn baasje bellen?
06-15001139.
Ik woon op de

Oud Loosdrechtsedijk 
158 b, omgeving

Oppad/Drie Kampjes.

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 26 apr. 10.30 u Lintjesregen Gemeentehuis, Rading, Ldr.
vr. 26 apr. 18.30 u. Opening Koningsdag Ankeveen IJsclubterrein, Ankeveen
za. 26 apr. 09.00 u. Koningsontbijt met gedecoreerden Gemeentehuis, Rading, Ldr.
26/04- 05/05  Feestweek Loosdrecht Feesttent NLD, Ldr.
za. 27 apr. 08.00 u. Koningsdag in de dorpen Wijdemeren
ma. 29 apr. 19.15 u. Lentespektakel ‘dammen’ Spieghelhuys, NdB.
wo. 01 mei 10.00 u. Themaochtend ‘beter slapen’ Bibliotheek, Tjalk 41. Ldr. 
vr. 03 mei 19.30 u. Ankeveense Bingo Kantine ASV, Ankeveen
za. 04 mei 20.00 u. Dodenherdenking Wijdemeren
zo. 05 mei 09.30 u. Bevrijdingsontbijt Kasteeltuin De Nederhorst 
di. 07 mei 13.30 u. Oude boeken (antiquarisch) taxeren  Fletcher hotel, Oud LdrD. 253
do. 09 mei 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr. vr. 
10 mei 11.00 u. Ouderenochtend, met koor en bingo SFG- tent, Noordereind, Grav.
vr. 10 mei 20.00 u. ALV IJsclub Nederhorst Blijklaan 1, NdB.
vr. 10 mei 21.00 u. Diverse DJ’s in  SFG- Feesttent Noordereinde, ’s-Graveland
za. 11 mei 10.00 u. Braderie- Jaarmarkt Noordereinde, ’s-Graveland
za. 11 mei 16.15 u. 35+ voetbal VVN afsluiting Sportpark Meerzicht, NdB.
za. 11 mei 21.00 u. Diverse optredens in SFG- Feesttent Noordereinde, ’s-Graveland
11/12 mei 11.00 u. Expositie Henja Kronenburg Oude School, Kortenhoef
vr. 17 mei 20.00 u. Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’ De Blinker, Parklaan, K’hoef

Activiteiten agenda

Programma GooiTV

Vanaf 24 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de cursus 
scootmobiel rijden, zorgboerderij Muiden, vlaggetjesdag 
en het lentefeest in de schaapskooi in Blaricum. - Ruud 
Bochardt praat in In Derde Termijn over de kwaliteit van 
de taallessen voor vluchtelingen en over burgerinitiatie-
ven.- PienTV: inspirerende televisie vanuit het hart. Dit maal 
houden ze zich bezig met stress (deel 1).
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

KOPIJ
AANLEVEREN: 

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL




