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Ab Krook klimt weer omhoog
Tijdens de jaarwisseling 
naar 2019 werd Ab Krook 
getroffen door een hersen-
infarct. Nog geen half jaar 
later klimt de Loosdrechter 
weer omhoog uit het dal.

door: Herman Stuijver

“Ik had niks in de gaten. Ik 
was net schaatsen wezen kij-
ken in Heerenveen. Verder 
weet ik weinig, Op Oudjaars-
dag werd ik niet wakker.” 
Het duurde een paar dagen 
voordat bij de ex-schaats-
coach en lokaal politicus 
was doorgedrongen wat 
hem was overkomen. Bij een 

herseninfarct wordt plotse-
ling een bloedvat in de her-
senen afgesloten. Een deel 
van de hersenen krijgt dan 
te weinig zuurstof. Hierdoor 
ontstaan uitvalsverschijn-
selen. Gelukkig herstelde 
de 74- jarige redelijk snel. 
“Mijn bewegingsapparaat 
doet het weer aardig goed. 
Alleen mijn ogen functio-
neren nog niet 100%”, zegt 
Ab die zijn vlotte babbel ze-
ker niet heeft verloren. “En 
je hebt nog wat moeite met 
de balans, toch?, vult zijn 

vrouw Ineke aan. Zij is de af-
gelopen maanden zijn steun 
en toeverlaat. Dagelijks op 
pad naar het zorgcentrum 
Merem in Hilversum waar 
manlief revalideerde. Sinds 
twee weken is Krook weer 
op zijn thuisbasis. Naast de 
bel hangt een briefje wan-
neer bezoek welkom is, 
want het herstel gaat vlot, 
maar het zal nog lang du-
ren voor Ab Krook de oude 
is. Rust en regelmaat zijn 
essentieel. “” En je weet het 
nooit zeker of alles weer he-

lemaal terug komt. Ik werk 
er wel aan.” Het weekpro-
gramma is goed gevuld met 
onderzoeken en therapieën. 
Hoewel de ex-bondscoach 
ook op de hoogte is van trai-
ningsprogramma’s past hij 
zich aan wat de fysio- en er-
gotherapeut hem opdragen. 
“Ja, voor mijn doen, ben ik 
behoorlijk volgzaam”, zegt 
Ab met een twinkeling in 
z’n ogen. Een jaar geleden 
was hij nog intensief betrok-
ken bij de formatie van een 
gemeentebestuur. Het te-
kent ‘s mans betrokkenheid 
met het dorp. Als ze op tv de 
zoveelste etappe van de Giro 
Italia zien passeren, mijmert 
het echtpaar terug aan de 45 
(!) keer dat ze samen langs de 
kant van de Tour de France 
stonden om de wielrenners 
aan te moedigen.

Waarom niet
“Ik moet me eigenlijk niet 
bezighouden met de vraag 
waarom ik getroffen ben 
door een infarct. Verhalen 
over een sportman, gezond 
en actief leven, niet roken, 
het zal wel. Je kunt beter 
de vraag omkeren: waarom 
zou ik het niet krijgen,” legt 
Ab filosofisch uit. De man 
wekt ook niet de indruk dat 
dat hij geestelijk een dreun 
heeft gekregen. Nee, ik heb 
het feit geaccepteerd en heb 
het gewoon ergens gepar-
keerd.

-Lees verder op pagina 7-

 Foto: Ab Krook
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  Uw huis verdient 
de hoofdrol! 

Eerlijk verkoop-
advies nodig? 
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NieuwsSter
Ook op Facebook

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

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur 
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Een goede buur verdubbelt
de waarde van je huis

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,50

5,95 

Caprese schnitzel
Varkensschnitzel met mozzarella en
zongedroogde tomaat

Vleeswarentrio:
100 gram roasted porc
100 gram corned beef
Bakje hamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 stuks

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

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,- 
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Grasbaankoersen en cavalerie

Op vrijdagmiddag 24 mei 
staan vanaf 15.30 uur voor 
de 11e keer de Grasbaankoer-
sen op het programma. De 
paarden gaan koersen op de 
prachtig gelegen grasbaan 
aan de Melkmeent van Harm 
en Maartje Jansen te Hilver-
sum.

Het evenement krijgt dit jaar 
als thema: Het Paard in De 
Cavalerie. Twee historische 
demonstratieteams te paard 
zijn aanwezig. Het cavalerie-
demonstratieteam De Rode 
Huzaren en het Korps Rijden-
de Artillerie De Gele Rijders. 
Daarnaast is Het Korps Mari-

niers aanwezig en zij zullen 
laten zien hoe heden ten dage 
het paard nog gebruikt wordt 
door defensie als lastdier.

Bijzonder evenement
Het bestuur van de Stichting 
Grasbaan Hilversum is trots 
dat zij dit evenement dank-
zij de vele sponsoren maar 
vooral ook door het enthou-
siasme publiek, in Hilversum 
mogelijk kunnen maken. Met 
deze steun stimuleert men 
de Stichting Grasbaan Hilver-
sum enorm en zien zij telkens 
weer genoeg aanleiding om 
dit bijzondere evenement te 
blijven organiseren. De dra-

verijtijden weleer zullen her-
leven.

10 koersen
Tijdens het Grasbaanspekta-
kel worden tien draverijen 
gereden waaronder een duo- 
sulky- koers. Bekende ama-
zones als wethouder Rosalie 

van Rijn en Saskia Luijer zul-
len hangend aan een enkel 
touwtje naast een ervaren 
pikeur mee racen. Ook de 
Grote Prijs van Hilversum 
wordt verreden. Een van de 
koersen zal voor een speciaal 
goed doel worden verreden. 
De opbrengst van deze koers 
zal dit jaar worden besteed 
de Bobby Robine foundation. 
Uiteraard is het ook mogelijk 
een gokje te wagen. Ook voor 
niet-kenners geeft dat extra 
spanning. Gelukkig staat in 
de presentatiegids precies uit-
gelegd wat het verschil is tus-
sen een winnend, duo, plaats, 
trio of kwartet. En natuurlijk 
kunnen de bezoekers genie-
ten van een hapje eten en een 
drankje bij een van de vele 
horecapunten. Voor de kin-
deren is een van de attracties 
het pony rijden. De koersen 
zijn professioneel en onder de 
verantwoordelijkheid van het 
NDR (de Nederlandse Draf en 
Rensport)

Antiprikkel voor 
sociale woningbouw

Op de site Rading 0 staan 
interessante artikelen over 
de politiek in de vijf dorpen. 
Voor de broodnodige ver-
dieping (www.rading-0.nl). 
Onderstaand een kritische 
beschouwing van Cor Koster 
over het afkopen van sociale 
woningbouw.

door: Cor Koster

Het recente Metafoor-rapport 
over grondexploitaties in Wij-
demeren staat vol boeiende 
informatie. Zo heeft het ook 
een en ander te zeggen over 
sociale woningbouw, o.a. over 
de mogelijkheid voor project-
ontwikkelaars om hun ver-
plichtingen af te kopen. In de 
Woonvisie Wijdemeren 2016-
2020 staat dat bij nieuwe wo-
ningbouwplannen uitgegaan 
moet worden van minimaal 
1/3 betaalbare woningen. Dat 
lijkt niet zo goed te lukken.* 
Die eis blijkt ook eenvoudig 
te omzeilen; je kunt die ver-
plichting in sommige geval-
len kennelijk afkopen. Je 
moet dan een storting doen 
in een of ander potje.

Opvallende zaken
Het zal misschien niet zo 
vaak gebeuren, maar Meta-
foor noemt twee opvallende 
zaken ten aanzien van de re-
geling over de afkoop van het 
aantal sociale woningen. “De 
storting is pas vereist voor wo-
ningen vanaf €275.000, het-
geen een betrekkelijk hoog 
bedrag is om een woning als 
sociale koop aan te merken.” 
“De storting ad 4% is een re-
latief laag percentage. Met dit 
percentage ontstaat er finan-
cieel een antiprikkel op het 
realiseren van woningen in 
de sociale sector.”

Er moet ergens een beleidsno-
titie zijn over de mogelijk-
heid tot afkoop van sociale 
woningbouw, maar die is niet 
te vinden op de gemeentelijke 
website, en het Metafoor-
rapport doet helaas niet aan 
bronvermelding. Ook weten 
we niet hoe vaak er gebruik 
gemaakt wordt van afkoop. 
Wel is duidelijk dat het grens-
bedrag van 275.000 veel hoger 
is dan wat gehanteerd wordt 
in de eigen Woonvisie van 
Wijdemeren en in die van de 
Regio. Daarin wordt een wo-
ning tot €180.000 als nog ‘be-
taalbaar’ aangemerkt. En het 
percentage van 4% ligt in veel 
andere gemeenten zeker 2 à 3 
keer zo hoog.

Afwijken 30% sociaal
Waar het op neerkomt is dat 
de gemeente het te makkelijk 
maakt om af te wijken van 
de 1/3 regel. Vandaar ook de 
terechte aanbeveling in het 
Metafoor-rapport:

maak de mogelijkheid om so-
ciale woningbouw af te kopen 
tot een grote uitzondering.

En als je het al toestaat, maak 
het dan een heel stuk duurder 
en dus onaantrekkelijker voor 
projectontwikkelaars. Want 
op Engelse toestanden zitten 
we hier niet te wachten.

*In het Woningbouwpro-
gramma 2016-2025 zoals ge-
presenteerd op blz. 15 van 
onze eigen Woonvisie Wijde-
meren 2016-2020 staat een ta-
bel waaruit blijkt dat slechts 
266 van de 1416 nieuwe huur- 
en koopwoningen ‘betaal-
baar’ zullen zijn. Dat is 18,8%.
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Hilversum

NVBW Saint Georges
De Rode Huzaren

Aanvang:
15.30 uur

Lokatie:
Melkmeent 9

Vuursteuncommando Manege Korps
rijdende artillerie “De Gele rijders”

Stichting Grasbaan Hilversum
organiseert op vrijdag 24 mei a.s.

GRASBAAN DRAVERIJEN
Thema:
HET PAARD IN DE CAVALERIE



Summer Event bij Linnerie 
Annelies

Angeles Wareham van Que 
Chula en Rilana Venneman 
van Linnerie Annelies heb-
ben er zin in: op woensdag 
29 mei organiseren ze een 
Summer Event op de Rading 
46A (Linnerie Annelies) om 
mannen en vrouwen voor te 
bereiden op een zomer met 
leuke kleding, comfortabel 
slaapkamer-materiaal en an-
dere prettige zaken.

Tussen 19.00 en 22.00 uur 
bent u welkom op een mee-
ting met een aantrekkelijk 
programma. Ladyspeaker 
Angeles van Que Chula aan 
de Nootweg 43A zal met haar 
modellen een modeshow pre-
senteren die uitzicht biedt op 
de zomer van 2019. Bij ZoSo 
overheersen de zwarte tin-
ten, met een accent. Bij mer-
ken als Saint Tropez en CS 
gaat het juist om felle kleuren 
in zalm, rose of oranje. Daar-
naast kunt u bij Que Chula 

(Wat Cool) terecht voor ac-
cessoires als sieraden, tassen 
en schoenen.Bij Linnerie An-
nelies is de leidraad: de nacht 
bepaalt uw dag. Niemand 
kan het belang van een goed 
bed en een gezonde matras 
ontkennen, dat is uitgebreid 
aangetoond. Daarom zal de 
firma Dommelin u van alles 
vertellen over dekbedover-
trekken. Het comfort heeft 
sterk te maken met iemands 
persoonlijke voorkeur, ser-
vice op maat. Dommelin 
presenteert satijnen, percal 
en flanel overtrekken. Alle-
maal katoen, het verschil zit 
m onder andere in de manier 
van weven. Op deze avond 
geeft Linnerie Annelies 10% 
korting op de gehele collec-
tie. Het Loosdrechtse Wijn-
inspiratie (Frans Halslaan 
19-21) is ook van de partij. 
Roland Hengeveld zal u een 
vinologische tour geven via 
verschillende wijnen waar 

u de komende zomer van 
kunt genieten. Ook uit Loos-
drecht is Charlotte Veld van 
Beautysalon Fiore present 
(Van Mijndenlaan 11). Ze zal 
bij de liefhebbers een huid-
analyse plegen. Uiteraard 
gevolgd door een deskundig 
advies hoe u uw edele gelaat 
zo goed mogelijk in tact kunt 
houden. Zeer waarschijn-
lijk is Sushipoint ook op het 
Summer Event met Oosterse 
hapjes. Dit Summer Event is 
voor vrouwen én mannen. 
Buiten zal Mark Zuidervaart 
van Zuffenhaus (Hilversum) 
een aantal fraaie Porsches 
showen. Het wordt echt een 
Feel Good evenement, waar 
u ook nog verrast wordt met 
een goodiebag.

Rading 46A; Loosdrecht
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Supersnelle data
Voor glasvezel aan de Heu-
lakker en Vuntuslaan wordt 
nu echt gegraven.

Wethouder Joost Boermans 
heeft de eerste spa in de 
grond gestoken. Vrijwilligers 
gaan langs de deur om de 
mensen te informeren en te 
vragen naar hun wensen.

De graafploeg gaat nu meters 
maken. Wel heel mooi: ze 
kunnen onder de tuinen door 
boren, zodat de tuinen van 
de mensen niet open hoeven. 
Deze zomer is hier heel mooi 

beeld en supersnelle data in 
deze wijk.

Vlnr. Irma Almekinders, 
Joost Boermans en Dick Kaas

Dit jaar al weer voor De zesDe maal op rij!

Steun het Parkinson Fonds 
door deelname aan een heerlijke wandeltocht

Na het succes van voorgaande jaren organiseert de 
George In der Maur Beterlopenwinkel samen met 
Wandelsportvereniging Jong & Vrolijk voor de zesde 
maal de Beter Lopen voor Parkinson Wandeltocht. De 
route voert langs o.a. fraaie plekjes in het Utrechtse Groenekan, het 
natuurgebied Ruygenhoek en langs de fraai gerestaureerde molen Geesina. 

De opbrengst van jouw inschrijving, komt ten goede 
van de Stichting ParkinsonFonds. Jouw bijdrage 
gebruikt het ParkinsonFonds voor onderzoek om een 

geneesmiddel tegen deze ziekte te vinden. Op deze wandeldag zal ook de 
directeur van de Stichting ParkinsonFonds, de heer René Kruijff, aanwezig zijn. 
Mocht je eventuele vragen hebben, dan kun je hem deze persoonlijk stellen.

inschrijven in de George in der maur Beterlopenwinkel van 08.00 - 13.00 uur. 
Er is voldoende parkeergelegenheid voor de auto’s op het nabij gelegen 
parkeerterrein Ruygenhoek. Jouw fiets kun je kwijt in de parkeergarage naast 
de winkel. Faciliteiten zoals toiletten, koffie/thee en EHBO is gratis. Na afloop 
van het evenement ligt er een attentie voor je klaar.

zaterDaG 1 juni 2019
Start en finish bij George in der Maur Beterlopenwinkel

Koningin Wilhelminaweg 497, 3737 BG Groenekan (Utrecht)

loop lekker mee en help om op deze manier parkinson een halt toe te roepen!
LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

inschrijfGelD
€ 6,- per persoon

afstanDen
3, 5, 10, 15, 20,
25 of 30 km

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Aardbeienvlaaitjes
3 + 1 Gratis



Wijdemeren
informeren

Collectief zonneproject
Hebt u als monumentbewoner geen

mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen? 

Misschien is het collectieve zonneproject op 

sporthal de Fuik dan iets voor u.

Meer weten? Op dinsdag 28 mei van 19:30 tot 

22:00 uur is er in het gemeentehuis een

informatiebijeenkomst.

 Vrijwilliger bij de brandweer: 
 “Je doet het voor je medemens” 

Kort

>   23 mei: verkiezingen
Op donderdag 23 mei zijn er verkiezingen 

voor het Europees Parlement. 751 mensen 

worden gekozen als lid. 26 daarvan komen 

uit Nederland. Zij beslissen de komende 5 jaar 

over de EU-regels. Met uw stem kiest u welke 

Nederlander in het Europees Parlement een 

plek krijgt.

 

>   Hoe stemmen?
Per post heeft u een kandidatenlijst en 

een stempas gekregen. Daarop staat welk 

stembureau het dichtst bij uw huis is. Op de 

kandidatenlijst staat welke partijen meedoen. 

Hulp nodig? Kijk dan op www.stemwijzer.nl. 

Naar het stembureau neemt u altijd een iden-

titeitsbewijs mee. Daar levert u de stempas in, 

ze bekijken uw identiteitskaart en u krijgt een 

stembiljet mee. In het stemhokje kleurt u het 

vakje van uw voorkeur rood.

>   Waar stemmen? 
U mag in elk stembureau in Wijdemeren 

stemmen. Er zijn er elf. Eén in ’s-Graveland, 

drie in Kortenhoef, één in Ankeveen, vier in 

Loosdrecht en twee in Nederhorst den Berg. 

Ze zijn open van 7.30 tot 21.00 uur en goed 

toegankelijk voor mindervaliden (behalve de 

kerk in ’s-Graveland). Weet u al bij welk stem-

bureau u straks het vakje rood kleurt? 

>   Zelf niet stemmen?
U mag dan iemand anders vragen om voor u 

te stemmen. Dit kan door een onderhandse 

volmacht te geven.  Hiervoor volgt u de aan-

wijzingen  op de achterkant van uw stempas. 

De persoon die voor u gaat stemmen moet in 

Wijdemeren wonen en zelf ook stemmen. 

>   Waar vind ik de uitslag?
De voorlopige uitslag op partijniveau maken 

we op zondagavond 26 mei na 23.00 uur 

bekend via www.wijdemeren.nl. Het tellen van 

de stemmen voor de afzonderlijke kandidaten 

gebeurt in het openbaar op maandag 27 mei 

van 8.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. 

Officiële
bekendmakingen

De Loosdrechter Rutger van ’t 
Klooster (36) heeft een aannemers-
bedrijf. Naast deze fulltime baan, is 
hij ook vrijwilliger bij de brandweer. 
“Bij mijn ouders op de werf staan 
een aantal loodsen en daar zag ik ze 
vroeger altijd trainen. Zodra ik kon, 
ben ik mee gaan lopen en op mijn 
18e de opleiding in gegaan”, zegt hij. 

Bij de beroepsbrandweer heeft Van ‘t 

Klooster nooit gewild. “Natuurlijk heb ik daar 

over nagedacht, zeker voordat ik het bedrijf 

van mijn vader overnam. Maar uiteindelijk is 

het voor mij een hobby en ik vind die vrijwil-

ligheid mooi. Als je een goed vrijwilligershart 

hebt, doe je het voor je medemens.” 

Tekort 
Er zijn te weinig vrijwilligers bij de brand-

weer. Dat merkt Van ’t Klooster ook. “Tien 

jaar geleden hadden we 26 man paraat 

staan, nu 14 of 15. En we hebben op de 

kazerne tegenwoordig nog maar één voer-

tuig in plaats van twee.” Hij stimuleert zijn 

werknemers dan ook om bij de brandweer 

te gaan. “Het is nog niet zover, maar het 

lijkt me handig als mijn collega’s ook bij de 

brandweer zitten”, zegt hij.  

 

Ouderwetse pieper 
Gemiddeld rukken ze zo’n 150 keer per jaar 

uit. De vrijwilligers worden opgeroepen via 

een ouderwetse pieper. “Gelukkig weten de 

jongens hier van mijn brandweerbestaan 

af, ze kennen zelfs het geluid van de pieper. 

Afhankelijk van de melding, waar ik ben en 

of ik weg kan, beslis ik in een split second 

of ik ga.” 

Benieuwd? Kom dan eens langs op één van 

de oefenavonden op dinsdag bij de brand-

weerkazerne (Oud-Loosdrechtsedijk). Of 

neem contact op met Gradus van der Huure: 

telefoon: (06) 22 83 87 98, e-mail:

Gradus.vanderHuure@brandweergooivecht.nl. 

Op zaterdag 29 juni is er een open dag bij de 

brandweerkazerne van 10.00 – 16.00 uur. 

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

#mooiwijdemeren
@nonnies_pages

22 mei 2019

23 mei: verkiezingen 
Europees Parlement

De vaarverbinding tussen 
Nederhorst den Berg en Nigtevecht 
wordt na een geslaagde proef uit-
gebreid. Tussen 30 mei en
1 oktober 2019 gaat het pontje
vaker varen.

De proef is gestart na de opening van de 

fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, 

vorig jaar augustus. De pont wordt veel ge-

bruikt door wandelaars, recreatieve fietsers, 

scholieren en forenzen. 

Dienstregeling  
De vaartijden in de zomer zijn van maandag 

tot en met vrijdag van 7.00 tot 8.30 uur en 

van 10.00 tot 18.00 uur. In het weekend en 

op zon- en feestdagen alleen van 10.00 tot 

18.00 uur. In de winter zijn de vaartijden van 

maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 8.30 

uur, 12.00 tot 13.30 uur en 15.30 tot 17.30 

uur. In het weekend en op zon- en feestda-

gen van 12.00 tot 17.30 uur. Kijk voor actuele 

informatie op www.voetveren.nl.

Pontje Nederhorst vaart vaker
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De vakanties komen er aan: maak op 
tijd een afspraak om een nieuw reis-
document aan te vragen.

De komende maanden verwachten we veel 

aanvragen voor nieuwe reisdocumenten. 

Voorkom teleurstellingen en maak op tijd 

een afspraak voor het aanvragen van een 

document. Het duurt een week voor uw 

nieuwe document klaar is.

Per persoon en product
Door het strak inplannen van afspraken kan 

de gemeente zo veel mogelijk aanvragen 

behandelen. Maakt u daarom per persoon 

en per product een afspraak. Anders loopt u 

het risico dat u opnieuw een afspraak moet 

maken.

Wat neemt u mee?
- Alle in het bezit zijnde huidige documen-

   ten; ook als de documenten niet meer 

   geldig zijn, maar nog niet ongeldig

   gemaakt zijn.

- Schriftelijke toestemming van beide ouders 

   voor de reisdocumenten voor kinderen, 

   met een kopie van de id-bewijzen van de 

   ouders.

- Een goed gelijkende recente pasfoto

- Geld of een pinpas.

Hoe maakt u een afspraak?
Via www.wijdemeren.nl/afspraak of tijdens 

openingstijdens via telefoonnummer 14 035.

Ophalen
Het ophalen van uw reisdocument kan 

zonder afspraak bij de receptiebalie op de 

volgende tijden: maandag van 9.00 tot 19.00 

uur, dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 

14.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Openingstijden hemelvaart

In verband met Hemelvaartsdag is het 

gemeentehuis gesloten op donderdag 30 

mei. Ook de dag erna, vrijdag 31 mei zijn we 

gesloten.

Heeft u nog iets nodig voor uw vakantie?

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Zuidereinde 246: vervangen beschoeiing   
   en steiger (06.05.19)
Kortenhoef
- voorbij Gabriëlweg 6 in het Wijde Blik: 
   bouwen steiger (10.05.19) 
- Huijbert van Schadijcklaan 16: plaatsen 
   dakkapel (08.05.19) 
- Huijbert van Schadijcklaan 20: plaatsen 
   dakkapel (15.05.19) 
- Koninginneweg 67: plaatsen dakkapel 
   (14.05.19)
Loosdrecht
- Meidoornlaan 26: plaatsen dakopbouw (05.05.19) 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 121c: uitbreiden woning 
   (08.05.19)
- Nootweg 65: plaatsen dakkapel (08.05.19)
- Rading 66: wijzigen dakkapel (05.05.19)
- Ruysdaellaan 41: plaatsen poort (15.05.19)
Nederhorst den Berg
- achter Dammerweg 73: bouwen woonboot met berging 
   (10.05.19) 
- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw (15.05.19)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Horndijk 27: plaatsen erfafscheiding (03.05.19)
Nederhorst den Berg
- Middenweg 149: uitbreiden woning (15.05.19)
- Torenweg 14: plaatsen dakkapel (03.05.19)
- Uiterdijksehof 1 t/m 31 (oneven), 10 t/m 24 en 56 t/m 62 
   (even): dakrenovatie van 30 woningen (14.05.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- langs de ‘s-Gravelandsevaartweg en Muijeveldsevaart 
   en bij het eiland Meent: vervangen oeververdediging 
   (22.05.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

>  Rectificatie verleende
omgevingsvergunningen

Nederhorst den Berg
- Randweg naast Middenweg 18: plaatsen gedenkteken 
   (29.03.19)

>  Verlenging beslistermijn

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker en 
   aanpassen steiger

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

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

- Allround Training B.V., Koninginneweg 63, Kortenhoef: 
   starten van een bedrijf
- Th. Schuurman en Zn. V.O.F., Middenweg 9, Nederhorst 
   den Berg: uitbreiden stallingsruimte en verplaatsen 
   werkplaats

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 
633 3000.

>  Verleende vergunningen
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Linnerie Annelies, evenementenvergunning “Mode
   show”, Rading 46a Loosdrecht op 29 mei 2019 
   (08.05.19)
- Dutchen BV, evenementenvergunning “Open middag”, 
   Rading 2a Loosdrecht op 23 mei 2019 (15.05.19)
- Chicken Counter, standplaatsvergunning kipgrill op 
   zaterdag, Lindelaan Loosdrecht (14.05.19)

Nederhorst den Berg
- Chicken Counter, standplaatsvergunning kipgrill op 
   donderdagmiddag, Voorstraat Nederhorst den Berg 
   (15.05.19)
 
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. 

>  Verleende vergunningen 
Drank- en horeca
(para-commercieel) 

Loosdrecht
- Tennisvereniging Loosdrecht, para-commerciële DHW 
   vergunning, Rading 192 Loosdrecht (14.05.19)

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit bekend is gemaakt, een beroepschrift indienen 
bij de administratieve rechter (Rechtbank Midden-Ne-
derland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht).
Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden 
ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijker-
wijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als 
bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuurs-
recht naar voren heeft gebracht.

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

- SV Loosdrecht, kennisgeving incidentele festiviteit op 29 
   mei 2019, benefiet voor het gehandicapte kind, Rading 
   194 Loosdrecht (08.05.19)
- SV Loosdrecht, kennisgeving incidentele festiviteit op 
   2 juni 2019, 50 jarig jubileum, Rading 194 Loosdrecht 
   (15.05.19)
- SV Loosdrecht, kennisgeving incidentele festiviteit op
   4, 7, 11 en14 juni 2019, bedrijvenvoetbaltoernooi 
   (15.05.19)
- Bar Bistro ’t Bruggetje, kennisgeving incidentele festi
   viteit op 12 juni 2019, jaarlijkse haringparty,
   Oud-Loosdrechtsedijk 52 Loosdrecht (15.05.19)
 
Op een melding 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) .

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 22 mei 2019

Bouwen en wonen Festiviteiten
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Alternatief plan Tussen de 
Rotondes slaat aan
 

Begin 2018 werd de langver-
wachte reconstructie van het 
wegdek tussen de rotondes 
op de Oud- Loosdrechtsedijk 
afgeblazen. Vanwege een 
technisch probleem met de 
waterleiding. Het toenma-
lige plan lag niet goed bij 
veel aanwonenden. Die za-
gen hun kans om tijdens de 
uitstelperiode met een al-
ternatief voorstel te komen. 
En dat maakt grote kans van 
slagen, althans dat bleek op 
de bewonersavond donder-
dag jl. in het gemeentehuis.

Op 4 februari van dit jaar 
werd een Klankbordgroep 
samengesteld, bestaande uit 
zeven leden. Die eensgezind 
een ander bouwplan lieten 
opstellen. Met uitzondering 
van Evert van Zijtveld, die 
ziet het totaal niet zitten. 
Geen van mijn ideeën is 
overgenomen, zei hij luid en 
duidelijk. Hij wil een breder 
wegdek, voor onder andere 
voor het vrachtverkeer en 
speciaal transport. Hij be-
schouwt de heggen en de 
klinkers in het midden als 
een belemmering.

Gemeente Wijdemeren stel-
de vooraf een aantal kaders 
op: het is een doorgaande 
weg met veel verkeer, open-
baar vervoer, vrachtverkeer, 
een doorgaande fietsroute en 
een beperkt aantal voetgan-
gers. Volgens de zgn. CROW- 
normen zou de rijweg min-
stens 5.70 m. breedte moeten 
hebben, 1,70 m. fietspad en 
één meter voetpad. Vanwege 

woningen en bedrijven links 
en rechts is het niet mogelijk 
het geheel te verbreden. Het 
blijft gepriegel in de marge. 
Met behulp van de bureaus 
knhm (Heidemaatschappij) 
en Arcadis kwam de klank-
bordgroep met een iets beter 
plan, althans volgens hen. 
Het allerbelangrijkste uit-
gangspunt is de veiligheid 
voor de fietsers en een weg-
profiel dat de meeste auto-
mobilisten zal overtuigen de 
50 km. niet te overschrijden. 
Dat wil men bereiken door 
aan de zuidzijde (aan de Ster-
zijde) een lage heg te plaatsen 
tussen rijbaan en fietspad. 
Niet kilometers onafgebro-
ken, maar met uitritten naar 
de woningen. In het midden 
van de weg van 5.80 m. (2x 
2.60) komt een strook met 
klinkers (0,50 m.). Die zijn zo 
geluiddempend dat ze klin-
ken als asfalt. Rechts en links 
komen een fiets- en voetpad 
van ongeveer 1.50 en 0.65 m, 
heel licht aflopend. Fiets- en 
voetpad kunnen in elkaar 
overlopen, wat de vaklui sha-
red space noemen.

Te smal
Niet iedereen was laaiend en-
thousiast. Iemand sprak van 
schijnveiligheid met die heg-
gen. Een ander wees erop dat 
twee passerende vrachtwa-
gens met hun spiegels elkaar 
zouden raken op een breedte 
van 2.60 meter. De voorstan-
ders gaan ervan uit dat deze 
inrichting bijdraagt aan lo-
gisch en rustig meegaan in 
de verkeersflow.

Uiteindelijk beslist de ge-
meenteraad op 11 juli, zei 
verkeerswethouder Joost 
Boermans. Iedereen kan re-
ageren en kiezen voor optie 
1 (2017) of de nieuwe variant 
via de website van de gemeen-
te. Maar ook worden huis aan 
huis brieven verspreid waar-
op aanwonenden kunnen 
reageren. Met nadruk zei de 
wethouder dat ondanks deze 
inspraak het gemeentebe-
stuur de keuze maakt. Ook 
over de planning, financiën 
en aanbesteding, e.d.

   

Benefietwedstrijd bij SV Loosdrecht
 

Op woensdag 29 mei is er 
om 20.00 uur een benefiet-
wedstrijd tussen het Hilver-
sums Elftal en Regioteam t 
Gooi op het sportveld van 
SV Loosdrecht. Voorafgaand 
is er om 18.30 uur een wed-
strijd van Geweldige- teams. 
Het goede doel is de Stich-
ting Mens Zorg en Sport.

Stichting MZS heeft enkele 
projecten binnen dit goede 
doel uitgekozen. Er staan al 
6 mooie projecten op stapel, 
waarvan er op dit moment 
al twee voor scholen in Hil-
versum, namelijk de Klimop-
school en Mozarthof zijn. Op 
deze scholen krijgen kinde-
ren met een beperking les en 
er is altijd behoefte aan ma-
teriaal. Stichting MZS heeft 
dan ook de afgelopen maan-
den intensief contact gehad 
met deze twee scholen. De 
spullen zijn al overhandigd 
voor de benefietwedstrijd.

Het begint met twee G (ewel-
dige) Teams van SV Buiten-
boys uit Almere en NVC uit 

Naarden die tegen elkaar 
spelen. Voor de niet kenners: 
G-voetbal is voetbal voor kin-
deren en volwassen met een 
verstandelijke en/of lichame-
lijke beperking. De G staat 
niet voor Gehandicapt (wat 
wel veel mensen denken) 
maar is gewoon de letter na 
de voormalige F-jes.

Er zijn prachtige optredens 
rond de Benefietwedstrijd: 
The Voice of Hilversum Mar-
tin Warmerdam en niemand 
minder dan John de Bever (Jij 
krijgt die lach niet van mijn 
gezicht), de beste zaalvoet-
baller uit de jaren 80. Alles 
onder muzikale begeleiding 
van Enjoy-entertainment.

-Vervolg van voorpagina-

Dankbaarheid
Ab en Ineke kijken met ge-
mengde gevoelens terug op 
de afgelopen maanden. Ook 
met dankbaarheid: “Als jehet 
leed ziet van anderen, ook 
jonge mensen, dan word je 
je bewust hoe kwetsbaar je 
bent. Dan ben ik dankbaar 
dat ik zo omhoog krabbel.” 

Ze zijn overstelpt door de 
belangstelling en medeleven 
in allerlei vormen, kaarten, 
bloemen, briefjes, fruitman-
den, enz. Daar zijn ze heel 
blij mee. Maar Ineke moet 
haar patiënt wel een beetje 
afschermen. Ab Krook is be-
zig met z’n lichaam weer op 
de rails te zetten. En dat gaat 
van dag tot dag langzaam 
steeds beter.

   

In gesprek met

Eindredacteur Herman Stuij-
ver was voor GooiTV in ge-
sprek met burgemeester 
Ossel. In een prachtige stijl-
kamer van kasteel De Neder-
horst. Vanaf woensdag 29 
mei te zien.

Het ging onder andere over 
de mogelijkheden om toch 
woningen te bouwen in de 
Horst- en Kuijerpolder in 
Nederhorst den Berg. Kan er 
in een weidevogelleefgebied 
toch op natuurlijke wijze

worden gebouwd? Wat gaat 
de gemeente doen met de 
aanbevelingen van het rap-
port van bureau Metafoor 
waaruit bleek dat Wijdeme-
ren niet capabel is om zelf-
standig grote bouwprojecten 
op te zetten? Er is een tekort 
van bijna 1,7 miljoen op Ne-
derVecht en Porseleinhaven. 
Burgemeester Ossel ging in 
op de hoofdpunten van de Ka-
dernota waarin groei en ver-
grijzing kernbegrippen zijn. 
De goodiebag voor nieuwko-
mers moet door bedrijven 
worden gevuld en niet alleen 
met folders. De burgemeester 
heeft de oproep naar de on-
dernemers gestuurd.

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

   

Mijlpaal voor 
Energiecoöperatie
WIJDEMEREN- Deze week 
zijn we gestart met het leg-
gen van 312 zonnepanelen 
op sporthal de Fuik.Woont 
u in Loosdrecht, Nederhorst 
den Berg, Kortenhoef, An-
keveen of ‘s-Graveland dan 
kunt u deelnemen aan het 
zonneproject op sporthal de 
Fuik.

Wilt u meehelpen dit zonne-
project tot een succes te ma-
ken? Koop dan deze maand 
nog uw participaties! De uit-
gebreide informatiebrochure 
vindt u op https://energie-
cooperatiewijdemeren.nl en 
dinsdagavond 28 mei van 
19.30-22.00 uur organiseren 
we een informatieavond in 
het gemeentehuis van Wij-
demeren. Investeren in 100% 
lokaal opgewekte groene 
stroom en vermindering 
van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. Ideaal voor be-
woners van monumenten en 
anderen in Wijdemeren die 
geen zonnepanelen op het 
eigen dak kunnen plaatsen.

U kunt al meedoen met één 
participatie van € 325. Daar-
mee ontvangt u 15 jaar kor-
ting op uw energiebelasting 
en verdient u in ongeveer 10 
jaar uw inleg terug. De mini-
mum jaaropbrengst van een 
participatie is 260 kWh. Het 
maximumaantal participa-
ties dat u kunt kopen hangt 
af van uw eigen jaarlijkse 
verbruik.

Kunt u zonnepanelen plaat-
sen op uw eigen dak? Dan 
is de inkoopactie voor zon-
nepanelen interessant voor 
u. Zonnepanelen tegen een 
scherpe prijs. Deze inkoopac-
tie start op woensdagavond 
12 juni om 19.30 uur. Ook in 
het gemeentehuis van Wij-
demeren. Nadere informatie 
volgt via de website. Hebt u 
vragen? Kom dan naar een 
van onze inloopspreekuren 
of mail naar zonneproject@
ECWijdemeren.nl

 



Leven met idealen

door: A.van Duinen, predikant Her-
vormde Gemeente Loosdrecht

De eeuwen door hebben 
mensen met idealen geleefd. 
Als je idealen hebt, geef je 
aan dat je vindt dat dingen 
anders moeten en beter kun-
nen. Het is goed dat mensen 
met idealen leven. Het is de 
dood in de pot als er geen 
idealen meer zijn.

Wat zijn vandaag de dag de 
idealen waar mensen voor 
gaan? Consumentisme lijkt 

het ideaal van onze tijd te 
zijn geworden. Ieder mens 
probeert zijn eigen behoef-
ten en verlangens zo goed 
mogelijk te realiseren. Het 
leeft bij christenen en niet-
christenen. We maken ons 
druk over dingen als: waar 
zal ik nu eens heen gaan op 
vakantie? of: hoeveel likes 
heb ik vandaag gekregen en 
hoeveel kreeg een ander er? 
Dit consumentisme is sterk 
individueel gericht en heeft 
onder meer tot gevolg dat 
maatschappelijke idealen 
op de achtergrond raken. 

We leunen daarbij sterk op 
de technologie. Als er een 
probleem is, dan zoeken we 
naar een technologische op-
lossing. Als mensen zich on-
veilig voelen op straat, dan 
plaatsen we cameras die sig-
naleren wat er gebeurt. Dit 
moet het gevoel van veilig-
heid vergroten, maar het cre-
eert vooral schijnveiligheid. 
Een andere zorg van mensen 
is de klimaatverandering. 
De aarde warmt op. De zee-
spiegel stijgt. We zoeken de 
oplossing in technologie. We 
willen het huidige levenspa-
troon voortzetten. Dat moet 
door technologie slim toe te 
passen. We willen onze hui-
dige levensstandaard voort-
zetten. De techniek moet er 
voor zorgen dat dit kan met 
minder energieverbruik. Ben 
je dan echter nog bezig ide-
alen uit te leven? Het lijkt 
nauwelijks het geval te zijn. 
Het zou goed zijn als het le-
ven weer vol idealen komt te 
staan. Waarbij we het minder 
van technologische vernieu-
wingen verwachten, alsof 
daardoor de problemen opge-
lost worden.

 

 
Diepere vragen

Welke diepere vragen leven 
er waar als samenleving en 
kerk aan gebouwd kan wor-
den? Ik denk dat een ideaal 
mag zijn dat er meer binding 
is tussen mensen en bevol-
kingsgroepen en waarbij ook 
plaats is voor minderheden 
zoals de Joden en dat zulke 
minderheden niet worden ge-
marginaliseerd.

Een ander ideaal is het te-
gengaan van de opwarming 
van de aarde. Een mens is 
aangelegd op het leven in 
een goede wereld. De bijbel 
vertelt van het eerste men-
senpaar, Adam en Eva. Zij 
leefden in het paradijs. God 
had een goede wereld gescha-
pen. Die wereld is niet goed 
gebleven. Adam en Eva moes-
ten het paradijs verlaten. God 
had hen een paar regels gege-
ven waaraan zij zich houden 
moesten. Dat hebben ze niet 
gedaan. Sindsdien leeft de 
mens in een wereld als het 
verloren paradijs. In een we-
reld die het verloren paradijs 
is, is een verlangen naar een 
wereld als een nieuw paradijs 
legitiem. Mensen zullen dat 

nooit zelf kunnen realiseren. 
Alleen God kan een wereld 
tot stand brengen die zal 
zijn als een nieuw paradijs. 
Een leven dat daarbij past is 
niet allereerst op jezelf en 
je eigen belangen gericht, 
maar overstijgt dit. Iemand 
die daar op indrukwekkende 
wijze getuigenis van heeft 
afgelegd is Kinga Bán. Zij is 
zangeres geweest in de be-
kende christelijke band Sela. 
Een aantal jaren geleden 
werd borstkanker bij haar 
geconstateerd. Op 6 mei jl. is 
zij op 37-jarige leeftijd aan de 
gevolgen daarvan overleden. 
Zij laat een man en drie jonge 
kinderen achter. Tijdens haar 
periode van ziekte zong zij 
over de pijn die er is. Het le-
ven is niet altijd gemakkelijk. 
Maar zij getuigde van haar 
houvast. Wat mensen geraakt 
heeft was dat je proefde dat 
het echt was wat zij zong. Zij 
leefde met haar God en putte 
kracht en moed uit dat ge-
loof. Geloof in God doet ons 
niet bij de pakken neerzit-
ten, maar voedt idealen. De 
wereld is verloren paradijs, 
maar het geloof leert dat we 
het visioen van een nieuw pa-
radijs levend mogen houden.

   

Tentoonstelling Jannes de Vries
KORTENHOEF- Kunst aan de 
Dijk presenteert dit jaar van 
15 juni t/m 7 juli een prach-
tige verzameling werk uit 
particuliere collecties van 
Ploegschilder Jannes de Vries 
(Meppel 1901 1986 Gronin-
gen).

Een must voor iedere liefheb-

ber van expressionistische 
schilderkunst. Na zijn rei-
zen door Frankrijk, Italië en 
Noord-Afrika, sloot Jannes de
Vries zich bij terugkomst in 
Groningen, aan bij kunst-
kring De Ploeg. Het Gronin-
ger landschap zou zijn hele 
leven zijn voornaamste on-
derwerp blijven. Jannes de

Vries raakte verknocht aan 
de weidsheid, het licht en de 
luchten. Hij zag het land zoals 
het was en voor een deel nog 
altijd is: vette, blauwzwarte 
klei, citroengeel koolzaad, 
goudgeel tarwe, heldere of 
donkerdreigende luchten, 
romaanse kerkjes en eeuwen-
oude boerderijen in

karakteristieke kleuren. Met 
een steeds feller wordend pa-
let en krachtige verfstreken 
hij gebruikte veelvuldig het 
paletmes en de achterkant 
van zijn kwast gaf Jannes de 
Vries vorm aan zijn emotie 
en innerlijke beleving van 
het schitterende Groninger 
Hogeland.

Kortenhoefsedijk 145 Kor-
tenhoef dinsdag t/m zondag: 
11.00 17.00 uur / met terras 
uitkijkend over het polder-
landschap en heerlijkheden 
uit ons kunstcafé / parkeren 
bij de Oude School voor meer 
informatie en route: www.
kunstaandedijk.nl

   

Verrassingsconcert in het Jagthuis

Op zondag 2 juni vindt om 
15.30 uur een bijzonder con-
cert plaats in Het Jagthuis. 
Eigenlijk zijn het twee con-
certen. Er staat namelijk een 
concert-lezing op het pro-
gramma en een uitvoering 
van het Quatuor pour la fin 
du temps van Olivier Messi-
aen, geschreven voor klari-

net, viool, cello en piano.

De concert-lezing is een inlei-
ding op de stijlontwikkeling 
van Olivier Messiaen. Compo-
nist Diderik Wagenaar ver-
telt over het muziekleven in 
het Frankrijk van rond 1900 
tot circa 1940. De muzikale 
illustraties daarbij worden 

gespeeld door pianiste Fran-
cien Hommes. U hoort mu-
ziekvoorbeelden uit werken 
van Debussy, Ravel en jawel, 
Messiaen. Diderik Wagenaar 
studeerde muziektheorie. 
Met componisten als Louis 
Andriessen, maakt hij deel 
uit van de zogenaamde Haag-
se School. Voor zijn wer-

ken ontving hij de Kees van 
Baarenprijs en de Matthijs 
Vermeulenprijs. Met pianiste 
Francien Hommes verzorgt 
hij in heel Europa concert-
lezingen over de muziek uit 
de vorige eeuw. Na de pauze 
hoort u Messiaens Quatuor 
pour la fin du temps. Het 
wordt gespeeld door klarinet-
tiste Anna voor de Wind, vio-
list Joe Puglia, cellist Steuart 
Pincombe en pianiste Ellen 
Corver. Het Quatuor pour la 
fin du Temps is één van de 
grootste en meest persoonlij-
ke kamermuziekwerken van 
de 20e eeuw. Het verhaal ach-
ter dit stuk is nog beroemder 
dan de muziek zelf: het werd 
geschreven en voor het eerst

uitgevoerd in een Duits con-
centratiekamp in de koude 
winter van 1940. De vier mu-
sici die voor u zullen spelen 
hebben allen een grote naam 
op het gebied van uitvoerin-
gen van hedendaagse mu-
ziek. Entree 17,50 euro (tot 25 
jaar 10 euro). Reserveren via 
de website www.jagthuis.nl, 
per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609. 
De locatie van het concert is 
Het Jagthuis, Middenweg 88, 
Nederhorst den Berg (Horster-
meer).
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Jaarmarkt Loenen met
Dries Roelvink
Op zaterdag 25 mei is er een 
Jaarmarkt in Loenen aan de 
Vecht, met Dries Roelvink. 
Laat u verrassen door het 
brede assortiment artikelen 
verdeeld over 250 kramen.

De markt is weer groter dan 
vorige jaren. Denk hierbij 
onder andere aan diverse 
kleding en modeaccessoires, 
sieraden, schoenen en andere 
lederwaren, woondecoratie, 
speelgoed, boeken, bloemen 
en planten. De kleine nostal-
gische straatjes van Loenen

a/d Vecht zullen gevuld zijn 
met mooie antiek en curiosa 
kramen en bij de kerk is een 
boekenmarkt. Ook voor de 
lekkere trek die u vast heeft 
gekregen van het rondsnuf-
felen bij de kramen kunt u 
terecht op de jaarmarkt. Er 
zijn verschillende etenswa-
ren te verkrijgen zoals friet 
en snacks, vis, kip, poffertjes, 
churros, wafels, en fruit. Na-
tuurlijk kunt u ook voor een 
kop koffie of thee terecht op 
de markt. De jaarmarkt is een 
waar dagje uit voor jong en 
oud. De kinderen zullen

daarom zeker niet vergeten 
worden. Ter plaatse zijn ver-
schillende attracties waar ze 
zich kunnen vermaken. Zo 
kunnen ze onder andere in 
de draaimolen en het mini 
schommelschip. Ook dit jaar 
weer is het grote podium op 
de Rijksstraatweg waar vanaf 
12 uur diverse optredens zul-
len zijn, o.a. Chanty koor, 
Mark Fledderman en als af-
sluiting komt Dries Roelvink. 
De Markt is open van 10.00-
17.00 uur.Meer info: www.Do-
nEvents.nl; tel.0294-237320

   

Wandelen voor het goede doel
Zaterdag 1 juni a.s. gaat 
George In der Maur Beterlo-
pen winkel in samenwerking 
met wandelsportvereniging 
Jong &Vrolijk weer wande-
len voor het Parkinsonfonds. 
Dit evenement wordt voor 
de 7e keer georganiseerd en 
wij hopen wederom op een 
groot succes. U kunt kiezen 
uit meerdere afstanden vari-
erend van 3 t/m 30 km in de 
mooie omgeving van Groene-
kan en Ruygenhoek.

Na de mooie wandeling bent 
u natuurlijk van harte wel-
kom bij ons in de winkel om 
een kijkje te nemen naar onze 
ruim opgezette collectie van 
de Meindl wandelschoenen, 
en kunnen wij u introduce-
ren met de zeer unieke Iden-
titiy lijn van de

Meindl. Dit is een lijn schoe-
nen van de Meindl die 
chroomvrij gelooid worden 
en helemaal biologisch ge-
maakt zijn. Houdt u van 
wandelen en daarnaast ook 
sporten, dan zijn de nieuwste 
sportschoenen van mizuno 
misschien ook wel wat voor u. 
Deze zeer unieke sportschoe-
nen worden gemaakt met 
verschillende wave-platen in 
de loopzolen die ervoor zor-
gen dat u stabiel kunt lopen 
in combinatie met een fan-
tastische demping. De wave-
platen hebben verschillende 
lengtes dus de schoenen zijn 
er voor verschillende doel-
einden, voor zowel wandelen 
als hardlopen. Heeft u hier 
vragen over informeren wij 
u graag. Heeft u last van voet- 
en/of houdingsklachten of

andere pijnlijke klachten 
aan uw voeten, die vaak na 
een wandeling zich extra ui-
ten, dan kunt u bij ons ook 
geheel vrijblijvend een 3D 
voetscan laten maken. D.m.v. 
deze nieuwe technologie en 
uiteraard luisterend naar uw 
verhaal kunnen wij de infor-
matie halen die nodig is om u 
van een goed passend advies 
te voorzien. Wilt u een mooie 
wandeling maken en het Par-
kinson Fonds steunen dan 
verwelkomt het deskundige 
team van de George in der 
Maur Beterlopenwinkel en de 
leden van de wandelsportver-
eniging Jong & Vrolijk u graag 
op zaterdag 1 juni aanstaande 
op de Koningin Wilhelmina-
weg 497 in Groenekan nabij 
Utrecht. De koffie staat klaar.

   

Stalpaert fietstocht
‘s- GRAVELAND- De Daniël 
Stalpaert Stichting organi-
seert ook in 2019 weer de 
inmiddels alom bekende en 
gewaardeerde fietstochten

door en langs de historische 
‘s- Gravelandse buitenplaat-
sen.

Onder leiding van de heer W. 
Kozijn, oud- burgemeester 
van ‘s-Graveland, worden de 
buitenplaatsen Sperwershof, 
Schaep en Burgh, Gooilust, 
Trompenburg en Schoonoord 
‘aangestuurd’ en bij elke bui-
tenplaats leidt de heer Kozijn 
u op uiterst kundige en vaak 
ludieke wijze naar het ont-
staan en de voortgang van de 
buitenplaatsen en haar bewo-
ners. Op zaterdag 1 juni en op 
vrijdag 28 juni staan de fiet-
stochten gepland. Het is ook 
mogelijk om zelf een groep 
samen te stellen (min. 17 per-
sonen). Overleg dan even met 
het bestuur om een datum te 
prikken.

Programma
10.45: Ontvangst met koffie 
op de buitenplaats Sperwers-
hof, Noordereinde 52, (auto’s 
parkeren bij het bezoekers-
centrum Natuurmonumen-
ten). 11.00: Fietstocht richting 
Noordereinde; 12.30: Lunch 
op Sperwershof; 13.30: Ver-
volg fietstocht; 15.00: Afscheid 
met drankje op Sperwershof. 
De kosten van deelname zijn 
€ 22,50 p.p. incl. catering. 
Desgewenst kunnen huurfiet-
sen a € 9,90 per stuk geregeld 
worden. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan de 
restauratie van de kerk aan 
het Noordereinde. Voor deel-
name: stuur een mail naar 
bestuur@danielstalpaert.nl of 
bel: 035 656 2302

 

KlusWijs Loosdrecht 
sluit haar deuren

LOOSDRECHT- Het was 1987 
dat, op vrijdag de 13e van 
februari, de bouwmarkt van 
Flemming IJssennagger werd 
geopend. Nu nadert de dag 
dat de winkel definitief haar 
deuren zal sluiten.

Flemming vertelt: “De slui-
ting van de bouwmarkt hing 
al een tijdje in de lucht, aan-
gezien de Boni supermarkt al 
geruime tijd met de nieuw-
bouwplannen in ontwikke-
ling was. Nu de nieuwbouw 
aanstaande is, respecteer ik 
het feit dat daarin geen ruim-
te is voor een bouwmarkt. Ge-
zien mijn leeftijd is het voor 
mij niet interessant om elders 
in Loosdrecht de bouwmarkt 
voort te zetten. Als deze si-
tuatie zich vijf jaar geleden 
had voorgedaan, had ik daar 
wellicht anders over gedacht, 
maar dat is nu eenmaal niet 
zo. Daarom heb ik besloten de 
winkel uit te verkopen en de 
deuren definitief te sluiten.” 
Vanaf zaterdag 25 mei tot 
en met zaterdag 29 juni aan-
staande zal de bouwmarkt 
haar volledige assortiment 
uitverkopen, dit zal gepaard 
gaan met extreem hoge kor-
tingen. Flemmings winkel zal 
29 juni aanstaande voor het 
laatst geopend zijn. Indien u 
nog saldo heeft op uw Klus-
Pas, dan kunt u deze het best 
nu al besteden. De kaart is na-
melijk alleen inwisselbaar bij 
KlusWijs Loosdrecht en het is 

in het voordeel van de klant 
dat het eventueel gespaarde 
saldo opgebruikt zal worden.

Eigen weg
“Ik ben blij dat ik mijn perso-
neel op een nette verantwoor-
de manier achterlaat”, gaat 
Flemming verder. “Onno zal 
na het sluiten van de bouw-
markt zijn werk elders voort-
zetten. Ook Joke respecteert 
onze keus en zal haar eigen 
weg vinden. Natuurlijk zal 
ik de winkel en mijn klanten 
gaan missen, maar aan de an-
dere kant ben ik blij met het-
geen wij al die jaren hebben 
kunnen en mogen doen. Het 
is daarom dat ik mijn klanten 
wil bedanken voor het jaren-
lange vertrouwen in onze 
bouwmarkt.”

Drukke periode
De komende tijd wordt een 
drukke periode voor Flem-
ming en zijn KlusWijs team. 
Aanstaande zaterdag start de 
uitverkoop en deze zal met-
een rigoureus ingezet wor-
den. Er is hierbij gekozen voor 
een opbouw in het kortings-
percentage, met in de laatste 
weken de hoogste kortingen 
op het hele assortiment. Uiter-
aard is er tijd voor een praatje 
of bakje koffie, dus mocht 
er niet van kortingen gepro-
fiteerd worden, komt u dan 
gerust nog een keer langs om 
gedag te zeggen. Flemming 
en zijn team zien u graag!



BW op bezoek bij Dunnebier 
Print & Marketing

NEDERHORST DEN BERG- 
Het voltallige college van 
burgemeester en wethou-
ders bracht een bedrijfsbe-
zoek aan Dunnebier Print 
Marketing in Nederhorst 
den Berg. Vooral bekend als 
uitgever van het Weekblad 
Wijdemeren en de Nieuws-
ster uit Loosdrecht.

Dunnebier is een familie-
bedrijf. Opgericht in 1972 
en uitgegroeid tot een mid-
delgrote onderneming op 
bedrijventerrein Nieuw Wal-
den. Ed Dunnebier is de foun-
ding father die in 2008 is 
opgevolgd door een drieman-
schap: dochter Marije, zoon 
Thijs en schoonzoon Franc 
Hogguer vormen de directie. 
Daarnaast zijn Ineke en Ma-
riël Dunnebier er werkzaam. 
Van de 17 medewerkers be-
hoort 35% tot de Dunnebier-
familie. Niet alleen worden 
er wekelijks 12.000 exem-
plaren van de veel gelezen 
huis-aan-huisbladen gedrukt 
en bezorgd, Dunnebier heeft 

meer in huis. Uit een vlotte 
bedrijfsfilm kwam naar 
voren dat Dunnebier Print 
Markering meer is dan druk-
werk. Natuurlijk verzorgt het 
bedrijf met liefde drukwerk 
en allerhande bedrukte ma-
terialen. Maar ze zijn op hun 
best in uitdagende en com-
plexe opdrachten. Bij marke-
ting fulfilment gaat het kort 
gezegd om de volledige logis-
tieke afhandeling van mar-
ketingactiviteiten. Want hoe 
goed je actie ook in elkaar 
steekt, de opvolging bepaalt 
het succes. Direct Mail leek 
door online ontwikkelingen 
uit de gratie te raken. Onte-
recht want de praktijk wijst 
uit dat het zeer effectief kan 
zijn en extra impact heeft.

Print relevant
De wereld digitaliseert en on-
line is het toverwoord. Toch 
blijkt print in veel toepassin-
gen nog verrassend krachtig. 
Hiermee bedoelt Dunnebier 
dit als verzamelnaam voor al-
les dat bedrukt kan worden. 

Juist het tastbare van deze 
producten prikkelt meerdere 
zintuigen en trekt meer aan-
dacht. En dat is precies wat je 
als ondernemer of marketeer 
wilt bereiken.

Belangrijk is natuurlijk dat 
print, in welke vorm ook, 
communiceert, overtuigt, 
waar nodig tot actie aanzet 
en er natuurlijk op en top 
verzorgd uitziet. Op dat vlak 
heeft de onderneming ruim 
45 jaar ervaring en creati-
viteit in huis. Zowel met de 
keuze van de beste infodra-
gers tot en met het creatieve 
ontwerp, de productie en de 
logistieke afhandeling.

1,5 uur
Na een korte presentatie 
kreeg het gemeentebestuur 
een rondleiding door het be-
drijf. Uiteraard was er uitleg 
over de geavanceerde appara-
tuur, maar ook de oude druk-
machines van Heidelberg 
kregen de aandacht. De geur 
van inkt en papier kwam bij 
menigeen vertrouwd over. 
Zo leerden burgemeester en 
wethouders dat het druk-
ken van 12.000 Weekbladen 
Wijdemeren ongeveer 6 tot 
8 uur vergt op de kolossale 
drukpers. Kortom, volgens 
BW en directie een zinvol en 
leuk bedrijfsbezoek.
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LoVoC zoekt 
volleybaltalenten
In september is het alweer 
een halve eeuw geleden dat 
tientallen kinderen tussen 
de 10 en 18 jaar zich aan-
melden bij de nog maar net 
opgerichte Loosdrechtse 
Volleybalclub LoVoC. In die 
afgelopen 50 jaar is er veel 
veranderd in Loosdrecht, 
maar er kan nog steeds gevol-
leybald worden. Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan 
de voorbereidingen van het 
jaarlijkse Beachevenement 
dat dit jaar voor de 30e keer 
wordt gehouden. Hiernaast 
zijn de voorbereidingen voor 
het nieuwe volleybalseizoen 
dat in september weer begint 
ook al weer in volle gang. Wil 
jij ook lid worden van de ge-
zelligste volleybalvereniging

in de verre omtrek meld je 
dan nu al vast aan. Wekelijks 
een wedstrijd spelen en trai-
nen en hiernaast natuurlijk 
meedoen aan de gezellige 
verenigingsactiviteiten. Bij 
LoVoC is plaats voor ieder-
een, voor zowel competitie 
spelende als recreatieve vol-
leyballers. Voor het nieuwe 
seizoen kunnen we nog heel 
goed meisjes jeugdleden van-
af vijftien jaar gebruiken en 
ook nieuwe dames en heren 
recreanten zijn zeer welkom. 
Meer weten en aanmelden? 
Bezoek onze website www.
lovoc.nl en onze facebookpa-
gina. Gelijk even doen, dan 
is dat alvast geregeld voor de 
vakantie.

   

Kunstroute in
s- Graveland

WIJDEMEREN- Wilt u binnen-
kort genieten van de prach-
tige gevarieerde landschap-
pen in de Wijdemeren én een 
veelzijdig Kunstaanbod? Dan 
moet u tijdens de Pinksterda-
gen zeker langskomen in de 
ateliers van de achttien kun-
stenaars van de Kunstroute 
s-Graveland (Kortenhoef, 
Ankeveen en Nederhorst den 
Berg).

Nieuw is dit jaar de samen-
werking met Theater De 
Dillewijn in Ankeveen. Er 
worden o.a. verrassende ani-
maties getoond, gemaakt 
door studenten van de Ho-
geschool voor de Kunsten 

Utrecht (HKU). De Kunstrou-
te kent een zeer lange tradi-
tie en in de wijde omgeving 
grote bekendheid. De kunste-
naars verwelkomen jaarlijks 
trouwe bezoekers. Met veel 
plezier vertellen ze over hun 
werk: het schilderen, beeld-
houwen, pottenbakken, fo-
tograferen e.d. De route kunt 
u starten daar waar u zelf 
wilt. Wilt u echter een eer-
ste indruk opdoen van het 
werk van de deelnemende 
kunstenaars bezoekt u dan 
de overzichtstentoonstelling 
in De Oude School (Korten-
hoefsedijk 145 Kortenhoef). 
Zie ook : www.kunstroutes-
graveland.nl

BRADERIE/CURIOSA/2EHANDS INFO:
WWW.DONEVENTS.NL 0294237320




 





Que Chula
Wij zijn op zoek naar een gezellige
collega met passie voor fashion en

lifestyle, voor onze winkel in
Loosdrecht en Kortenhoef.

Voor meerdere dagen per week.
Graag iemand die flexibel is en natuurlijk 

ook soms de zaterdagen.

Bij interesse graag een mail met foto
naar angeles@que-chula.com
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Wanvertoning SV Loosdrecht
Door: Wout de Bruin

We kunnen allerlei clichés 
uit de kast gaan trekken, 
maar ik heb er geen behoef-
te aan. Wat nog een mooie 
afsluiting van het seizoen 
had kunnen worden, is uit-
gedraaid op een regelrechte 
vernedering, waarbij ook 
nog de nodige excuses wer-
den gezocht om het niet 
bij zichzelf te zoeken maar 
de schuld elders te zoeken. 
Mochten andere verenigin-

gen uit onze poule denken 
die wedstrijd is weggegeven, 
Echt niet. Eindstand Odys-
seus 99 -SV Loosdrecht: 6-0.

Foto: Piet van Bemmelen/Nick 
Doppenberg doet een poging

   

Activiteiten Agenda
do. 23 mei 19.00 u. Defilé 
Avond4daagse Beukenhof, 
L’drecht

do 23 mei 20.00 u. Toneel, 
DSO Vlinders zijn vrij, De 
Blinker, Parklaan, Khoef

vr. 24 mei 20.00 u. Toneel 
DSO Vlinders zijn vrij, De 
Blinker, Parklaan, Khoef

vr. 24 mei 20.00 u. Defilé 
Avond4daagse, Kwakel-
Kerklaan, Khoef

25/ 26 mei 11.00 u. Expositie 
Emilie Lindenbergh, Oude 
School, Kortenhoef

za. 25 mei 9 / 10 u. Anke-
veense Oldtimers show, 
Marktplein, Ankeveen

za. 25 mei 10.00 u. Ope-
ning Tennispark Nederhorst 
Randweg, NdB.

za. 25 mei 12.00 u. Kerken 
open in Nederhorst, Willi-
brord en OLV Hemelvaart

za. 25 mei 13.00 u. Open 
middag Historische Kring, 
Kerklaan 89, Khoef

za. 25 mei 20.00 u. Amicitia 
Talent, De Fuik, Kortenhoef

za. 25 mei 20.15 u. Slotcon-
cert op de Berg, Willibrord-
kerk, NdB.

di. 28 mei 19.30 u. Energie-
coöperatie (monumenten) 
Gemeentehuis, Rading 1, 
Ldr.

di. 28 mei 20.00 u. Comm. 
Duurzaamheid, Gemeente-
huis, Rading 1, Ldr.

wo. 29 mei 20.00 u. Benefiet-
wedstrijd voor MSZ, Sport-
park Hallinckveld, Ldr.

wo. 29 mei 20.00 u. Comm. 
Bestuur en Middelen, Ge-
meentehuis, Rading 1, Ldr.

wo. 29 mei 20.30 u. ALV mu-
ziekver. BMOL, t Akkoord, 
Kwakel, Khoef

 

Anna Kreuning regio-
kampioen

Gymnastiekvereniging NILO 
heeft weer een regiokampi-
oene in huis. Turnster Anna 
Kreuning heeft op zaterdag 
18 mei op de Regio Finale 
Midden Nederland met grote 
afstand het goud behaald bij 
de instap D2. Veerle Nelis be-
haalde een mooie 7e plek en 
beide turnsters mogen door 
naar de districtsfinale op 15 
juni. Ook Esmee Portenge 
plaatst zich hiervoor, zij zorg-
de voor een verrassing en 
werd 4e bij de instap D1.

De tweede ronde hebben Am-
ber Steutel, Lily Erkelens en 
Danique Navis ook geturnd 
voor wat ze waard waren. Ze 
turnden een mooie wedstrijd 
met hier en daar een foutje, 
In de laatste ronde mochten 
Ramila Pakhoe, Gwen van 
Hamersveld, Imare Majoor 
en Vera Steutel aan de bak. 
Maar de meiden hadden niet 
hun piekdag. Maar wat zo 
mooi was, ze bleven allemaal 
hun uiterste best doen om de 
districtsfinale te halen. Dat is 
gelukt bij Gwen (jeugd 1 D2/ 
10e plaats), Vera jeugd 1 D1/ 
11e plaats en Imare (jeugd D2) 
staat 1e reserve met haar 15e 
plaats.

11 mei
Op zaterdag 11 mei hebben 
Carlijn van der Vegt en Cato 
Kielstra ook deelgenomen 
aan de regiofinale 4e en 5e 
divisie. En dat hebben ze goed 
gedaan. Carlijn kwam als re-
serveturnster de finale bin-
nen en is op de 15e plaats ge-
eindigd. Een mooie prestatie 
na een seizoen waarin ze de 
aansluiting moest vinden in 
de 4e divisie. Ook Cato lever-
de een knappe prestatie, zij 
mocht wederom het podium 
betreden, dit keer op de 5e. 
Zij gaat op 25 mei deelnemen 
aan de districtsfinale. Daph-
ne Steutel bedankt voor het 
intensieve jureren. Al met al 
prestaties waar de trainsters 
Rinske en Linda trots op zijn.

Bergse gigs op Scilly’s

door: Jaap Franse

Van vrijdag 3 mei t/m zondag 
6 mei werden er op de Scilly 
Islands in Cornwall (Enge-
land) de jaarlijkse wereld-
kampioenschappen Pilot Gig 
roeien gehouden.

De Scilly’s, een eilandengroep 
ten zuiden van Cornwall, 
is een geliefde vakantiebe-
stemming met z’n warme 
golfstroom, witte stranden 
en azuurblauwe zee. Vanuit 
de hele wereld vaardigden 
roeiverenigingen hun beste 
teams af voor deelname aan 

dit groots evenement. Het 
merendeel van de teams is 
afkomstig van lokale clubs in 
Cornwall waar deze roeisport 
vanuit broodwinning nu is 
uitgegroeid tot een top sport. 
De A- teams trainen daar twee 
keer per dag en het bereiken 
van een finale en het podium 
is een grote eer. Vanuit water-
sportvereniging De Spiegel 
namen Zwarte Draecken voor 
alweer de vijfde keer deel en 
tevens, voor de eerste keer, 
het juniordamesteam Water-
proef. Voor de jonge meiden, 
aangevuld met 2 zeer ervaren 
roeisters, was het de vuur-
doop. De omstandigheden wa-
ren spectaculair vanwege de 
harde wind en hoge golven. 
Er werd geknokt om elke me-
ter met in de eerste kwalifi-
catierace een startlijn van 1,5 
kilometer met 160 boten een 
paar kilometer uit de kust van 
het eiland St. Marys. Drones 
vlogen boven de wedstrijd om 
spectaculaire beelden vast te 

leggen. Bij de finish langs de 
pier in de haven schreeuwden 
honderden toeschouwers hun 
kelen schor voor hun team. 
De jonge meiden kwamen tot 
een mooi resultaat met een 7e 
plek in hun poule. De Zwarte 
Draecken bereikten de finale 
van de veteranenrace met uit-
eindelijk een 9e plek als eind-
resultaat. Daarnaast werd het 
team het podium opgehesen 
om de prijs op te halen in de 
categorie Sportmanship, een 
sportiviteitsprijs die jaarlijks 
wordt uitgereikt aan een van 
de 160 deelnemende teams. 
Na de huldigingen volgden er 
diverse uitnodigingen om aan 
andere internationale wed-
strijden deel te namen waar-
onder volgend jaar in Bermu-
da. Geen verkeerde plek om 
aan een wedstrijd deel te ne-
men. Het feest op het eiland 
ging nog door tot in de laat-
ste uurtjes. Met dank aan alle 
sponsoren die deze trip weer 
mogelijk heeft gemaakt.

 foto: Gordon Brown
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Boos
Ik ben heel boos! Ik kan er 
weer niet van slapen en nu 
schrijf ik deze idioterie van 
mij af. Na 14 jaar samen 
is mijn grote liefde 14 da-
gen geleden plots door een 
gescheurde aorta uit mijn 
leven weggerukt. Toen de 
machines op de intensive 
care uitgezet werden, omdat 
verdere reanimatie geen zin 
had, was ik zo helder om zijn 
organen te doneren. Na 10 
minuten kwam de arts met 
een rood hoofd mij vertellen 
dat, volgens de donatiewet in 
Nederland (hou je vast), zij de 
organen van praktiserende 
homoseksuele mannen niet 
mochten gebruiken. De arts 
begreep ‘t zelf ook niet. Nou 
heeft mijn mannetje geen 
hiv, dat is met een test in 
korte tijd vast te stellen in 
deze tijd bij twijfel.Ik kan nu 
van alles roepen: de mannen 
met de kinderzitjes achterin 
de auto die zich laten n..... op 
parkeerplaatsen of in sauna’s 
en nog veel meer, maar ik 
hou mij in. Organen te kort? 
Een gezonde jonge vent van 
51, mooie huid, prachtige 
ogen, gezonde nieren, etc. 
Sorry blind meisje, sorry 
verbrand kind, sorry nier-
dialyse patiënt, sorry been-
mergkanker meneer voor 
u ook geen stamcellen.Wat 
kan Nederland toch in be-
paalde opzichten hypocriet 
dom en achterlijk zijn, inwo-
ners discrimineren en tekort 
doen. En nu ik het van mij af-
geschreven heb, hoop ik dat 
het ministerie van Volksge-
zondheid en Welzijn wakker 
wordt.

Jan Schaufeli, Kortenhoef

   

Kortenhoefse wint 
auto!

KORTENHOEF- Een grote 
verrassing voor Ingrid uit 
Kortenhoef. Zij heeft in de 
apriltrekking van de Vrien-
denLoterij een gloednieuwe 
auto gewonnen.

Ingrid werd op haar werk in 
de winkel van Blokker ver-
rast door VriendenLoterij-
ambassadeur Dennis van 
der Geest. Ze reageert blij 
verrast: Wauw! We hebben 
nog nooit een nieuwe auto 
gehad en onze eigen auto is 
nodig aan vervanging toe. 
Dit komt dus heel goed uit! 
De uitreiking aan Ingrid uit 
Kortenhoef is op zondag 23 
juni rond 19.20 uur te zien 
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Foto v.l.n.r.: Veerle, Esmee en 
regiokampioen Anna.
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Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

Engelse Taal training.
privé en/of groep

E:mamdouh544@hotmail.com

STERRETJES
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✓ 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

!

OpheffingsUITVERKOOP
25 mei t/m 29 juni

KLUSWIJS LOOSDRECHT

*Kortingen alleen geldig in KlusWijs Loosdrecht, m.u.v. verkoop op rekening, reeds bestelde maatwerkproducten en arbeidsloon.

j

50%
KORTING50%

Tot wel

KORTING*

op = op

ALLES 
MOET WEG!

KlusWijs Loosdrecht
Rading 146, 1231 KE Loosdrecht 
Tel. 035 - 582 49 57

Ma t/m vr 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag  8.00 - 17.00 uur


