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Kunst Galerie Wijdemeren
Het is weer tijd voor de 
mooiste kunstroute van 
Nederland, de KunstRonde 
Vecht & Plassen. Ook dit jaar 
opent Galerie Wijdemeren 
tijdens het derde weekend 
van mei de deuren voor bij-
zondere exposities en... live 
muziek.

Tijdens de kunstronde op 

zaterdag 18 en zondag 19 
mei is er van alles te beleven 
bij Galerie Wijdemeren. Zo 
wordt de jaarlijkse tentoon-
stelling ‘Holland Waterland’ 
dit weekend geopend. Deze 
tentoonstelling is inmiddels 
een vaste traditie bij de ga-
lerie. Al eeuwen lang laten 
schilders zich inspireren 
door de Nederlandse wate-

ren. Tijdens deze tentoon-
stelling worden woeste zee-
gezichten afgewisseld met 
zonnige stranden en brede 
rivieren. Werk van beken-
de schilders van de Haagse 
School wordt afgewisseld 
met werk van lokale mees-
ters Dirk Smorenberg en 
Claas Prins. Laat u verrassen 
door watergezichten uit drie 

eeuwen schilderkunst.

Stal Wilt-Vang
Voor liefhebbers van heden-
daagse kunst is er ook een 
speciale duo-tentoonstelling 
van Maja Boot en Beert Hen-
nephof te zien. in boerderij 
Wilt-Vang,

Cursus noten lezen
Binnenkort voor koorzan-
gers en voor een ieder die 
wil leren van blad te zingen: 
een cursus noten lezen.

Wie in een koor zingt, krijgt 
vroeg of laat naast liedtek-
sten ook notenbalken en 
noten onder ogen. Iedereen 
kan het notenbeeld leren. 
Geoefende zangers kunnen 
zon muziektekst lezen en de 
noten al meteen als een lied 
laten klinken.

Zij lezen dan hoe hoog een 
toon klinkt, hoe lang die 
wordt aangehouden en met 
welk tempo of sterkte gezon-
gen wordt. Zonder muziek 
te lezen, duurt het oefenen 
voor een kooruitvoering 
lang en wordt zingen onno-
dig moeilijk. In een korte 
cursus is het mogelijk een 
muziektekst te leren lezen 
en als het ware in je hoofd al 
te horen. Zingen in een koor 
wordt zo extra leuk. Bij mi-
nimaal 5 aanmeldingen gaat 
deze cursus van start. De 
cursus bestaat uit 5 onder-
delen en is voor iedereen ge-
schikt die geen kennis heeft 
van het notenschrift en de 
muziektaal. Voor meer in-
formatie neem contact met: 
Désirée Wijma: dwijma@
gmail.com of bezoek de web-
site http://www.wijmamu-
sicproductions.nl

Live muziek
U kunt bij Galerie Wijde-
meren ook genieten van 
een hapje en een drankje 
en zelfs live muziek, buiten 
op de veranda, op het terras 
aan het water, of binnen aan 
de keukentafel. Op zater-
dag omlijst door de zwoele 
soundtrack van troubadour 
Boudewijn Hanse. Op zon-
dag kunt u swingen op 
de gitaarklanken van sin-
ger-songwriter Hans Laduc. 
Galerie Wijdemeren is per 
boot, op de fiets, wandelend 
of met de auto bereikbaar. U 
bent van harte welkom aan 
de Herenweg 71-73 in Breu-
keleveen, speciaal voor de 
KunstRonde ook in stal Wilt-
Vang, aan de overkant.
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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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ONZE KANTOREN
Lindelaan 104   
1231 CN Loosdrecht

Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht

035 582 53 33  
info@veermanmakelaars.nl

VEERMANMAKELAARS.NL

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,

Stichtse Kade en Cannenburgerweg

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48
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Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een

bezorger om  op woensdag
in s’-Graveland/Ankeveen

ons weekblad te bezorgen. 

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48

NieuwsSter
Ook op Facebook

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 actieve geest kan niet leven
in een inactief lichaam

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 

Varkensoester
gemarineerde varkensbiefstuk

Vleeswarentrio:
100 gram gebraden fricandeau
100 gram corned beef
Bakje ei-bieslooksalade

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

Openingstijden: wo, do, vr: 11 - 17 uur.
En wanneer de vlag buiten hangt!
Herenweg 71-73
3625 AC Breukeleveen | 06-41277146

U bent bij ons ook welkom voor in- en 
verkoop van kunst en antiek, taxaties, 
restauraties en inlijstingen.

www.galeriewijdemeren.nl

Galerie Wijdemeren 
met terras aan de 

Vijfde Plas

In huiselijke sfeer kunt u genieten van onze exposities van
19de/20ste-eeuwse en hedendaagse kunst.
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Kadernota: groei en vergrijzing

WIJDEMEREN- Burgemeester 
en wethouders geven met 
de Kadernota 2020 uitwer-
king aan de ambities van het 
bestuursakkoord 2018-2020 
en aan twee door de raad 
aangedragen aanvullende 
thema’s: stimuleren groei van 
het inwoneraantal en de toe-
nemende vergrijzing.

Wethouder Jan Klink: “Op 
basis van de uitkomsten van 
themasessies met de gemeen-
teraad zijn drie pilots opge-
nomen in de Kadernota 2020 
die uitwerking geven aan 
deze twee thema’s. Deze ex-
tra uitgaven passen binnen de 
begroting. De ozb-belasting 
neemt, behalve met de infla-

tie, niet toe.”

Groei en vergrijzing
Wijdemeren vergrijst in ster-
kere mate dan de rest van 
Nederland en ook sterker 
dan de Regio Gooi en Vecht-
streek. Dit is van invloed op 
de hoeveelheid zorg en het 
type voorzieningen die no-
dig zijn en de woningmarkt. 
De gemeente wil dat oudere 
inwoners prettig oud kun-
nen worden in een passende 
woning en dat er voldoende 
woonruimte voor jongeren 
en jonge gezinnen is. Drie 
pilots moeten hier een posi-
tieve bijdrage aan leveren. Zo 
stelt het college voor in 2020 
ervaring op te doen met een 

wooncoach voor mensen met 
een koopwoning, een premie 
voor verhuiskosten en com-
pensatie van (woon)lasten van 
mantelzorgers.

Sterkere dorpen
Het ontwikkelen van een dor-
penbeleid voor Wijdemeren 
is een van de belangrijkste 
speerpunten. Wijdemeren 
wil de betrokkenheid van in-
woners stimuleren, de sociale 
leefbaarheid van de dorpen 
versterken en daarmee een 
vitale, sterke en solidaire leef-
omgeving realiseren. Momen-
teel is een kwartiermaker aan 
de slag om het dorpenbeleid 
op te stellen. Om ook echt 
invulling te kunnen geven is 

extra formatie nodig.

Organisatie
Het college blijft tegelijk on-
verminderd inzetten op or-
ganisatieversterking, samen-
werking en versterking van 
de bestuurskracht. Er wordt 
geïnvesteerd in de kwaliteit 
van beleid, ICT, dienstverle-
ning, toekomstbestendige 
huisvesting en werving en 
training van medewerkers.

Duurzaamheid
Voor de uitvoering en aan-
vullende acties van de duur-
zaamheidsagenda 2018-2021 
wordt voorgesteld extra geld 
vrij te maken onder andere 
ter voorbereiding van de 
energietransitie en de warm-
teplannen die de gemeente de 
komende jaren per wijk gaat 
opstellen.

Basis voor begroting
In de Kadernota legt de ge-
meenteraad uitgangspunten 
vast. Op basis hiervan werkt 
het college de begroting voor 
het komende jaar uit. De 
gemeenteraad heeft de uit-
gangspunten in drie thema-
sessies besproken. De uitkom-
sten zijn in een peiling aan 
het burgerpanel voorgelegd. 
Op donderdag 13 juni maakt 
de raad een definitieve keuze.

 

 

Voorjaars-
rapportage
 
De voorjaarsrapportage 
geeft informatie over de uit-
voering van de programma-
begroting in de eerste drie 
maanden van 2019. De rap-
portage geeft een actueel 
financieel inzicht en een be-
knopt beeld van de belang-
rijkste ontwikkelingen bin-
nen de programma’s. In het 
document van 24 pagina’s 
kunnen raadsleden bekijken 
op welke posten er meer of 
juist minder is uitgegeven.

Wethouder Klink verwoord-
de het als volgt: “We zijn op 
schema, er gebeuren geen 
gekke dingen en we hebben 
voldoende middelen.” De be-
groting 2019 had een batig 
saldo van € 120.000. De voor-
jaarsrapportage t/m maart 
sluit met een batig saldo 
van ruim € 64.000. Samen 
is dit een positief bedrag van 
184.000 euro. De grootste 
meevallers waren de verkoop 
van De Dobber in Kortenhoef 
(1.128.000), financiën die 
over zijn uit de reserve weg-
beheer en resterend budget 
voor het gastheerschap met 
Hilversum en de organisatie 
op het gemeentehuis.

De algemene reserve be-
draagt per 1 januari 2019: € 
7.486.000. Door de bij de be-
groting 2019 geraamde ont-
trekkingen aan de algemene 
reserve en de besluitvorming 
inzake gastheerschap belas-
tingen, organisatieontwik-
keling en ‘Op weg naar één 
gemeente’ bedraagt deze 
reserve per ultimo 2019 nog 
€ 3.886.000. In deze voor-
jaarsnota worden geen nieu-
we grepen uit de algemene 
reserve genoemd. Volgens 
financieel wethouder Klink 
is de kritische weerstands-
grens voor de reserves: 3,1 
miljoen. Dus lijkt het verant-
woord beleid.

   

Burgerpanel
Van de 792 leden van het Bur-
gerpanel deed 47% mee aan 
vragen over de Kadernota. De 
helft wil meer woningbouw, 
32% vindt het niet nodig. 
Om de vergrijzing tegen te 
gaan vindt een kwart dat er 
meer seniorenflats moeten 
komen, 4 op de 10 zegt: Geef 
ouderen bewegingsadviezen 
zodat ze langer zichzelf kun-
nen redden.

Vlnr: Jan-Jaap de Kloet, Rosalie van Rijn, Jan Klink, Freek Ossel, Wietske Heeg en Joost Boermans.

Kort Politiek Nieuws

WIJDEMEREN Het was lang 
persgesprek met het voltal-
lig college. Met veel kort en 
lang nieuws.

1. Er moet een nieuwe rege-
ling leerlingenvervoer wor-
den opgesteld na 5 jaar. De 
gemeente financiert bussen 
en taxi’s om de kinderen 
naar hun school te vervoe-
ren. Daarnaast kunnen ou-
ders een vergoeding krijgen 
voor het zelf halen en bren-
gen van de kinderen. Of je 

kunt een toelage krijgen voor 
een fiets, openbaar vervoer 
of aangepast vervoer. In alle 
gevallen moet je minstens 6 
km. van de school wonen. In 
de nieuwe verordening wil 
wethouder Jan Klink meer 
maatwerk i.s.m. de wijk-
teams. Ook zou hij toe willen 
werken naar meer zelfstan-
digheid, zodat kinderen met 
het reguliere openbaar ver-
voer kunnen reizen. Of per 
fiets. Het gaat in de meeste 
gevallen om speciaal onder-

wijs voor kinderen met een 
lichamelijke of geestelijke 
beperking;

2. Op 11 mei (Coming Out 
Day), de 2e (paarse) vrijdag 
van december en op 17 mei 
(Dag tegen Homofobie) zal 
Wijdemeren de Regenboog-
vlag hijsen om samen met de 
LHBTIQ+ personen in de vijf 
dorpen hun geaardheid te 
vieren (Lesbisch, Homoseksu-
eel, Biseksueel, Transgender, 
Intersekse, Queer en anderen 
van buiten de samenleving). 
Dit naar aanleiding van mo-
ties uit de gemeenteraad 
rond het thema Iedereen 
moet zichzelf kunnen zijn in 
Wijdemeren. Ook zal o.a. het 
Burgerpanel een enquête in-
vullen over het beleid;

3. Het pontje over de Vecht 
tussen Nigtevecht en Ne-
derhorst den Berg zal vaker 
gaan varen, maakte wethou-
der Jan-Jaap de Kloet bekend. 

Maandag t/m vrijdag: 7- 8.30 
uur en 10-18 uur, in de week-
ends tussen 10 en 18 uur;

4. Ook start een proef met 
een fietspont over de Loos-
drechtse plassen vanaf de 
Porseleinhaven via het ei-
land Markus Pos naar de Fuut 
aan de Herenweg (Muyeveld), 
vijf keer per dag. De eerste 
tocht is op 29 juni a.s.;

5. Een ondernemersmanager 
wordt de nieuwe contact-
persoon tussen de gemeente 
en de ondernemers. Naast 
strategisch meedenken over 
het bedrijfsklimaat in de 
gemeente heeft wethouder 
Klink al een stapeltje op-
drachten klaarliggen: be-
drijventerreinen aan een 
kritische blik onderwerpen, 
de Meenthof opwaarderen, 
contracten buitenreclame 
vernieuwen, enzovoort.
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Feestweek
De vrijwilligers van Stich-
ting SLOEP kijken terug op 
een zeer geslaagde Feest-
week met, ondanks wat re-
gen, heel veel bezoekers die 
de weg naar de Feesttent 
wisten te vinden. Met trots 
kunnen zij zeggen dat jong 
en oud hebben genoten

van fantastische activitei-
ten. Voordat de SLOEP-ers 
beginnen aan de volgende 
evenementen als de SLOE-
PenTOCHT, de Jaarmarkt, 
de Sinterklaasintocht en het 
Kerstsamenzijn, vindt u in 
deze Nieuwsster nog de uit-
slag van de SLOEP-loterij en

het Logospel. Alle winnaars 
van harte gefeliciteerd. 
Mocht u iets verloren heb-
ben tijdens de Feestweek? 
Er is een grote doos met ge-
vonden jassen, sieraden en 
diverse soorten pasjes. Voor 
informatie hierover kunt u 
bellen naar 06-25.23.28.54.

   
 

Open Huis op Gooilust
 

Onlangs is het monumentale 
tuinhuis grenzend aan de om-
muurde Siertuin op landgoed 
Gooilust weer in gebruik geno-
men. Omringd door de prachtige 
tuin met exotische planten aan 
de ene kant en het Corversbos 
aan de andere kant, hebben 
Nana van der Aa

en Claudia Kleine-Dopper, twee 
enthousiaste coaches hier hun 
praktijkruimte voor coaching, 
workshops en trainingen.

Op zaterdag 25 mei houden 
de coaches Open Huis. Tus-
sen 13.00 en 16.30 uur kun-

nen geïnteresseerden ken-
nismaken met Nana en Clau-
dia en een indruk van de 
locatie krijgen. Leuk te com-
bineren met een bezoek aan 
de Siertuin. Landgoed Gooi-
lust, Zuidereinde 47 C, 1243 
KL ‘s-Graveland

   

Blauwe Vlag voor Jachthaven Kortenhoef
Blauwe Vlag voor Jachthaven 
Kortenhoef.Opnieuw een be-
langrijke onderscheiding 
voor Jachthaven Kortenhoef, 
want donderdag 9 mei heeft 

Jachthaven Kortenhoef in

Oudorp aan Zee voor de vijf-
de keer op rij het exclusieve 
eco-label de Blauwe Vlag in 
ontvangst mogen nemen.

De Blauwe Vlag is een inter-

nationale onderscheiding 
die jaarlijks wordt toege-
kend aan stranden en jacht-
havens die veilig en schoon 
zijn. In de praktijk betekent 
dit dat genomineerden moe-
ten voldoen aan een aantal 
belangrijke criteria zoals 
schoon (zwem)water, goede 
sanitaire voorzieningen en 
een hoge mate van veilig-
heid. Jachthaven Kortenhoef 
ontving de Blauwe Vlag voor 
de 5e keer op rij.. Bovenop 
de blauwe vlag heeft Jacht-
haven Kortenhoef de zoge-
noemde Groene Wimpel 
ontvangen voor de 3e keer 
op rij. Jachthaven Korten-
hoef behoort daarmee tot de 
top 20 jachthaven van Ne-
derland.

www.jachthavenkortenhoef.
nl; info@jachthavenkorten-
hoef.nl

Woensdag 15 mei 20194

NIEUWSSTER
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | In samenwerking met

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf info@birkhoffbv.nl

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

   FEESTWEEK 2019 
 

            UITSLAGEN LOTERIJ EN LOGOSPEL 
 
 
LOTERIJ      LOGOSPEL 
 
De volgende lotnummers hebben gewonnen:   Winnaars van het logospel: 
 
 1ste  prijs 0386       1ste prijs Mattijs Hoogenbosch 
 2de  prijs 1915       2de  prijs Daniëlle Uijterlinde 
 3de  prijs  1685        3de  prij s Anouk de Nooij 
 4de  prijs  2648        4de  prijs Pim van der Schaft 
 5de  prijs 2065        5de  prijs Maaike Zwiers 
 6de  prijs  3775        6de  prijs K.G. vdr Straten 
 7de  prijs  1724        7de  prijs Bianca Meij 
 8ste  prijs 2914        8ste  prijs Jolien Baas 
 9de   prijs 3966        9de  prijs Maartje Wolff 
10de  prijs 0580      10de prijs Annemiek Meeus 
11de  prijs 0181      11de prijs Terence van Rossem 
12de  prijs 2530      12de prijs Tiarda van Haarlem 
13de  prijs 3334      13de prijs Juliëtte Kooij 
14de  prijs 2660      14de prijs Daniëlle van Loo 
15de  prijs 3836      15de prijs Janny Emondt 
16de  prijs 0281      16de prijs Annora Stavenuiter 
17de  prijs 2439      17de prijs Noor de Wit 
18de  prijs 2249      18de prijs Yolanda Kerkhof 
19de  prijs 0847      19de prijs Irene Kikkert 
20ste prijs 0722      20ste prijs Sem Duikersloot 
21ste prijs 3299      21ste prijs Michelle Angenent 
22ste prijs 1914      22ste prijs Corrola Hommen 
 
Alle winnars van harte gefeliciteerd!  
 
Prijzen zijn op te halen bij Het Knippandje, Nootweg 61, Loosdrecht. 
Vergeet niet je lot mee te nemen! 
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20ste prijs 0722      20ste prijs Sem Duikersloot 
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Vergeet niet je lot mee te nemen! 
 

   FEESTWEEK 2019 
 

            UITSLAGEN LOTERIJ EN LOGOSPEL 
 
 
LOTERIJ      LOGOSPEL 
 
De volgende lotnummers hebben gewonnen:   Winnaars van het logospel: 
 
 1ste  prijs 0386       1ste prijs Mattijs Hoogenbosch 
 2de  prijs 1915       2de  prijs Daniëlle Uijterlinde 
 3de  prijs  1685        3de  prij s Anouk de Nooij 
 4de  prijs  2648        4de  prijs Pim van der Schaft 
 5de  prijs 2065        5de  prijs Maaike Zwiers 
 6de  prijs  3775        6de  prijs K.G. vdr Straten 
 7de  prijs  1724        7de  prijs Bianca Meij 
 8ste  prijs 2914        8ste  prijs Jolien Baas 
 9de   prijs 3966        9de  prijs Maartje Wolff 
10de  prijs 0580      10de prijs Annemiek Meeus 
11de  prijs 0181      11de prijs Terence van Rossem 
12de  prijs 2530      12de prijs Tiarda van Haarlem 
13de  prijs 3334      13de prijs Juliëtte Kooij 
14de  prijs 2660      14de prijs Daniëlle van Loo 
15de  prijs 3836      15de prijs Janny Emondt 
16de  prijs 0281      16de prijs Annora Stavenuiter 
17de  prijs 2439      17de prijs Noor de Wit 
18de  prijs 2249      18de prijs Yolanda Kerkhof 
19de  prijs 0847      19de prijs Irene Kikkert 
20ste prijs 0722      20ste prijs Sem Duikersloot 
21ste prijs 3299      21ste prijs Michelle Angenent 
22ste prijs 1914      22ste prijs Corrola Hommen 
 
Alle winnars van harte gefeliciteerd!  
 
Prijzen zijn op te halen bij Het Knippandje, Nootweg 61, Loosdrecht. 
Vergeet niet je lot mee te nemen! 
 

   FEESTWEEK 2019 
 

            UITSLAGEN LOTERIJ EN LOGOSPEL 
 
 
LOTERIJ      LOGOSPEL 
 
De volgende lotnummers hebben gewonnen:   Winnaars van het logospel: 
 
 1ste  prijs 0386       1ste prijs Mattijs Hoogenbosch 
 2de  prijs 1915       2de  prijs Daniëlle Uijterlinde 
 3de  prijs  1685        3de  prij s Anouk de Nooij 
 4de  prijs  2648        4de  prijs Pim van der Schaft 
 5de  prijs 2065        5de  prijs Maaike Zwiers 
 6de  prijs  3775        6de  prijs K.G. vdr Straten 
 7de  prijs  1724        7de  prijs Bianca Meij 
 8ste  prijs 2914        8ste  prijs Jolien Baas 
 9de   prijs 3966        9de  prijs Maartje Wolff 
10de  prijs 0580      10de prijs Annemiek Meeus 
11de  prijs 0181      11de prijs Terence van Rossem 
12de  prijs 2530      12de prijs Tiarda van Haarlem 
13de  prijs 3334      13de prijs Juliëtte Kooij 
14de  prijs 2660      14de prijs Daniëlle van Loo 
15de  prijs 3836      15de prijs Janny Emondt 
16de  prijs 0281      16de prijs Annora Stavenuiter 
17de  prijs 2439      17de prijs Noor de Wit 
18de  prijs 2249      18de prijs Yolanda Kerkhof 
19de  prijs 0847      19de prijs Irene Kikkert 
20ste prijs 0722      20ste prijs Sem Duikersloot 
21ste prijs 3299      21ste prijs Michelle Angenent 
22ste prijs 1914      22ste prijs Corrola Hommen 
 
Alle winnars van harte gefeliciteerd!  
 
Prijzen zijn op te halen bij Het Knippandje, Nootweg 61, Loosdrecht. 
Vergeet niet je lot mee te nemen! 
 

   FEESTWEEK 2019 
 

            UITSLAGEN LOTERIJ EN LOGOSPEL 
 
 
LOTERIJ      LOGOSPEL 
 
De volgende lotnummers hebben gewonnen:   Winnaars van het logospel: 
 
 1ste  prijs 0386       1ste prijs Mattijs Hoogenbosch 
 2de  prijs 1915       2de  prijs Daniëlle Uijterlinde 
 3de  prijs  1685        3de  prij s Anouk de Nooij 
 4de  prijs  2648        4de  prijs Pim van der Schaft 
 5de  prijs 2065        5de  prijs Maaike Zwiers 
 6de  prijs  3775        6de  prijs K.G. vdr Straten 
 7de  prijs  1724        7de  prijs Bianca Meij 
 8ste  prijs 2914        8ste  prijs Jolien Baas 
 9de   prijs 3966        9de  prijs Maartje Wolff 
10de  prijs 0580      10de prijs Annemiek Meeus 
11de  prijs 0181      11de prijs Terence van Rossem 
12de  prijs 2530      12de prijs Tiarda van Haarlem 
13de  prijs 3334      13de prijs Juliëtte Kooij 
14de  prijs 2660      14de prijs Daniëlle van Loo 
15de  prijs 3836      15de prijs Janny Emondt 
16de  prijs 0281      16de prijs Annora Stavenuiter 
17de  prijs 2439      17de prijs Noor de Wit 
18de  prijs 2249      18de prijs Yolanda Kerkhof 
19de  prijs 0847      19de prijs Irene Kikkert 
20ste prijs 0722      20ste prijs Sem Duikersloot 
21ste prijs 3299      21ste prijs Michelle Angenent 
22ste prijs 1914      22ste prijs Corrola Hommen 
 
Alle winnars van harte gefeliciteerd!  
 
Prijzen zijn op te halen bij Het Knippandje, Nootweg 61, Loosdrecht. 
Vergeet niet je lot mee te nemen! 
 

   FEESTWEEK 2019 
 

            UITSLAGEN LOTERIJ EN LOGOSPEL 
 
 
LOTERIJ      LOGOSPEL 
 
De volgende lotnummers hebben gewonnen:   Winnaars van het logospel: 
 
 1ste  prijs 0386       1ste prijs Mattijs Hoogenbosch 
 2de  prijs 1915       2de  prijs Daniëlle Uijterlinde 
 3de  prijs  1685        3de  prij s Anouk de Nooij 
 4de  prijs  2648        4de  prijs Pim van der Schaft 
 5de  prijs 2065        5de  prijs Maaike Zwiers 
 6de  prijs  3775        6de  prijs K.G. vdr Straten 
 7de  prijs  1724        7de  prijs Bianca Meij 
 8ste  prijs 2914        8ste  prijs Jolien Baas 
 9de   prijs 3966        9de  prijs Maartje Wolff 
10de  prijs 0580      10de prijs Annemiek Meeus 
11de  prijs 0181      11de prijs Terence van Rossem 
12de  prijs 2530      12de prijs Tiarda van Haarlem 
13de  prijs 3334      13de prijs Juliëtte Kooij 
14de  prijs 2660      14de prijs Daniëlle van Loo 
15de  prijs 3836      15de prijs Janny Emondt 
16de  prijs 0281      16de prijs Annora Stavenuiter 
17de  prijs 2439      17de prijs Noor de Wit 
18de  prijs 2249      18de prijs Yolanda Kerkhof 
19de  prijs 0847      19de prijs Irene Kikkert 
20ste prijs 0722      20ste prijs Sem Duikersloot 
21ste prijs 3299      21ste prijs Michelle Angenent 
22ste prijs 1914      22ste prijs Corrola Hommen 
 
Alle winnars van harte gefeliciteerd!  
 
Prijzen zijn op te halen bij Het Knippandje, Nootweg 61, Loosdrecht. 
Vergeet niet je lot mee te nemen! 
 

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Saucijzenbroodjes
3 + 1 Gratis



Wijdemeren
Verkiezingsspecial   15 mei 2019   

Op donderdag 23 mei zijn er voor 
de derde keer verkiezingen dit jaar. 
Ditmaal wordt u gevraagd aan te 
geven welke Nederlander wat u 
betreft in het Europees Parlement 
een zetel krijgt. Uw stem laten 
horen in Europa is uw goed recht. 
Mijn advies: maak daar gebruik van!

Europa en het nut en de noodzaak 

ervan is een veelbesproken onderwerp. 

Begrijpelijk; Europese politiek lijkt ver 

weg. Toch heeft u er als inwoner en wij 

als gemeente best vaak mee te maken. 

Hoe? Dat leest u onder meer in deze 

verkiezingsspecial.

 

Stemwijzer
Wat uw standpunt ook is, ik raad u aan 

dit standpunt tot uiting te brengen bij 

deze verkiezingen. Laat weten wat u als 

Europees burger belangrijk vindt. 

Kies de partij of de persoon die bij 

uw mening past en maak gebruik van 

uw stemrecht. Wilt u weten welke 

Nederlander het dichtst bij uw politieke 

voorkeur staat? Maak dan gebruik 

van de stemwijzer. U treft deze op 

www.stemwijzer.nl.

Freek Ossel

Burgemeester Wijdemeren

Wie mogen 
stemmen?
Bent u 18 jaar of ouder, offi  cieel 
Nederlands of heeft u een paspoort 
van een ander EU-land en heeft u 
zich bij de gemeente geregistreerd? 
Dan mag u op 23 mei stemmen op 
een Nederlandse kandidaat.

26 zetels
751 mensen worden gekozen als lid 
van het Europees Parlement. 
Daarvan komen er 26 uit Nederland. 
Zij beslissen de komende vijf jaar 
over de EU-regels. Met uw stem 
kiest u welke Nederlander in het 
Europees Parlement een plek krijgt.

Wat doet het Europees Parlement? Daarnaast stemt de EU ook over 

een aantal nieuwe regels die ook 

invloed op uw leven hebben:

Hoe duur of goedkoop bellen naar 
andere EU-landen is.

Regels voor schadelijke stoff en op 
de werkplek.

Regels voor gebruik van 
persoonsgegevens bij reizen.

Afspraken over handel met landen 
buiten de EU. Die afspraken hebben 
invloed op hoeveel wij verdienen door 
handel met landen buiten de EU.

Donderdag 23 mei: verkiezingen Europees Parlement

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

KLIMAAT

Het verbeteren van het klimaat gaat beter als 

landen samenwerken. De EU wil dat minder 

uitlaatgassen en andere vervuilende stoff en in 

de lucht komen en dat je alleen bomen mag 

kappen als je ook nieuwe bomen plant.

ECONOMIE

De EU-landen besluiten bijvoorbeeld dat 

sommige gebieden in de EU meer geld moeten 

krijgen, omdat daar nieuwe technieken worden 

ontwikkeld. 

MENSEN DIE NAAR DE EU KOMEN

Door oorlog en armoede komen mensen 

uit andere landen naar de EU. De EU-landen 

spreken af naar welk land deze mensen 

kunnen gaan en hoe zij worden opgevangen. 

Ook bekijkt de EU hoeveel mensen er naar de 

EU mogen komen.



Wijdemeren
informeren

Verkiezingsspecial 23
mei

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS 

 

U heeft per post een stempas gekregen. Op 

de stempas staat welk stembureau dicht bij 

uw huis is. Ook heeft u een kandidatenlijst 

ontvangen.

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ 

 

Op de kandidatenlijst staat welke partijen 

meedoen aan de verkiezingen. Stemhulp 

nodig? www.stemwijzer.nl. 

LEVER DE STEMPAS IN 

 

Op het stembureau levert u de stempas in. 

Na de controle krijgt u een stembiljet met alle 

politieke partijen en kandidaten.

STEMMEN! 

 

In het stemhokje maakt u het hokje rood 

voor de kandidaat waarop u wilt stemmen. 

Uw stem is alleen geldig als er één hokje 

rood is gemaakt. Er mag niets anders op 

geschreven worden. Fout gemaakt? Vraag 

een nieuw stembiljet. Stop het stembiljet 

vervolgens in de stembus.

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 

in het gemeentehuis.

GA NAAR HET STEMBUREAU 

 

Op donderdag 23 mei kunt u stemmen 

bij elf stembureaus. Neem uw stempas en 

identiteitsbewijs mee. U mag stemmen bij 

ieder stembureau tussen 7.30 en 21.00 uur.

Wie besturen de EU?

EUROPESE COMMISSIE DE EUROPESE RAAD RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

In de Europese Commissie zitten 28 
commissarissen. Eén uit elk land van 
de EU. De Europese Commissie stelt 

nieuwe regels voor en controleert of de 
28 landen zich aan de regels van de EU 

houden.

Deze raad bestaat uit de leiders van de 
EU-regeringen. De Nederlandse minister-

president Mark Rutte zit in de Europese 
Raad. Deze raad neemt de belangrijkste 
beslissingen en bepaalt de grote lijnen.

In deze raad zitten telkens andere 
ministers. Er zit altijd één minister in uit 
elk land van de EU. Gaat het over regels 

voor de landbouw? Dan zitten de 28 
ministers van landbouw in de raad.

Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden. Zij worden op donderdag 23 mei gekozen door kiezers uit de 28 EU-landen 
Het parlement werkt samen met andere onderdelen van de EU:

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie mogen voorstellen van de Europese Commissie goedkeuren of aanpassen. 

Voorstellen zijn pas een nieuwe regel als het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie het met elkaar eens zijn.
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Loosdrecht

❻ Gemeentehuis, Rading 1 

❼ De Emtinckhof, Eikenlaan 51

❽ Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

❾ Catamaran, Bleekveld 1 

Nederhorst den Berg

❿ De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2

 Kantine Voetbalvereniging Nederhorst, 

Platanenlaan 1

’s-Graveland

❶ Hervormde Kerk, Noordereinde 14*

Kortenhoef 

❷ De Dobber, Meenthof 46

❸ Veenstaete, Oudergaarde 1

❹ Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56 

Ankeveen

❺ Wapen van Ankeveen, Stichts End 41 

Waar mag ik stemmen?

Geopend van 
7.30 tot 21.00 uur

11

Breukeleveen

Loosdrecht
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Toegankelijk voor 
mindervaliden

23
mei

U mag dan iemand anders vragen om voor u te 

stemmen. Er zijn twee opties: een onderhandse 

volmacht of een schriftelijke volmacht. 

Onderhandse volmacht:
1. Vul de achterkant van de stempas in.

2. Zet een handtekening op de achterkant van 

de stempas. De persoon die voor u gaat 

stemmen moet ook een handtekening zetten.

3. Geef uw stempas én een kopie van uw 

paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs aan de 

persoon die voor u gaat stemmen. Degene 

die voor u gaat stemmen moet in Wijdemeren 

wonen en zelf ook zijn/haar stem uitbrengen 

voor de verkiezing.

Zelf niet stemmen?  

 

Stempas kwijt?  

Schriftelijke volmacht:
1. Download het formulier voor een schriftelijke 

machtiging op www.wijdemeren.nl/

verkiezingen, vul dit in en zorg dat het uiterlijk 

maandag 20 mei bij de gemeente is.

2. De persoon die voor u gaat stemmen krijgt 

de schriftelijke volmacht thuis gestuurd. 

Degene die voor u gaat stemmen hoeft niet 

in Wijdemeren te wonen, maar moet wel 

zijn/haar eigen stem uitbrengen voor de 

verkiezing. 

U heeft een stempas thuis gestuurd gekregen. 

Deze neemt u mee als u gaat stemmen. 

Bent u de stempas per ongeluk kwijtgeraakt 

of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag 

een nieuwe stempas aan bij Burgerzaken. 

Doe dit vóór 22 mei, 12.00 uur. Neem uw 

identiteitsbewijs mee bij het aanvragen.

* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed 
toegankelijk voor mindervaliden.

Voorlopige uitslag verkiezingen  
op zondag

Wijdemeren doet ook deze verkiezingen mee 

aan een experiment met het centraal tellen  

van de stembiljetten.  

Op de verkiezingsavond wordt er op partijniveau 

geteld. Omdat in sommigen EU-landen de 

verkiezingen op zondag 26 mei plaatsvinden 

maken we de voorlopige uitslag pas bekend 

op zondagavond na 23.00 uur. Kijk hiervoor op 

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 Gemeentelijk Stembureau (raadzaal 

gemeentehuis, Loosdrecht). 
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Raad kritisch over 1,666 miljoen

WIJDEMEREN- Hoewel de 
gemeenteraadsleden kritisch 
waren over een extra finan-
ciële voorziening van 1,666 
miljoen voor de bouwpro-
jecten Porseleinhaven en 
NederVecht stemde men 
unaniem voor. Ze konden 
ook niet anders.

 

door: Herman Stuijver
 

Gert Zagt van De Lokale Par-
tij was scherp in zijn kritiek. 
Onderhandelen als gemeente 
en projectontwikkelaar spe-
len, dat kunnen we niet, zei 
hij. Uit het rapport van het 
bureau Metafoor dat een on-

derzoek deed naar de grond-
exploitaties van Wijdeme-
ren bleek onder andere dat 
de gemeente ongeoorloofde 
steun geeft door het niet in 
rekening brengen van de wer-
kelijke kosten aan de ontwik-
kelaars. Ook de administratie 
is niet op orde, er circuleren 
verschillende bedragen van-
uit het gemeentehuis. De 
afkoop van de sociale wo-
ningbouwverplichting voor 
een projectontwikkelaar is 
zo laag dat een financiële an-
tiprikkel ontstaat. Met andere 
woorden, je kunt in Wijdeme-
ren meer verdienen door niet 
sociaal te bouwen en de boete 
daarop voor lief te nemen. 
Ook de andere partijen wa-

ren kritisch, met termen als 
verschrikkelijk’, ‘dramatisch’, 
‘bitter weinig van terecht 
gekomen’. Al meende René 
Voigt van Dorpsbelangen dat 
de plaatjes van de Porselein-
haven er mooi uitzagen en 
dat Nederhorst was verrijkt 
met o.a. een mooi tennis-
park. Jan-Willem Nienhuis 
betoogde dat het CDA ook van 
zijn stoel was gevallen, tege-
lijkertijd prees hij de moed 
van het college van BW dat de 
politieke moed had gehad om 
een extern bureau in de arm 
te nemen om te kijken wat er 
beter moet.

Hoe verder
Het debat spitste zich toe 

op de vraag hoe het in de 
toekomst beter moet. Wet-
houder Klink zei dat het ge-
meentebestuur alle 35 aanbe-
velingen van Metafoor heeft 
overgenomen. Hij was ervan 
doordrongen dat die 1,666 
miljoen extra een enorme 
klap was. Door een ander sys-
teem om de financiële risico’s 
in te schatten, verwacht hij 
dat dit te merken zal zijn bij 
een volgende grondexploita-
tie. Een motie van DLP om de 
kosten op de ontwikkelaars 
te verhalen, kwam niet eens 
op tafel. Daarvoor kreeg Zagt 
vooraf de handen niet op el-
kaar bij de coalitiepartijen. 
Hij wilde dat maandelijks de 
kosten gefactureerd worden. 
Wethouder De Kloet beloofde 
ook beterschap, hij komt met 
een nota Grondbeleid waarin 
klip en klaar zal staan hoe 
Wijdemeren voortaan bouw-
projecten zal aanpakken.

Geen winkels
VVD er Michiel van Balen 
(foto) maakte nog een punt 
van de exploitatie van de Por-
seleinhaven. Daar kan het 
verlies worden teruggebracht 
als je het bouwplan aanpast. 
Geen winkels die onverkoop-
baar zijn, maar meer woning-
bouw. Wethouder Jan- Jaap de 
Kloet staat bijna dagelijks in 
contact met projectontwikke-
laar Heijmans om enige stu-
ring te geven aan het bouw-
proces.

GooiTV
 

Vanaf 15 mei 2019 zendt 
GooiTV de volgende program-
ma’s uit: - TV Magazine met 
onder andere de spartelvij-
vers in Nederhorst den Berg, 
het fietsparkeren in Bussum, 
de jaarmarkt in ‘s-Graveland.; 
- Ruud Bochardt praat in ‘In 
Derde Termijn’ over de Euro-
pese Verkiezingen. - Het twee-
wekelijks gesprek met de bur-
gemeester van Wijdemeren 
Freek Ossel en van Gooise 
Meren Han ter Heegde.

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

   

Gele Brug 
kitsch?
 

WIJDEMEREN- De raad stem-
de unaniem voor een nieuwe 
Gele Brug aan het begin van 
de bebouwde kom van Anke-
veen.

Renée Wijnen van De Lo-
kale Partij vond het ontwerp 
‘kitsch’, vooral vanwege het 
feit dat hij niet open kan. 
Nu is het dus in haar ogen 
slechts ‘decor’. Wat gebeurt 
er als de 250.000 euro waar 
de raad vóór stemde, wordt 
overschreden, vroeg zij zich 
af. Ook Sandra van Rijkom 
(PvdA/GrL) had financiële 
twijfels, ze had deze uitgave 
liever vergeleken met ande-
re uitgaven in de Kadernota 
2020. Wethouder Joost Boer-
mans sprak van ‘een heuglij-
ke dag’ en verwees de kritiek 
naar de prullenmand, het 
staat in het Investeringsplan 
2019. Jan Verbruggen (CDA) 
wilde nog even duidelijk stel-
len dat het initiatief van zijn 
partijgenoot Eric Torsing 
‘open, transparant, met extra 
checks’ had plaatsgevonden.

 Michiel van Balen, Foto: Douwe van Essen

D66 voor een sterk Europa

De Europese Unie biedt ons 
al jaren lang vrede, veiligheid 
en welvaart. De Europese 
Unie zoals wij die kennen is 
het kader waarin de steeds 
hechtere Europese samen-
werking zich ontwikkelt. D66 
als enige echte Europapartij 
van Nederland zet zich hier-
voor in en wil toewerken naar 
een inclusieve democratische 
federatie die antwoord kan 
bieden aan de grensover-
schrijdende problemen waar-
mee iedere Nederlander, 

iedere Europeaan geconfron-
teerd wordt.

Samenwerking en solidariteit

Grote problemen, zoals kli-
maatverandering, kunnen 
niet op lokaal of nationaal 
niveau worden opgelost. De 
doelstellingen van het ak-
koord van Parijs vereisen de 
inspanning van iedereen en 
op ieder terrein. Hetzelfde 
geldt voor onze veiligheid 
en het bestrijden van terro-

risme en cybercriminaliteit. 
Uitdagingen die we alleen ge-
zamenlijk kunnen aangaan. 
Maar juist nu worden we ge-
confronteerd met een reële 
bedreiging van het bestaans-
recht en de uiteindelijke doel-
stelling van de Europese Unie. 
Het euroscepticisme grijpt 
de laatste jaren steeds meer 
om zich heen en nationale 
eigenbelangen botsen met de 
Europese visie. In veel landen 
steekt het populistisch natio-
nalisme de kop op en bundelt 
zich met extreem- rechtse 
groeperingen die zoveel mo-
gelijk afstand willen nemen 
tot de EU. Partijen voor wie 
de opwarming van de aarde 
een loze kreet is! Voor wie 
internationale solidariteit en 
samenwerking niet vanzelf-
sprekend zijn.

De EU van binnenuit verbete-
ren en versterken
De keuze tussen die twee 
richtingen is de inzet voor 

de komende verkiezingen 
en daarom zijn deze van het 
grootste belang voor onze de-
mocratie en onze toekomst. 
We moeten verder op de weg 
naar een integraal en solidair 
Europa en niet terugkeren 
naar het steriele nationalisme 
van het verleden. Geen nieu-
we grenzen optrekken, maar 
bestaande beleidsgrenzen 
slechten. De Unie versterken 
en verder democratiseren en 
niet het risico lopen van stag-
natie. We moeten werken aan 
verdieping en verbetering 
van de Unie en geldverspil-
ling tegengaan. D66 wil dat 
het Europees parlement meer 
bevoegdheden krijgt en het 
vetorecht wordt afgeschaft. 
Het sociaal beleid mag niet 
achterlopen, vrijheid van 
vestiging mag niet leiden tot 
oneerlijke concurrentie. Een 
rechtvaardige benadering 
van politieke en economische 
vluchtelingen.
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Gezamenlijke aanpak

Als vervolg op de succesvolle 
samenwerking vorig vaarsei-
zoen gaan toezichthouders 
van gemeente Wijdeme-
ren, de politie en Recreatie 
Midden-Nederland (uitvoe-
ringsorganisatie voor Plas-
senschap Loosdrecht e.o.) de 
krachten verder bundelen om 
de overlast van te snel varen-
de boten op de Loosdrechtse 
Plassen aan te pakken.

 

In augustus vorig jaar werd 
controle en handhaving op 
het water voor het eerst geza-
menlijk uitgevoerd. Op basis 
van de positieve ervaringen 
wordt deze samenwerking nu 
voortgezet en nog efficiënter 
benut. De werkroosters van 
de toezichthouders worden 
op elkaar afgestemd, informa-
tie wordt gedeeld en er wor-
den afspraken gemaakt over 

de wijze van verbaliseren van 
overtreders. De jeugdwerkers 
van Jeugdpunt zullen nu van-
af het begin aansluiten. De 
bedoeling is dat vrijwilligers 
op beperkte schaal meehel-
pen. Ook worden jachthaven-
ondernemers uitgenodigd om 
mee te doen. De scope ligt niet 
alleen op het tegengaan van 
snelvaren maar ook op voor-
lichting, preventie en hulp-
verlening om andere overlast 
aan te pakken. Gezamenlijk 
registratiesysteem Eén van 
de voordelen van deze samen-
werking is een gezamenlijk 
registratiesysteem, zodat in-
formatie direct gedeeld kan 
worden. Bij een aanhouding 
van bijvoorbeeld een te snel 
varende boot kan dan geke-
ken worden of die persoon 
niet al eerder een waarschu-
wing heeft gekregen van één 
van de andere handhavings-
diensten of al eens een boete 

heeft gekregen.

Meldpunt Toezicht
Via www.meldpunttoezicht.
nl kan iedereen melding 
maken van verdachte of ge-
vaarlijke situaties en niet 
spoedeisende calamiteiten, 
waaronder mogelijke overtre-
dingen van de regels voor het 
snelvaren op de Loosdrechtse 
Plassen. Voor de Loosdrechtse 
Plassen geldt een maximum 
toegestane vaarsnelheid van 
12 kilometer per uur. Water-
sporters, die sneller willen 
varen, kunnen een onthef-
fing aanvragen bij het Plas-
senschap voor een jaar of voor 
een dag. Met een ontheffing 
mag er op bepaalde plaatsen 
en op toegestane tijden op 
de Loosdrechtse Plassen snel-
ler gevaren worden dan 12 
kilometer per uur. Binnen 
100 meter van een oever en s 
nachts mag nooit sneller geva-
ren worden dan 6 km/uur. In 
de praktijk blijkt dat deze re-
gels vaak worden overtreden. 
Dit zorgt voor hinder, overlast 
en gevaarlijke situaties voor 
andere watersporters, omwo-
nenden en recreanten.

 

 

 

 

Heel Horndijk 
bakt
LOOSDRECHT - De Vereni-
ging Behoud Loenderveense 
Plas bestaat 1 jaar. Dat gaan 
ze zondag 19 mei a.s. van 13. 
00 uur tot 17. 00 vieren. De 
bewoners van de Horndijk 
in Loosdrecht bakken voor 
voorbijgangers allerlei lek-
kere gerechten. Er is ook een 
kleine vrijmarkt. Kom langs 
op 19 mei en geniet samen 
met de bewoners van het 
uitzicht op de Loenderveen-
se Plas.

De vereniging heeft als doel-
stelling: het beschermen van 
natuur, zowel flora als fauna, 
op de Loenderveense Plas 
en aangrenzende gebieden 
in Oud-Loosdrecht. Let op: 
het feest gaat alleen door bij 
mooi weer!

   

Open Dag  
Cornelis Tromp

Op zaterdag 18 mei is er 
van 13.00 uur tot 17.00 uur 
een Open Dag bij de Hilver-
sumse roeivereniging Corne-
lis Tromp. Te vinden aan de 
Vreelandseweg 56. (afslag 
rechts van de rotonde rich-
ting Vreeland, ook ingang 
restaurant Lakes)

Roeivereniging Cornelis 
Tromp werd 83 jaar geleden 
opgericht toen het Hilver-
sums Kanaal in gebruik werd 
genomen. Bij Tromp roeien 
leden van jong (11 jaar) tot 
oud (het oudste lid is 87). Er 
wordt geroeid in alle type 
boten en iedereen die (proef)
lid wordt krijgt les. De haven, 
het terrein en de soos van de 
roeivereniging zijn het afge-
lopen jaar flink gerenoveerd 
en de vereniging bruist van 
de activiteiten. Roeivereni-
ging Tromp ligt op een top-
locatie. Het roeiwater, Hilver-
sums Kanaal en aangrenzend 
plassengebied, is door de 
beschutte ligging uitermate 
geschikt voor roeiers.

Tromp heeft een moderne 
vloot met boten voor alle ni-
veaus, een trainingsruimte 
met ergometers, andere toe-
stellen en een gezellige soos 
met een ruim terras. Ook 
voor mensen met een beper-
king zijn er mogelijkheden. 
Tijdens de Open Dag zijn 
er Tromp-vrijwilligers aan-
wezig die aspirant roeiers, 
jeugd en volwassenen, op elk 
niveau helpen.

 Foto: 

5 jaar cel voor neersteken huisarts

Op 7 mei strafte de recht-
bank de 34- jarige Michael V. 
met 5 jaar gevangenis en TBS 
voor het neersteken van de 
Loosdrechtse huisarts Willem 
Stronck.

In augustus 2018 ging V. de 
huisarts in de praktijk aan 
de Eikenlaan te lijf met een 
scherp voorwerp, waardoor 
hij levensgevaarlijk gewond 
raakte. Stronck overleefde 
de aanslag ternauwernood. 
Bij de uitspraak bleef in het 
ongewisse waarmee V. de 
arts heeft aangevallen. De 
advocaat van V. sprak van 

een slaande beweging met 
een tas. De officier van justi-
tie zei dat het een mes moet 
zijn geweest, een getuige had 
in de wachtkamer de dokter 
horen zeggen dat V. een mes 
bij zich had. Stronck had eerst 
een gesprek van ongeveer een 
kwartier met de patiënt over 
diens alcohol- en drugsversla-
ving. Toen hij bij diverse op-
lossingen voor het probleem 
het woord begeleid wonen 
liet vallen, sloegen de stop-
pen door bij de dader. Hij stak 
Stronck diverse malen in zijn 
hals, rug en been.

Heldhaftig ingrijpen
Het was aan de 17- jarige Loos-
drechter te danken dat de 
huisarts niet is doodgebloed. 
Hij fietste voorbij en reageer-
de zeer alert op de kreten van 
het slachtoffer. Hij sprong 
door het open raam waarop 
V. vluchtte, die later werd aan-
gehouden door een tip van 
een bewoner. Dokter Stronck 

zei tijdens de rechtszaak dat 
hij leed aan een posttrauma-
tisch stress syndroom. Alleen 
al het feit dat zijn patiënt vol-
komen vanuit het niets hem 
heeft belaagd, betekent dat 
hij zich niet in staat voelt om 
te kunnen werken. Tijdens de 
rechtszaak zei Stronck: Waar-
om moest ik dood? Meneer, 
ik wilde u helpen. Waarom 
heeft u mij dit aangedaan?

TBS belangrijker
De eis was 7 jaar cel met tbs 
dwangverpleging. De straf 
was twee jaar korter, omdat 
de rechter rekening heeft 
gehouden de verminderde 
toerekeningsvatbaarheid van 
V. Zoals ook was gebleken 
uit een onderzoek door het 
Pieter Baan Centrum naar de 
psychische toestand van V. De 
rechter achtte derhalve een 
TBS- behandeling belangrij-
ker dan een lange celstraf.

 

 Foto: 
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GAD deelt GFT- 
bakjes uit
 

Dinsdag 7 mei deelden de 
afvalcoaches van de GAD 
op het plein aan de Noot-
weg in Nieuw-Loosdrecht 
gft-verzamelbakjes uit voor 
op het aanrecht. Wethouder 
Joost Boermans hielp hierbij 
en sprak met inwoners van 
gemeente Wijdemeren over 
afvalscheiding en met name 
het organische keukenafval.

Een derde van ons restafval 
bestaat nog steeds uit keu-
kenafval zoals schillen, pit-
ten, doppen en etensresten. 
Dit zijn waardevolle grond-
stoffen die samen met het 
restafval verbrand worden. 
Deze grondstoffen kunnen 
niet meer worden herge-
bruikt. Jammer, want een 
volle gft-container aan huis 
levert 15-20 kilo compost op 
en genoeg biogas voor een 
huishouden om 3 weken op 
te koken. Het scheiden van 
tuinafval gaat heel goed in 
de regio. De winst is vooral te 
behalen in het keukenafval. 
Dat gooien we nog te vaak in 
de restafvalcontainer. Zonde! 
De groene container aan huis 
wordt van maart tot en met 
november zelfs wekelijks ge-
leegd. Op de website www.in-
degftbak.nl staan tips tegen 
voedselverspilling, tips voor 
slim inkopen en bewaren, 
tips om de container te reini-
gen en informatie over wat er 
wel en niet in mag.

   

Wijdemuziek

WIJDEMEREN - Hebt u als 
muziekdocent of uw vereni-
ging zich al opgegeven voor 
de nieuwe site Muziek in Wij-
demeren? Op deze website 
willen wij een korte introduc-
tie over de muziek- en zang-
verenigingen in Wijdemeren 
met een directe link naar de 
verenigingen. Dit willen wij 
ook graag doen voor de vele 
muziek en zang docenten 
binnen de gemeente Wijde-
meren. Zo is er een compleet 
en duidelijk overzicht voor 
startende muzikanten maar 
ook voor de gevorderde mu-
zikant om een juiste keuze te 
kunnen maken. Wilt u als do-
cent of vereniging ook graag 
op deze website komen? Stuur 
dan een korte introductie van 
een paar zinnen over de ver-
eniging of jezelf met evt. link 
naar; info@wijdemuziek.nl. 
Ook tips zijn welkom!
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In Memoriam Aad Dijs

door: Bart IJkhout

Op 9 mei 2019 bereikte ons 
het droevige bericht dat na 
een ziekbed van enkele we-
ken Aad Dijs is overleden, 
Aad was een initiator van 
vele verenigingen en medeo-
prichter van Nederhorst on 
Ice zijn kindje zoals hij dat 
zelf altijd met trots uitsprak. 
Aad was iemand die altijd 
voor iedereen klaar stond en 
bereid was mensen te helpen, 
Aad had een enorme sociale 
betrokkenheid voor iedereen. 

Wat Aad bijzonder maakte is 
zijn open, sociale karakter en 
enorm gevoel voor de mensen 
van alle leeftijden, rangen, 
standen, culturen, gezond of 
met een beperking in onze 
maatschappij. Aad had de 
kracht van de verbinding om 
al deze verschillende mensen 
bij elkaar te krijgen en te la-
ten samenwerken. Waardoor 
hij zijn hele leven voor de 
maatschappij heel veel mooie 
dingen heeft kunnen orga-
niseren. Aad heeft door zijn 
positieve binding die hij had 
met onze samenleving, veel 

activiteiten georganiseerd op 
het gebied van sport, diverse 
buurtactiviteiten en onder-
steuning aan het vluchtelin-
genwerk. Je kan Aad het beste 
omschrijven als de netwerker 
tussen vrijwilligers, bedrij-
ven en verenigingen van alle 
activiteiten die er georgani-
seerd worden in het dorp. Aad 
heeft dit gedaan zowel privé 
maar ook zakelijk als spon-
sor ondersteunde hij mee om 
veel evenementen mogelijk 
te maken. Aad had een goed 
en groot hart. Voor zijn bij-
drage aan de maatschappij 
heeft hij in april 2008 een 
verdiende koninklijke onder-
scheiding mogen ontvangen. 
Aad had als persoon privé en 
zakelijk een groot netwerk 
opgebouwd, Aad was mede-ei-
genaar/directeur samen met 
zijn broer van installatiebe-
drijf Gebroeders Dijs BV, hier-
door had hij ook zijn betrok-
kenheid in het bedrijfsleven 
en was lid van de onderne-
mersvereniging, Dat Aad ook 
daar geliefd was blijkt wel uit 
de jaarlijkse sponsoring die 
hij binnen haalde voor het 
evenement Nederhorst on Ice. 
Dit is iets wat hij ook graag 
nog jaren had willen blijven 
doen voor zijn kindje. Wij 
wensen zijn vrouw Betty, kin-
deren, kleinkinderen en an-
dere nabestaanden heel veel 
sterkte met dit immens grote 
verdriet...

   

Talent gezocht voor JazzBattle 2019
LOOSDRECHT De voorronde 
van de JazzBattle, is op 4 sep-
tember in Podium de Vorstin, 
Hilversum. Dit jaarlijkse initi-
atief van het Loosdrecht Jazz-
Festival (LJF) biedt middelba-
re scholieren uit de Gooi- en 
Vechtstreek (e.o.) de kans 
hun talenten te tonen tijdens 
een van de oudste jazzfesti-
vals van Nederland.

LJF-voorzitter Jan-Willem 
Klein Willink, ook dit jaar 
juryvoorzitter van de JazzBat-
tle: “We kijken uit naar de ta-
lenten van dit jaar. Dat er veel 
talent in deze regio zit, is wel 
duidelijk.” .De JazzBattle biedt 
scholieren de kans zich aan 
een écht publiek te laten zien. 
Iedere middelbare scholier 
(leeftijd: 12-19) die een mu-
ziekinstrument speelt, zingt

of op een andere manier 
muziek maakt, kan zich gra-
tis aanmelden voor de bat-
tle. Het genre is breed - Jazz, 
Soul, Funk en aanverwante 
muziekstijlen precies waar 
het ook bij Loosdrecht Jazz-
Festival om gaat. Meld je vóór 
1 augustus a.s. met elkaar of 
als solist aan via: http://loos-
drechtjazzfestival.nl/battle/

   

Kunstroute ‘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 Dille-
wijn in Ankeveen. Er worden 
o.a. verrassende animaties ge-
toond, gemaakt door studen-
ten van de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht (HKU). De 
Kunstroute kent een zeer lan-
ge traditie en in de wijde om-
geving grote bekendheid. De 
kunstenaars verwelkomen 
jaarlijks trouwe bezoekers. 
Met veel plezier vertellen ze

over hun werk: het schilde-
ren, beeldhouwen, potten-
bakken, fotograferen e.d. De 
route kunt u starten daar 
waar u zelf wilt. Wilt u echter 
een eerste indruk opdoen van 
het werk van de deelnemende 
kunstenaars bezoekt u dan de 
overzichtstentoonstelling in 
De Oude School (Kortenhoef-
sedijk 145 Kortenhoef). Zie 
ook : www.kunstroutesgrave-
land.nl
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Nescio-lezing

KORTENHOEF- Op zondag 19 
mei zal Chris van der Heijden 
om 11.15 uur voor de Oecu-
menische Streekgemeente in 
het Oude Kerkje aan de Kor-
tenhoefsedijk 168 een Nes-
cio-lezing houden over het 
onderwerp ‘Hoe en waarom 
de oorlog steeds meer het 
verhaal van de Shoah werd’, 
een lezing in de serie Verbin-
den-Verbanden- Verbonden. 
Daarnaast is er tijdens de 
lezing een koffieconcert. De 
entree bedraagt €10,- (kin-
deren gratis).

Tot diep in de jaren ‘80 van 
de vorige eeuw was de twee-
de wereldoorlog vooral het 
verhaal van collaboratie en 
verzet. Daarna veranderde 
dat met televisieseries als Ho-
locaust en films als Schind-
ler’s List. Tegenwoordig den-
ken de meeste mensen in 
verband met de oorlog in de 
eerste plaats aan de Shoah. 
Hoe heeft die verandering 
zich voltrokken en wat is 
daarvoor de verklaring? 

Chris van der Heijden is 
historicus en schrijver, ge-
specialiseerd in de Tweede 
Wereldoorlog en de geschie-
denis van Spanje. Hij schreef 
een groot aantal boeken en 
honderden artikelen over tal 
van onderwerpen met name 
de twee genoemde. Hij heeft 
een Spaans gezin, verblijft 
veel in Spanje, maar woont 
al 25 jaar in Kortenhoef. Zijn 
bekendste boek dateert uit 
2001 en is getiteld Grijs verle-
den. Nederland en de Tweede 
Wereldoorlog.

Concert
Rond de lezing verzorgen 
klassiek zangeres Valeria 
Mignaco en gitariste Elly van 
Munster het concert. Zij spe-
len werken van Guiliani en 
Franz Schubert. De laatste 
lezing in deze serie wordt 
gehouden op zondag 16 juni. 
Sprekers zijn Wim Dooge en 
Ruurd Werner: ‘Terugblik 
thema Verbinden-verbanden-
verbonden’

   

Justin Berkenbosch, 
man van de match
 
Door: Cora Vlug

Op zaterdag 11 mei speelden 
de heren van J08-2 tegen Alti-
us. En als toeschouwer zie je 
het jonge team gewoon groei-
en. Zowel letterlijk als figuur-
lijk. Zo speelde Justin Berken-
bosch zich deze match in de 
kijker door uit het niets maar 
liefst twee keer te scoren. Hij 
hield zich vorige wedstrij-
den wat op de achtergrond, 
maar dit keer pakte hij zijn 
kansen om te vlammen. Dat 
kon natuurlijk niet zonder 

prachtige voorzets van onder 
andere Fay, Tim en Mads. En 
ook cornerkoning Jesper en 
de technisch spelende Sven 
wisten de bal goed te raken. 
In totaal scoorde het talent-
volle team van SV Loosdrecht 
tien pareltjes van doelpun-
ten. Marijn, Ties en wederom 
Justin wisten als keepers 
vele ballen tegen te houden, 
waardoor het sterk spelende 
Altius slechts zeven keer wist 
te scoren. Een overwinning 
om trots op te zijn!
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LandinZicht ontwikkelt zich succesvol
Door: Joop Glijn

Bijna twee jaar geleden in-
formeerden wij de lezers 
van dit blad over een bijzon-
der project op het landgoed 
de Rading in Loosdrecht, 
waarvan de entree gelegen 
is even voorbij het gemeen-
tehuis van Wijdemeren. Het 
betrof een tuinderij waar 
biologische groente wordt 
gekweekt zonder het ge-
bruik van bestrijdingsmid-
delen, of genetisch gemodi-
ficeerde groenteplanten of 
zaden. Een gedeelte is inge-
richt als bloementuin.

Op de tuinderij staat centraal 
gelegen een gebouwtje, met 
daarin een winkel/ annex 
gasterij met een lunchtuin. 

Daar kunnen zowel bezoe-
kers, als wandelaars op het 
fraaie Landgoed bij terug-
komst van een stevige wan-
deling, een kopje koffie of 
een frisdrank drinken met 
bijvoorbeeld een uitsmijter 
om na de wandeling weer op 
krachten te komen. De To-
mingroep, die deze tuinderij 
als werkgelegenheidsproject 
exploiteerde, stootte deze 
ruim twee jaar geleden af. 
‘s-Gravelander Wietse Bak-
ker haakte hierop in. Hij was 
in het bezit van het diploma 
biolog i sche/dy na m ische 
landbouw op MBO-niveau. 
Op basis van CSA ( Commu-
nity Supported Agriculture), 
ging hij aan de slag. Dit is 

een Amerikaans systeem van 
samenwerking tussen pro-
ducent en consument. Die 
samenwerking zocht hij met 
particulieren die in de omge-
ving van de tuinderij of in de 
regio wonen. Zij kunnen par-
ticiperen in de oogst van bio-
logisch gekweekte groente 
voor eigen gebruik.

De stichting LandinZicht
Voor dit systeem richtte Bak-
ker de stichting LandinZicht 
op. Geïnteresseerden kunnen 
jaarlijks voor een bedrag van 
320 euro een oogstaandeel 
kopen in deze stichting. Voor 
dit bedrag kan de aandeel-
houder vanaf de oogsttijd, zo 
tussen 15 april en 15 novem-

ber, wekelijks op de tuinderij 
groente afnemen voor het ge-
zin. Uitgaande van het aantal 
weken dat er wordt geoogst, 
betaalt de aandeelhouder ge-
middeld rond de 10 euro per 
week. Stapt men later in het 
oogstseizoen in, dan betaalt 
hij of zij verhoudingsgewijs 
een lager instapbedrag. Aan 
het einde van het seizoen 
ontvangt de aandeelhouder 
een enquêteformulier met 
o.m. de vraag welke groente 
zij in het afgelopen seizoen 
hebben gemist. Bovendien 
ontvangen zij wekelijks een 
Nieuwsbrief over de tuin 
en zijn enthousiast over de 
inhoud. In 2016 startte hij 
met 35 aandeelhouders. Dit 
aantal liep al snel op naar 80 
in 2017 en vervolgens naar 
120 families die in 2018 aan-
deelhouder zijn geworden. In 
de afgelopen drie jaar is de 
fraaie, bijzonder ruim opge-
zette groentetuin onherken-
baar veranderd. Tevens is de 
samenstelling van de grond 
verbeterd en is er regelmatig 
geïnvesteerd in materialen. 
Op de tuinderij werken 4 sta-
giaires en ongeveer 10 vrij-
willigers, met extra hulp bij 
het oogsten. De meeste klan-
ten melden zich op vrijdag-
middag en zaterdag morgen.

 
 

Aanvullende activiteiten
Inmiddels pacht Wietse Bak-
ker de tuinderij naast Intra-
tuin. In de bestaande kassen 
kweekt hij groentezaden op 
die later worden uitgezet op 
zijn tuinderij in Loosdrecht. 
Heel bijzonder is het project 
Buitenhof, een bloementuin 
die gelegen is achter zorg-
centrum De Beukenhof in 
Nieuw Loosdrecht. De taak 
voor Wietse Bakker is om 
de verschillende activitei-
ten aan elkaar te knopen. 
Bent u ook geïnteresseerd 
om ook aandeelhouder te 
worden van deze biologische 
tuinderij? Aanmelden: www. 
csa-landinzicht.nl, of via tele-
foonnummer: 06 -52336247 
tnv. Wietse Bakker.

   

Gezocht deelnemers 
Langste Dag Markt

Op vrijdag 21 juni organi-
seert de activiteitencom-
missie Emtinck’s buurt een 
‘Langste Dag Markt’ op het 
terrein van de Emtinckhof. 
Voor deze dag zoeken wij nog 
deelnemers. Iedereen kan 
gratis deelnemen, zowel par-
ticulieren als bedrijven, Bij 
goed weer zal het evenement 
buiten worden gehouden, er 
is mogelijkheid om naar bin-
nen uit te wijken. Doe mee 
en kom uw producten en/
of waren verkopen. Aanmel-
den: emtinckhof@gmail.com 
of whatsapp 06-46633197

 Foto: 

Camera in Beeld

Veel ondernemers gebruiken 
camera’s voor het houden 
van toezicht en het bevei-
ligen van hun panden en 
goederen. Ook steeds meer 
particulieren gaan hun ei-
gendommen beveiligen met 
camera’s. De politie gebruikt 
in het dagelijks werk vaak 
camerabeelden om misda-
den op te lossen.

Om te weten waar camera’s 
geïnstalleerd zijn en wat 
zij zien, maakt de politie 

gebruik van een databank, 
genaamd Camera in Beeld. 
Met deze databank kan de 
politie nog sneller zien waar 
in de buurt van een misdaad 
(bijvoorbeeld een woningin-
braak) zich camera’s bevin-
den die mogelijk beelden van 
de dader hebben. Hierdoor 
kunnen daders sneller wor-
den gepakt.

Regels
Wanneer de camera beelden 
opneemt, moeten bedrijven/

particulieren kenbaar ma-
ken dat er camera’s hangen. 
Bijvoorbeeld door een sticker 
of bordje bij de toegangsdeur. 
Daarnaast mogen de opge-
slagen beelden doorgaans 
maximaal 28 dagen bewaard 
worden en mogen voor der-
den niet bereikbaar zijn. U 
mag alleen opnamen maken 
met als doel persoonlijke ei-
gendommen te beschermen 
en niet om de privacy van 
mensen, dieren, goederen te 
schenden. De beelden mo-
gen als bewijs worden inge-
bracht. De politie weet alleen 
waar uw camera hangt en 
welk deel van de straat wordt 
opgenomen. Zij neemt alleen 
contact met u op wanneer 
er een incident heeft plaats-
gevonden. De camera- en 
contactgegevens worden in-
gevoerd in een cameraregis-
tratiesysteem van de politie. 
Het is dus alleen voor politie-
ambtenaren beschikbaar.

 Foto: 
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Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice. 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Manten Jachthaven en botenverhuur.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk contact 

én online bankieren.
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Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen

ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis offerte 
en advies tel: 06-25592378

Zat 18 mei van 10 tot 16
Garage verk. Tolakkerweg 

107, Hollandse Rading

STERRETJES
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NieuwsSter
Ook op Facebook

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

✓ 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

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,

Stichtse Kade en Cannenburgerweg

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Je liefde, kracht, je warmte, je lach, 
wij zullen je missen iedere dag. 

 
Mijn lieve man,  onze lieve papa, lieve Aad en onze allerliefste opa is overleden. 

 

Adrianus Wouter Cornelis Dijs 

Aad 
 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
                                                    6 augustus 1950                                      9 mei 2019 
 
 Echtgenoot van  Betty Dijs-Bollee 
 

  Wendy en Michel 
     Jeremy 
  

  Debbie en Danny 
     Jessy 
     Roy 
  

  Fleur        en Mathijs 
  

  Quinten en Kerrin 
     Tess 
     Pien 
     Lizz 
     Femm 
  

        Charissa 
     Robi 

 
Slotlaan 7 
1394 BK  Nederhorst den Berg 

 
Op zaterdag 18 mei van 14.00 tot 15.00 uur kunt u afscheid nemen van Aad en ons condoleren 
op Kasteel Nederhorst, Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg (toegang via het hek bij de 
hoofdingang). 

Aansluitend bent u welkom voor een kopje koffie in Het Spieghelhuys, Dammerweg 3, eveneens 
te Nederhorst den Berg. 

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. 

- Aad hield van bloemen – 

Mocht u onverhoopt geen rouwkaart hebben ontvangen, 
dan verzoeken wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen. 

 


