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Vanaf vorige week vrijdag is ’t Wijdehuis Loosdrecht geopend in 
het DrieLuik op het Lindeplein. Op de donderdag ervoor verricht-
te wethouder Betske van Henten de openingshandeling door met 
een bol touw iedereen met elkaar te verbinden, deelnemers, vrij-
willigers en bezoekers. 
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Leuk huis gezien 
op de NVM Open 
Huizen Dag? Wij 
helpen u verder! 

Het werd een ingewikkeld net-
werk, een wirwar van knopen, 
doch de wethouder hield de 
touwtjes stevig in handen. Een 
fraaie symboliek voor wat ’t 
Wijdehuis wil zijn, een plek die 
verbindt, waar iedereen terecht 

kan voor een praatje, een spel-
letje of een vraag. Op donder-
dag is de Inloop tussen 13.00 en 
15.00 uur. Dan zal Herma Kle-
ve van Versa Welzijn er samen 
met degenen die binnenkomen 
een gezellige sfeer creëren. Toe-

vallig is er dan ook een markt 
op het Lindeplein, dus dat kun 
je mooi combineren met elkaar. 
Het zaaltje in het DrieLuik waar 
vroeger de Historische Kring 
zitting had, is totaal opgeknapt 
door vrijwilligers. Zoals de 
Boeddhistische Singalezen van 
de Mahamevnawa- tempel in 
de Horstermeer die in één dag 
de totale ruimte in de verf zet-
ten. Maar ook het Klusjesteam 
en tal van anderen hebben zich 
ingezet om er een sfeervolle 
plek van te maken. Met een 
grote tafel, schappen vol met 
spelletjes, een keukenblok, een 
paar zitjes en een groot raam 
met uitzicht op het plein. De 
berkenstammetjes vormen een 
fraaie decoratie. Hier kun je 
gezellig samenkomen. “Niets 
moet, bijna alles mag” zei Her-

’t Wijdehuis Loosdrecht 
geopend

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

makelaars

JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !
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’t Wijdehuis Loosdrecht 
geopend

ma Kleve “op deze plek hoef je 
je niet alleen te voelen.”
Mevrouw Van Norden- Zwa-
nenburg zit aan de tafel te 
smikkelen van haar gebakje. 
“Ik vind het een goed idee. Hier 
kun je mensen ontmoeten bui-
ten je eigen straat om. Ik zie 

nu al oude bekenden uit Oud 
Loosdrecht. Ik was best actief 
in het ouderenwerk en op de 
zang, maar nu ben ik meer op 
mezelf aangewezen. Dan is dit 
een prima plek. 

Lees verder op pagina 2
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Het is de tegenwind die 
de vlieger doet stijgen

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.

4,7575

5,9595 

Gemarineerde fi letlapjes
 per stuk € 1,75

Vleeswarentrio
100 gram bourgondische ham
100 gram corned beef
Bakje ei-bieslooksalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

4 stuks voor

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Vervolg van pagina 1
Stichting SLOEP viert dit jaar 
een aantal jubilea tijdens de 
komende Feestweek van 27 
april t/m 5 mei. Het is de 20ste 
Feestweek, de 15e keer op 
het Feestweiland en ook de 
15e keer dat de vriendenclub 
de Modderkruipers de op- en 
afbouw van de Feesttent en 
het Feestterrein voor hun re-
kening neemt. Reden voor iets 
extra’s in de vorm van het fan-
tastische Jubileumspel.

Jubileumspel
Een speciaal jubileumspel in 
de Feestster die 18 april uit-
komt waar iedereen aan mee 
kan doen. Dit jubileumspel is 

een soort Dorpsquiz, waarbij 
met verrassende vragen, inge-
nieuze opdrachten en bijzon-
dere puzzels antwoorden kun-
nen worden gevonden. Soms 
zijn deze antwoorden eenvou-
dig te vinden in een adverten-
tie of op een website, bij ande-
re vragen moet je op pad om 
aanwijzingen te vinden. Alle 
vragen beantwoord, dan zijn 
er prachtige prijzen te winnen!

Steun Stichting SLOEP
De vrijwilligers van Stichting 
SLOEP organiseren alle eve-
nementen en feesten tijdens 
de Feestweek en hulp hierbij 
is altijd van harte welkom. 

Opgeven kan via het contact-
formulier op de website of bel 
06-25.23.28.54.

Feesten in de Feesttent
Natuurlijk wordt er enorm 
GEFEEST in de TENT, met dit 
jaar een onweerstaanbaar pro-
gramma:
28 april Feestavond met een 
optreden van Bob van Veen. 
Op 2 mei Hollandse Avond 
met ‘Geen Hofk apel’ (wereld-
beroemd in Wijdemeren) en 
Lange Frans!. Op 5 mei Feest-
avond met de super dynami-
sche live band ‘Jamento’, altijd 
met één doel: het iedereen 
naar de zin maken.

Jubileum Feest- en 
herdenkingsweek SLOEP

‘t Wijdehuis Loosdrecht
geopend

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service

• Banden service + opslag

• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK

• Onderhoud

• Reparatie

REGIO - Op 11 april gaat de 
campagne ‘Rookvrije Genera-
tie Gooi en Vechtstreek’ van 
start. Kinderen die rookvrij 
opgroeien hebben een veel 
grotere kans om nooit te be-
ginnen met roken. Als zij niet 
starten met roken, leven ze 
gemiddeld tien jaar langer 
én in betere gezondheid. De 
campagne streeft naar een 
rookvrije omgeving voor alle 
kinderen, zoals een rookvrij 
thuis, rookvrije kinderopvang, 
school, sportvereniging en 
speeltuin. 

Naar schatting beginnen jaar-
lijks nog steeds zo’n 500 kinde-
ren in de regio Gooi en Vecht-
streek met dagelijks roken. 

Acht op de tien rokers begint 
voor zijn achttiende; een pe-
riode waarin jongeren beïn-
vloedbaar zijn en extra gevoe-
lig voor verslaving. Maar goed 
voorbeeld doet gelukkig goed 
volgen. Door kinderen een 
rookvrij voorbeeld te geven, is 
de kans veel kleiner dat zij ooit 
beginnen met roken. De am-
bitie van ‘Rookvrije Generatie 
Gooi en Vechtstreek’ is dat 
kinderen die vanaf 2019 in de 
regio worden geboren rookvrij 
kunnen opgroeien.

Initiatiefnemers
De landelijke beweging is een 
initiatief van de Hartstichting, 
KWF Kankerbestrijding en het 
Longfonds. In onze regio Gooi 

en Vechtstreek voert de GGD 
de campagne uit, in opdracht 
van de regiogemeenten. De 
GGD werkt onder andere sa-
men met ziekenhuis Tergooi, 
sportverenigingen, speeltui-
nen, scholen en kinderopvan-
gorganisaties. 

Wie kunnen helpen?
Alle inwoners uit de regio 
kunnen hun steentje bijdragen 
door bijvoorbeeld hun eigen 
school, sportvereniging, speel-
tuin of kinderopvang rookvrij 
te maken. Tips, ervaringen en 
ondersteuning zijn verkrijg-
baar via www.rookvrijegene-
ratiegv.nl of via facebook: @
rookvrijegeneratiegv  

Op weg naar een Rookvrije Generatie 

Ik vind het ook mooi dat deze 
Syrische dames meedoen.” Ze 
wijst naar drie vrouwen uit de 
Syrische gemeenschap in Loos-
drecht die ook als vrijwilliger 
zijn ingedeeld. 
Claudia Perin coördineert 
de activiteiten op vrijdag. Zij 
werkt voor de King Arthur 
Groep die gespecialiseerd is in 
de zorg voor dementerenden. 
“Het gaat om de groep mensen 
die nog geen indicatie hebben, 
die te maken hebben met be-

ginnende dementie. Wat we 
gaan doen, zal voor een groot 
deel afh ankelijk zijn van wat 
de deelnemers willen.” De vrij-
dagen zijn tussen 10 en 14 uur, 
inclusief een lunch, niet alleen 
voor vergeetachtigen, maar ook 
voor mensen met bijvoorbeeld 
een burn out. Ook mantelzor-
gers kunnen hier terecht voor 
vragen. 
Meer info: Herma Kleve: 035- 
623 11 00 of hkleve@versawel-
zijn.nl of Claudia Perin: 06- 51 
21 49 99.  
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Tijdens de komende Feestweek 
zijn er een aantal evenemen-
ten waar vooraf inschrijven 
gewenst is in verband met een 
maximaal aantal mogelijke 
deelnemers. Opgeven is mo-
gelijk via het contactformulier 
op de website www.stich-
tingsloep.nl of telefonisch op 
06-25.23.28.54.

Meevaren met luchtballon
Tijdens het Luchtballonnen-
festival op 2 mei zijn er nog 
plaatsen vrij voor een prachtige 
ervaring in de mandjes onder 
de luchtballonnen (prijs per 
persoon € 150,00).

Loosdrecht Lekker Sportief
Op zaterdag 28 april loopt lek-
ker en sportief door elkaar op 
het Feestweiland. Wil je jouw 
club promoten of wil je jouw 
lekkers laten proeven, er is nog 
plaats!

Verzamel team voor Zeskamp
Op 28 april wordt onder het 
toeziend oog van een groot pu-
bliek weer een waanzinnig leuk 
parcours aan spellen voorbe-
reid en is de Sterkste Man Wout 
Hoekstra weer van de partij. 
Kom met een leuk team pret 
maken en ga de sportieve strijd 
aan!

Schitter in Kinder 
Playback Show
Op zaterdag 5 mei is het podi-
um in de Feesttent gereserveerd 
voor de Kinder Playback Show. 
Doe je mee, alleen of samen, 
geef je dan snel op (want vol is 
vol). Dan heb je nog genoeg tijd 
om te oefenen en een mooie 
outfi t uit te zoeken.

SLOEPRally vol
Helaas is er geen deelname aan 
de SLOEPRally meer mogelijk 
omdat het maximum aantal 
deelnemers is bereikt

Bij SLOEP is de inschrijving geopend

WIJDEMEREN- Bij een forma-
tie kunnen de koersen per dag 
veranderen. De formateurs 
Krook en Dros hebben binnen 
een week hun opdracht beëin-
digd: een gemeentebestuur 
met De Lokale Partij bleek niet 
mogelijk. CDA-lijsttrekker Jan 
Verbruggen neemt nu het ini-
tiatief om met Dorpsbelangen, 
VVD en D66 verder te gaan (sa-
men 13 van de 19 zetels). 

Door: Herman Stuijver

Als Gert Zagt van De Loka-
le Partij verneemt dat CDA, 
Dorpsbelangen en D66 niet 
met hem willen samenwerken 
reageert hij opvallend rustig. 
Niet boos, wel teleurgesteld. 

“Ach, ik vind het erg jammer. 
Maar er zijn veel belangrijker 
zaken in het leven. Het lijkt er 
inderdaad op dat er nu een pact 
buiten De Lokale Partij om 
wordt gesmeed.” Hoewel Zagt 
wist dat er ‘hobbels’ waren op 
weg naar een college met DLP 
en DB als motorblok, is hij ver-
baasd dat met name Dorpsbe-
langen afh aakt. “Dat was de 
partij die zei dat ze als enige 
compromisloos voor zelfstan-
digheid kozen. Bovendien za-
ten we inhoudelijk bij veel pun-
ten op één lijn.” Hoe het komt 
dat de anderen afstand nemen, 
weet Zagt niet precies, hij ver-
moedt dat de keiharde opposi-
tie van DLP de afgelopen vier 
jaar niet wordt gepruimd. 

Tot slot merkt hij op dat het 
vreemd is dat drie verliezers, 
CDA, D66 en DB (had minder 
stemmen dan 4 jaar geleden) 
nu de dienst zullen uitmaken. 

Geen DLP
Formateurs Arjan Dros en Ab 
Krook laten weten dat ze ‘op 4 
april van het CDA, DorpsBe-
langen en D66 hebben verno-
men dat zij om hun moverende 
redenen geen coalitie wensten 
te vormen met De Lokale Par-
tij. Hierdoor zijn wij tot de con-
clusie gekomen dat een coalitie 
die recht doet aan de verkie-
zingsuitslag niet haalbaar is’.
Het CDA nam afstand van DLP 
omdat ze het ‘niet eens lijken te 
worden over de bestuurlijke 

Formatie verder zonder De Lokale Partij

toekomst. Voor het CDA is één 
gemeente Gooi en Vecht de stip 
op de horizon. De Lokale Partij 
deed  hierover geen duidelijke 
uitspraak’.  Verder: ‘Naast een 
aantal inhoudelijke verschil-
len heeft  het CDA ook grote 

Ex- formateurs Arjan Dros (DB) 
en Ab Krook (DLP en DB)

Wethouders over herziening grondexploitaties
WIJDEMEREN- De wethouders 
Van Henten en Reijn hebben 
een document opgesteld waar-
in ze de vier grondexploitaties 
van Wijdemeren hebben her-
zien. Ze zijn gematigd opti-
mistisch. Woensdagavond be-
spreekt de commissie Ruimte 
en Economie de nota. 

Een grondexploitatie is een 
begroting die wordt opgesteld 
om grondkosten en grondop-
brengsten van een bouwplan in 
beeld te brengen. Aan de kos-
tenkant staan de aankoop van 
grond, het bouwrijp maken er-
van, het inrichten van de open-
bare ruimte en overheadkosten 
zoals de kosten voor het maken 
van het plan en de begeleiding 
van de uitvoering ervan. Aan 
de opbrengstenkant staan de 
verkoop van bouwrijpe grond 
en alle eventuele subsidies en 
bijdragen. 

In Wijdemeren gaat het om 
vier bouwprojecten: Ter Sype, 
het Oppad en de Porseleinha-
ven in Loosdrecht en Neder-

Vecht in Nederhorst den Berg. 
Hoewel wethouder Betske van 
Henten het voornemen om 600 
woningen te laten bouwen op 
de  weilanden van Ter Sype, 
naast vliegveld Hilversum, ze-
ker niet heeft  losgelaten, heb-
ben B&W gekozen voor de 
realistische optie om te begin-
nen met 60 tot 80 woningen 
door ontwikkelaar Lithos. “We 
hebben ervoor gekozen om het 
plan in stukken te knippen, 
omdat er hoognodig gebouwd 
moet worden. Hiermee kun-
nen we eventueel in 2019 be-
ginnen.” Mevrouw Van Hen-
ten vertelt dat deze exploitatie 
weinig tot geen veranderingen 
heeft  ondergaan. Meer wonin-
gen hangt af van het besluit 
over de geluidscontouren van 
het vliegveld. Dat dossier is nog 
steeds niet opgelost.

Het Oppad in Oud Loosdrecht 
heeft  geresulteerd in een op-
brengst van 18.000 euro. Deze 
grex kan worden afgesloten, 
omdat de negen woningen en 
één villa inmiddels al bewoond 

zijn. Tot tevredenheid van de 
wethouder door voornamelijk 
starters op de koopmarkt. Het 
ging om vijf ‘betaalbare’ mid-
denwoningen (210.000) en vier 
hoekhuizen voor € 275.000. De 
kosten aan het begin van het 
project waren hoog, door de 
vondst van vuile grond. 

Nog 2 plannen
Op het bouwplan NederVecht 
blijft  de voorziening van 1,35 
miljoen op de exploitatie staan. 
Die is al jarenlang hetzelfde, 
meldt mevrouw Van Henten. 
Dat heeft  alles te maken met 
de mogelijke risico’s voor het 
nieuwe tenniscomplex. De 
BTW voor de nieuwbouw van 
de tennisvereniging kan niet 
meer worden afgetrokken, het 
is de vraag hoe een eventuele 
compensatie zal uitwerken. 

Naast de bouwkosten kunnen 
ook de ondergrond en de af-
watering duurder worden dan 
aanvankelijk begroot. Uiter-
aard gaat ze ervan uit dat deze 
grondexploitatie met positieve 

moeite met de wijze waarop De 
Lokale Partij de afgelopen vier 
jaar oppositie heeft  gevoerd. In 
onze beleving niet constructief 
en vaak tegen’.  
Ab Krook heeft  zo zijn ideeën 
over deze politieke verwikke-
lingen, maar die houdt hij lie-
ver voor zich. Hij geeft  alleen 
aan alle partijen het advies om 
eens diepgaand in de spiegel te 
kijken. “De een iets langer dan 
de ander, want dat is hard no-
dig” voegt hij eraan toe. 

getallen zal eindigen als al-
les is verkocht. En dat ziet er 
goed uit. Van de 24 kavels zijn 
er 16 verkocht waarop men-
sen naar eigen idee een huis 
mogen neerzetten. Er zijn nog 
zes opties en twee zijn voorlo-
pig niet verkoopbaar i.v.m. de 
tennishal. Eind 2018 start de 
laatste fase NederVecht met 18 
rijwoningen en 12 twee-onder- 
éénkapwoningen plus een vrij-
staande villa.

Op het plan Porseleinhaven 
dat het centrum van Oud 
Loosdrecht moet gaan vor-
men, moet 127.000 worden 
bijgestort. Toch ziet wethouder 
Th eo Reijn de afl oop met opti-
misme tegemoet. De verkoop 
van fase 1, met 7 appartemen-
ten en vier pakhuizen heeft  
al meer opgebracht. Boven-
dien wijst hij erop dat bij dit 
bouwplan is gekozen voor de 
kwaliteit, niet de maximale op-
brengst. De fi nanciële onzeker-
heden worden gevormd door 
de vraag of het lukt om een 
kleine supermarkt te stallen en 
de nodige horeca. Doordat de 
pier later wordt aangelegd, le-
vert dat ook vertraging op voor 
de woningbouw. “We spelen 
liever op zeker nu, dat kunnen 
we de komende jaren inlopen” 
sluit Reijn af. 

Jan Franssen 
nieuwe informateur
Vanaf maandagmiddag is er 
een nieuwe informateur aan 
de slag. Het is VVD ‘er Jan 
Franssen, lid van de Raad 
van State, ex-commissaris 
van de Koning Zuid-Hol-
land, ex-burgemeester Zwol-
le en ex-lid van de Tweede 
Kamer. Hij is ook de broer 
van VVD- lijsttrekker Sieta 
Vermeulen. Het is de be-
doeling dat de heer Franssen 
volgende week een verslag 
uitbrengt of een college met 
CDA-Dorpsbelangen-VVD 
en D66 haalbaar is. 
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Op de N403 tussen Loosdrecht 
en Loenen aan de Vecht is een 
auto tegen een boom gereden. 
De bestuurder verloor door 
nog onbekende oorzaak de 
macht over het stuur. Het on-
geluk gebeurde zondag jl. rond 
13.30 uur. De man reed vanuit 

Loosdrecht richting Loenen 
toen hij uit de bocht vloog en 
tegen een boom tot stilstand 
kwam. De drie inzittenden, 
onder wie twee kinderen, raak-
ten gewond. Ze zijn behandeld 
door het ambulancepersoneel.

Foto: Wessel Kok

Lezers schrijven... Auto tegen boom

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Aardbeienslof
Van € 10,15

 Nu voor € 7,50

In de week voor 21 maart werd 
in de lokale bladen een tabel 
gepresenteerd met 17 verkie-
zingsonderwerpen en stand-
punten van de politieke par-
tijen. Op 26 maart neemt De 
Lokale Partij, die als winnaar 
uit de stembus is gekomen, 
het initiatief voor openbare 
besprekingen voor een coa-
litievorming van een nieuw 
bestuur. Nieuw, gedurfd, risi-
covol, maar zeker moedig en 
rechtdoend aan de kiezers. De 
zitting wordt gesloten met het 
verzoek om per politieke partij 
de 7 belangrijkste onderwer-
pen kenbaar te maken. Op 6 
april verschijnt het volgende 
bericht op twitter: ‘CDA haakt 
af ’ en ‘DB houdt opties open’.

Met deze wetenschap heb ik 
opnieuw naar de tabel gekeken 
en naar de inbreng van alle 
partijen zoals verzocht door 
de DLP en geleverd aan de 
formateurs. Ik  kom dan tot de 
onderstaande conclusie: Van 
de 17 punten zijn er vier die 
betrekking hebben op de fu-
sie. Mijn voorstel zou zijn om 
het geheel  terug te geven aan 
de provincie, met het verzoek 
Berenschot een onderbouwing 
en inzicht in draagvlak onder 
de bevolking te laten uitwer-
ken. Van de overige punten 
zijn er 6 waar De Lokale Par-
tij, DorpsBelangen en D66 het 
met elkaar eens zijn. Er zijn 
ook nog 7 onderwerpen waar 
één of twee van deze partijen 

een Ja of Nee innemen. De 
VVD vindt meer ruimte voor 
ondernemers een echt hard 
punt. Lijkt me logisch want 
met de ondernemers en de 
groei van bijvoorbeeld de R&T 
sector vergroot de gemeente 
ook haar inkomen. Dus met 
een beetje goede wil kunnen 
we snel een coalitie vormen 
met 4 partijen: DLP, DB, D66, 
VVD.
Elke partij kan dan ook nog 
een eigen wethouder aanstel-
len en kunnen we snel verder 
met het besturen van onze 
gemeente. Politiek is een raar 
ding, hoe moeilijk kan het 
zijn?

Ton Koster, 
Nieuw Loosdrecht

Coalitievorming in Wijdemeren

Donderdag 10 mei
v.a. 2 .00 uur
Tribute Night

Vrijdag 11 mei
v.a. 1 . 0 uur Schuimparty
v.a 21.00 uur Snollebollek s
Brace en Dj Paul Elstak

Zaterdag 12 mei
JAARMARKT
Met o.a Band No Sweat

Feestavond v.a. 21 uur
Frans Duijts - Danny Froger

The Originals

sGraveland-Feesten.nl

Tot hun grote verrassing werd 
het Loosdrechtse Snowe-koor 
zaterdag jl. uitgeroepen tot het 
‘Beste Koor van Noord-Holland’ 
op het Nederlands Korenfes-
tival in het MCO in Hilversum. 
Bovendien wonnen de jonge 
vrouwen en mannen de NKF- 
Publieksprijs. Door deze winst 
heeft Snowe een ‘voorwaarde-
lijke’ plaatsing voor de NKF- fi -
nale op 2 juni in Hengelo. 

Snowe onder leiding van Jacqui 
Southam doet al jaren mee aan 
de competities van het NKF, 
maar het won nooit eerder prij-
zen. Door het vele optreden en 
de ervaringen op buitenland-
se festivals in Wales en Riga is 
het koor alleen maar beter ge-
worden. Bij het inzingen con-
stateerde dirigente Jacqui Sou-
tham een gezonde spanning. 
“Relax en ga vooral genieten!” 
zei ze. 

Dat heeft  blijkbaar gewerkt. 
Gesteund door de fraaie akoes-
tiek begon het koor met het 
Afrikaanse Baba Yetu (Onze 
Vader), gearrangeerd door 
Chris Kiagiri. Gevolgd door 
Northern Lights van Ola Gjeilo, 
gezongen in het Latijn. Daarna 
het Noorse Eatnemen Vuelie. 
Als afsluiter zongen de jongeren 
het welbekende ‘Fix You’ van 
Coldplay, begeleid door hun ei-
gen band. Dat maakte blijkbaar 
indruk. Na afl oop zei een me-
vrouw van de organisatie dat ze 
diep ontroerd was 

De spanning onder de zeven 
deelnemende koren liep op 
toen de jury het beraad had af-
gerond. De publieksprijs moch-
ten de koorleden als eerste met 
trots in ontvangst nemen. Of dat 
nog niet genoeg was, kwam als 
klap op de vuurpijl de bekend-
making van ‘Beste Koor van 
Noord-Holland’. De driekoppi-

ge jury had één kritiekpuntje, 
namelijk dat de koorklank nog 
beter zou kunnen. Ook zouden 
ze graag willen dat meer man-
nen de huidige drie bassen en 
tenoren versterken. Voor Sno-
we een prachtige ervaring op 
een zonnige lentemiddag. 

Snowe ‘Beste Koor Noord-Holland’

Collecte Kinderhulp
1 op de 8 kinderen in ons land 
heeft  geen fi ets, kan de oplei-
ding niet afmaken of heeft  
geen zwemdiploma. En dat 
terwijl je als kind niets liever 
wil dan er gewoon bij horen 
en meedoen met je vrienden 
en klasgenoten. Om dit mo-
gelijk te maken, doet Natio-
naal Fonds Kinderhulp van 
16 t/m 21 april een beroep op 
uw vrijgevigheid. Steun kin-
deren in armoede en geef aan 
de collectant!
Info: www.kinderhulp.nl  
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Brein in de Bieb over slaap
Hersenen zijn hip. Daarom 
organiseert de bibliotheek 
een serie avonden over het 
brein samen met Stichting 
Brein in Beeld. De eerste is in 
Loosdrecht in het kader van 
de maand van de fi losofi e op 
woensdag 11 april tussen 19.30 
en 21.00 uur. Toponderzoeker 
Ysbrand van der Werf komt 

vertellen over zijn boek Ieder-
een slaapt ; alles wat we willen 
weten over onze nachtrust.
Entree:  €7,50; Tjalk 41; 035- 
582 5488; leden van de biblio-
theek, Brein in Beeld en stu-
denten en scholieren betalen € 
5,-. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de balie; reserveren kan via 
www.bibliotheekgooienmeer.nl

WIJDEMEREN - Er zijn bijna vijf-
tig creatieve ideeën ingestuurd 
voor hét nieuwe icoon van de 
Oostelijke Vechtplassen, het 
vrijetijdslandschap van Loos-
drecht. De diversiteit is groot: 
van eilanden, tot torens en ge-
bouwen. Jong, oud, professio-
nals, bewoners, iedereen is ver-
tegenwoordigd. Zal dé nieuwe 
Eifeltoren er tussen zitten?

Het bestuur van de Stichting 
Icoon Oostelijke Vechtplassen 
is blij met de enthousiaste re-
acties. De vakkundige jury gaat 
de inzendingen begin april be-
oordelen. Zij maken een selec-
tie voor de tentoonstelling die 
in mei plaatsvindt. De tentoon-
stelling is hét moment om op 
uw favoriete icoon te stemmen. 
Naast het oordeel van de jury 

is de Stichting Icoon Oostelij-
ke Vechtplassen namelijk ook 
benieuwd naar de mening van 
het publiek. De prijzen worden 
in de laatste week van juni uit-
gereikt.

Meer informatie? 
Kijk op: http://icoonoostelijke-
vechtplassen.nl/icoonoostelij-
kevechtplassen.nl/

Icoon Oostelijke Vechtplassen

Bijna 50 inzendingen

AED/BHV Professionals helpt 
leerlingen levens redden. Mede 
in het kader van de verplichte 
BHV-trainingen worden door-
gaans alleen leraren getraind, 
maar nieuw is het trainen van 
leerlingen. Jong geleerd is oud 
gedaan. Daarom heeft AED/
BHV Professionals afgelopen 
week, alweer voor het tweede 
jaar op rij, aan groep 7/8 van 
OBS De Linde in Loosdrecht les 
gegeven in EHBO en reanima-
tie.

Kinderen zijn slim en onthou-
den veel. Jong geleerd is oud 
gedaan. Daarom is het goed 
om kinderen in groep 7 en 8 
de grondbeginselen van Eer-
ste Hulp aan te leren. Op een 
praktische wijze, met veel oe-
fenen, onthouden ze makkelijk 
wat te doen in noodgevallen. 
Niet alle kinderen zullen een 
volwassene kunnen reanime-
ren, maar ze kunnen wel 112 
bellen, de AED halen en hulp 
van een leerkracht inroepen. 
De hoofdonderwerpen tijdens 
de EHBO-training door kinde-
ren zijn o.a. veiligheid en alar-
mering van een volwassene, 
luchtwegblokkades (verslikken 
en stikken), BAC (Bewustzijn, 
Ademhaling, Circulatie), kneu-
zingen, verstuikingen, botbreu-
ken, reanimatie en gebruik van 
een AED.

Leerlingen De Linde krijgen EHBO-les

Eerste basisschool
OBS De Linde Loosdrecht van 
Talent Primair is een van de eer-
ste basisscholen die de EHBO 
en Reanimatie/AED- training 
heeft  gevolgd. En met succes; 
alle leerlingen ontvingen aan 
het einde een echt certifi caat. 
De training is zo goed bevallen 
dat De Linde kijkt naar de mo-
gelijkheden om dit te blijven 
verzorgen voor de kinderen 
van groep 7/8. Ook gaat De 
Linde, in samenwerking met 
AED/BHV Professionals, een 
tweetal ouderavonden ‘EHBO 
voor kinderen’ organiseren.

Leuk onderwijs
De visie van OBS De Linde 
Loosdrecht luidt: ‘Onderwijs 
moet leuk zijn’. Ons onderwijs 
proberen wij iedere dag zo 
leuk mogelijk te maken, want 
wat je leuk vindt, leer je na-
melijk makkelijker. Zo bieden 
wij Engels vanaf groep 1 aan, 
hanteren we de Kanjertraining, 
geven we mediawijsheidlessen, 
doen onze kinderen aan the-
aterles, werken kinderen zelf-
standig, leven en leren we op 
een gezonde school, hebben we 
inspraak via onze KinderRaad 
en krijgt groep 7/8 ieder jaar 
dus een EHBO- training. 

LOOSDRECHT - Op zondag 8 
april heeft burgemeester Freek 
Ossel de eerste gemeentelij-
ke waardering ‘De Drijvende 
Kracht’ uitgereikt aan Huib 
Tijssens. De uitreiking vond 
plaats tijdens zijn afscheid als 
directeur van kasteel-museum 
Sypesteyn in Loosdrecht.  

Onder hoorngeschal van de 
Loosdrechtse Jachtblazers werd 
Huib Tijssens welkom geheten 
op het zonovergoten terras van 
het restaurant. Na de Jagerwal-
zen sloten de blazers onder lei-
ding van Harry Sevenstern af 
met het toepasselijke ‘Zum Es-
sen und zum Saufen’. Voordat 
het zover was wijdde bestuurs-
voorzitter Frans Kastelein nog 
enkele vriendelijke woorden 
aan de vertrekkende directeur. 

Die zeven jaar geleden in woe-
lige tijden zijn tanden in het 
project Sypesteyn had gezet. En 
met succes, nu was er rust en 
zekerheid. Zijn tomeloze inzet 
als vrijwilliger deed niet onder 
voor een volledige werkweek. 
Hij staat bekend als een integer 
en toegewijde man, zorgzaam 
voor zowel de vrijwilligers als 
het kasteel. Onder zijn bevlo-

gen leiding is een duidelijke 
koers voor de toekomst uit-
gezet. Het Loosdrechts Porse-
lein is op de kaart gezet en het 
aantal bezoekers steeg. Door 
nieuwbouw en de blijvende 
inkomsten door erfpacht is de 
continuïteit van het kasteel, 
een prachtig cultureel erfgoed 
in Wijdemeren, geborgd. Hij 
heeft  zelfs voor een opvolger 
gezorgd, zei Kastelein en hij 
wees op Rimmert Sluiter die 
ook aanwezig was. Burgemees-
ter Ossel was onder de indruk 
van het fraaie kasteel-museum, 
waarbij hem vooral de balans 
tussen de tuinen en het interi-
eur was opgevallen. Hij over-
handigde mr. Huib Tijssens ‘De 
Drijvende Kracht’. Dat is een 
nieuwe gemeentelijke waarde-
ring. Met het toekennen van 
het beeldje tonen burgemees-
ter en wethouders waardering 
voor inwoners, instellingen of 
bedrijven die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt 
voor Wijdemeren op cultu-
reel, sociaal, maatschappelijk 
of economisch gebied. Het or-
nament met een zeiltje werd 
recent uitgereikt aan de zeven 
vertrekkende raadsleden. Toen 
wethouder Sandra van Rijkom 

de eerste keer een ontmoeting 
had met Tijssens, vergezeld 
van een enorme stapel ordners, 
vreesde ze het ergste. Het werd 
echter een uitstekende samen-
werking voor het ‘allermooiste 
kitsch kasteel van Wijdemeren 
en omgeving’. Daarna was het 
nog lang plezierig toeven met 
muziek, hapjes en drankjes. 

Huib Tijssens is voortaan een Drijvende Kracht 

Spelletjesmiddag 
Op zaterdagmiddag 14 april 
is er weer een Spelletjesmid-
dag van de Zonnebloem in 
de brasserie van de Emtinck-
hof. Iedereen is welkom tus-
sen 14.00 en 16.00 uur. Het 
kost slechts 5 euro, inclusief 
de hapjes en drankjes. 
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’s-GRAVELAND - In april en mei 
zijn er vijf natuuractiviteiten 
van Natuurmonumenten op 
verschillende data. Voor jong 
en oud. 

Oerrr, Eten uit de natuur in 
’s-Graveland: wandel mee met 
de boswachter en ga op zoek 
naar eetbare planten uit de na-
tuur. Wil jij weten wat je uit de 
natuur kunt eten? Tijdens deze 
wandeling van ongeveer 1,5 
uur kom je erachter. Deze acti-
viteit is geschikt voor gezinnen 
met kinderen vanaf 4 jaar.
Oerrr, Ontmoet de huisimker 
en haar bijen: het is lente, veel 
planten en bloemen staan in 
bloei en de bijen vliegen druk 
heen en weer. Maak een mooie 
voorjaarswandeling en leer 
naar de wereld kijken vanuit de 
ogen van een bij en maak een 
zaadbommetje voor in je eigen 
tuin. Speciaal voor gezinnen 
met kinderen vanaf 4 jaar. Deze 
activiteit duurt 1,5 uur.
Oerrr, Vogelsafari met de bos-
wachter in ’s-Graveland: ontdek 

met de boswachter hoe de vo-
gels leven op de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Speciaal voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar. Deze activiteit duurt 1,5 
uur.
Ontdek de ontluikende lente 
op de buitenplaatsen: wandel 
met de boswachter Schaep en 
Burgh en Boekesteyn. Deze 
wandeling, speciaal voor vol-
wassenen, duurt ca 2 uur.
Tot slot kun je ook nog Trom-
penburgh bezoeken a.s. zon-
dag. Een mix van historie en 
cultuur. 

Handig om te weten
Voor alle activiteiten geldt deel-
name uitsluitend na aanmel-
ding en betaling vooraf via de 
website. Daar vind je ook info 
over data en entree: www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek.
Bezoekerscentrum; Noorder-
einde 54-B; 1243 JJ ’s-Grave-
land; 035 - 656 30 80.

Vijf activiteiten Natuurmonumenten 

Foto: Ontmoet de imker - 
Laurence Delderfi eld

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW  Hilversum  tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

KORTENHOEF- Op zondag 15 
april zal Pieter Broertjes om 
11.00 uur voor de Oecumeni-
sche Streekgemeente in het 
Oude Kerkje aan de Korten-
hoefsedijk 168 een Nescio-le-
zing houden over het onder-
werp ‘Nepnieuws is van alle 
tijden, maar anno 2018 kan het 
fenomeen een  bedreiging vor-
men  voor de democratie’. Daar-
naast is er tijdens de lezing een 
koffi  econcert. De entree be-
draagt €10,- (kinderen gratis). 

Het betreft  de zevende lezing 
in een serie ‘Waarheid en wijs-
heid’. In zijn lezing zal Pieter 

Broertjes, burgemeester van 
Hilversum, vooral ingaan op 
het fenomeen nepnieuws en de 
invloed van de sociale media. 
Hij zal aantonen dat nepnieuws 
geen hedendaags verschijnsel 
is, maar in combinatie met de 
24/7 samenleving negatieve ge-
volgen heeft  voor het vertrou-
wen van burgers in de overheid 
en de media. De Hilversumse 
burgemeester pleit - in navol-
ging van het laatste advies van 
de Raad voor Cultuur - voor 
een deltaplan mediawijsheid op 
lagere scholen, opdat jongeren 
al vroeg leren onderscheid te 
maken tussen goede en slech-

te journalistiek. Educatie op 
het gebied van het gebruik 
van audiovisuele middelen is 
cruciaal voor een beter zicht 
op de democratische institu-
ties. Er ligt in de ogen van de 
oud-journalist een belangrijke 
taak voor  onafh ankelijke en 
serieuze kwaliteitsjournalistiek 
- regionaal en nationaal - om 
nepnieuws te ontmaskeren en 
in te dammen. 
Pieter Broertjes is sinds 2011 
burgemeester van Hilversum 
en voormalig  hoofdredacteur 
van de Volkskrant. Tevens 
vervult hij nog diverse andere 
functies 

Koffi  econcert
De lezing zal mu-
zikaal worden 
omlijst door het 
Hobbema Trio, 
bestaande uit Jus-
si Paananen, vi-
ool,  Jeanny Beer-
kens, cello en Yumi Toyama, 
piano. Zij zullen werken ten 
gehore brengen van F. Schubert 
en  F. Mendelssohn- Barthol-
dy. En pianiste Yumi Toyama 
speelt solo het thema van de 
fi lm ‘Cloud Atlas’. Het Hobbe-
ma Pianotrio werd in juli 2014 
opgericht, na het succes van 
hun eerste gezamenlijke optre-

den tijdens een zomeravond-
concert op Texel. Door hun 
Finse, Nederlandse en Japan-
se afk omst verschillen zij wat 
betreft  culturele achtergrond, 
maar zij hebben ook ieder een 
geheel eigen temperament. U 
zult merken dat dit een span-
ning oplevert die gunstig door-
werkt in hun samenspel.

Nescio-lezing annex koffieconcert  

Pieter Broertjes ‘Nepnieuws is van alle tijden’

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen

neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

BEZORGERS GEZOCHT!

ANKEVEEN- Vorig jaar ging 
deze fi lm in première, nu op 
woensdag 18 april te zien in 
Filmtheater De Dillewijn, het 
leukste fi lmtheater van Het 
Gooi!

In deze fi lm Jackie kruipt Os-
carwinnares Natalie Portman 
in de huid van Jackie Kenne-
dy. Als John F. Kennedy wordt 
vermoord zijn de ogen van de 
hele natie gericht op haar: Jac-
kie Kennedy. Zij moet, tijdens 

haar rouw, zich uiterlijk sterk 
houden om het land gerust te 
stellen en het beeld van haar 
echtgenoot voor de eeuwigheid 
historisch te bepalen. We vol-
gen haar in de vier dagen na de 
moord op haar man; vier dagen 
van nationale rouw gezien door 
de ogen van deze charismati-
sche First Lady.
Een periode waarin de hele 
wereld zijn blik richtte op de 
beroemde weduwe. Een sterk 
scenario en krachtig drama, 

ijzersterk gespeeld door Natha-
lie Portman.
Woensdag 18 april. Aanvang: 
20.15 uur. Kaarten à € 6,50 via 
www.dedillewijn.nl

Film in Theater de Dillewijn

Glansrol voor Natalie 
Portman in ‘Jackie’ 
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Werk Gooilandseweg
 Van 13 april tot 23 april zijn er werkzaam-

heden op de Gooilandseweg (N236) tus-

sen de Dammerweg (Weesp) en Hollands 

End (Ankeveen). De Gooilandseweg is dan 

afgesloten voor doorgaand verkeer. Meer 

info: www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen. 

  Start 
  Verzilverlening 

Kort

>   Voortgang formatie

Momenteel onderhandelen de politieke 

partijen over het vormen van een coali-

tie. Na de verkiezingen lag het initiatief 

bij De Lokale Partij omdat zij de meeste 

stemmen kregen. Afgelopen weekend 

hebben de formateurs van De Lokale 

Partij hun werk beëindigd omdat het 

niet lukte ‘een breed gedragen coalitie 

die recht doet aan de verkiezingsuitslag’ 

te formeren. Nu is het de beurt aan het 

CDA. Zij hebben de heer Jan Franssen 

bereid gevonden te helpen bij het vor-

men van een coalitie. Benieuwd naar de 

voortgang? Houd www.wijdemeren.nl 

dan in de gaten.

>    Maak een afspraak

Wilt u iets regelen? Maak dan via de 

website of telefonisch een afspraak. De 

gemeente werkt namelijk volledig op 

afspraak. Zo bent u direct aan de beurt 

op het afgesproken tijdstip. Alleen voor 

het afhalen van een reisdocument of 

rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken. 

Deze haalt u tijdens de openingstijden 

van het gemeentehuis op bij de receptie.

>    Panna Knock Out!

Op vrijdag 27 april staat Team 

Sportservice ’t Gooi van 12.00 tot 14.00 

uur bij Sporthal De Fuik in Kortenhoef 

voor een potje Panna Knock Out voet-

bal. ‘Pannavoetbal’ is straatvoetbal op 

een klein veldje waarbij één tegen één 

wordt gespeeld. Met behendigheid pro-

beer je jouw tegenstander af te troeven. 

Doe jij ook mee? Meer info: 

www.teamsportservice.nl/gooi. 

>   Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een 

goed idee voor een activiteit of project 

in Wijdemeren? Dan kunt u subsidie 

aanvragen. Het gaat om activiteiten die 

met sport, gezondheid, muziek, kunst, 

historie of cultuur te maken hebben. 

Er zijn verschillende deadlines voor 

subsidieaanvragen. De eerste is 1 mei. 

Lees meer en vraag aan via 

www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie.

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Vanaf deze maand kunnen woning-

eigenaren die de pensioenleeftijd 

hebben, gebruikmaken van een 

Verzilverlening. Hiermee kunnen zij 

hun woning aanpassen om langer 

thuis te blijven wonen.

De Verzilverlening van minimaal 2500 en 

maximaal 30.000 euro, kan bijvoorbeeld 

gebruikt worden voor aanpassingen in de 

badkamer, keuken en toilet. Of voor het ge-

lijkvloers maken van de woning. 

Steenrijk, maar geldarm
Een grote groep inwoners, met name oude-

ren, heeft haar vermogen in stenen zitten. 

Zij kunnen dit geld dus niet gebruiken om 

aanpassingen te financieren. Ook is het voor 

hen vaak moeilijk geld te lenen bij een bank. 

Niet aflossen en geen rente
De essentie van de lening is dat woningei-

genaren tijdens de looptijd niet aflossen én 

geen rente betalen. Na het overlijden wordt 

de lening afgelost uit de verkoopopbrengst 

van het huis. Hierdoor ontstaan geen extra 

woonlasten. Zo biedt de lening inwoners 

met een beperkt inkomen ook de mogelijk-

heid aanpassingen te doen in de woning. 

Uitvoering
De Verzilverlening wordt uitgevoerd door 

het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

(SVn). Wijdemeren is de eerste gemeente 

in Nederland die deze lening aanbiedt. 

Lees meer op 

www.wijdemeren.nl/verzilverlening.

Uw gegevens in 
vertrouwde handen

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

11 april 2018

Bent u lid van een 

BuurtWhatsappgroep? Dan kan 

de WaakSamenapp een handige 

toevoeging zijn. Via de app kunt u 

gemakkelijk een melding doen van 

een verdachte situatie. 

Ziet u verdacht gedrag? In de 

WaakSamenapp volgt u een handig stap-

penplan, waarmee u een melding met de 

juiste informatie direct bij de betrokken 

instanties aflevert. Daarna kunt u de mel-

ding eenvoudig delen in uw eigen Buurt 

WhatsApp-groep. Op deze manier is ieder-

een snel van de juiste informatie voorzien.

Download de app! 
De gemeente Wijdemeren en de politie 

Wijdemeren moedigen het gebruik van 

WaakSamen aan. Door gebruik van de app 

zijn zij beter op de hoogte van de actuele 

veiligheidssituatie in uw wijk. Helpt u ook 

mee Wijdemeren nog veiliger te maken? 

Download de (gratis) app via de App store 

of Playstore. 

De nieuwe gemeenteraad

Doe mee met WaakSamen



Uw gegevens in vertrouwde handen
Vanaf 25 mei treedt de nieuwe 

Europese privacywet in werking 

voor de hele Europese Unie. 

Inwoners krijgen meer rechten en 

organisaties en bedrijven hebben 

meer verplichtingen om zorgvuldig 

met persoonsgegevens om te gaan.  

Vraagt u bijvoorbeeld een (nieuw) paspoort 

aan of doet u een vergunningaanvraag voor 

een uitbouw dan vragen wij om uw per-

soonsgegevens. Deze gegevens slaan we op 

in de basisregistratie personen. Wij bewaren 

uw gegevens zorgvuldig. De nieuwe wet 

komt met een aantal aanvullende eisen.

Niet langer bewaren
De gegevens die wij opslaan in onze basis-

registratie personen mogen we volgens de 

nieuwe privacywetten niet langer bewaren 

dan strikt noodzakelijk. Zodra de vergunning 

is verleend of het paspoort verstrekt, moeten 

wij uw gegevens vernietigen. We mogen de 

gegevens niet voor andere doeleinden ge-

bruiken. Concreet betekent dit dat wij uw ge-

gevens vaker opnieuw zullen moeten vragen 

als u bij ons aan de balie komt. Ook mogen 

wij niet méér gegevens vragen dan noodza-

kelijk voor het doel van de verwerking. 

Toestemming geven en intrekken
Tegelijkertijd wordt het voor u makkelijker 

om uw gegevens in te zien. Ook moeten 

we als gemeente kunnen aantonen dat we 

toestemming hebben om uw persoons-

gegevens te bewaren en wordt het voor u 

makkelijker om deze toestemming weer in 

te trekken. Wilt u weten welke gegevens we 

van u verzamelen, met wie we de gegevens 

delen en waar u een klacht in kunt dienen als 

uw privacy geschonden is? 

Kijk op www.wijdemeren.nl/privacy.  

Wijdemeren
informeren

11 april 2018

Beschermd wonen
Soms is het voor iemand niet 

mogelijk om zelfstandig te wonen. 

Bijvoorbeeld door psychische en/

of psychiatrische problemen of een 

licht verstandelijke beperking. 

Beschermd wonen in een instelling kan dan 

een oplossing zijn. Het doel is altijd om in 

de toekomst weer zelfstandig te kunnen 

wonen, eventueel met begeleiding op af-

roep.

Indicatie van de gemeente
Een indicatie voor beschermd wonen re-

gelt de gemeente. De toewijzing wordt 

regionaal geregeld. Er is één wachtlijst voor 

de regio Gooi en Vecht. Staat u op deze 

wachtlijst? Dan houdt een medewerker van 

de gemeente contact.

Meer weten?
Neemt u dan contact op met de 

gemeente via telefoonnummer 14 035 

of www.wijdemeren.nl/swt. 

Een consulent Wmo of medewerker van het 

Sociaal Wijkteam kijkt samen met u 

naar de mogelijkheden. 

Recent kwam het Economisch 

Platform Wijdemeren voor het 

eerst bij elkaar. Zij spraken onder 

meer over bereikbaarheid en 

uitbreidingsruimte.

Ondernemers geven aan dat de bereikbaar-

heid via openbaar vervoer onvoldoende is. 

Dit heeft niet alleen invloed op het aantal 

bezoekers, maar ook op het aantrekken van 

medewerkers en stagiairs. 

Bereikbaarheid
De gemeente werkt al samen met de pro-

vincie Noord-Holland aan experimenten die 

de bereikbaarheid verbeteren. Bijvoorbeeld 

door verschillende soorten vervoer, zoals 

leerlingenvervoer, gehandicaptenvervoer 

en woon-werkvervoer te combineren. Ook 

is het verbeteren van de bereikbaarheid een 

belangrijk aspect van het Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen. Daarbij wordt ook 

gekeken naar parkeergelegenheid bij OV-

knooppunten of bedrijfslocaties. 

Uitbreidingsmogelijkheden
Voor de toekomstbestendigheid van be-

drijven is uitbreidingsruimte van groot 

belang. Natuurlijk wil de gemeente werk-

gelegenheid graag behouden. Er wordt in 

regionaal verband gewerkt aan een plan 

voor verbetering van bedrijventerreinen en 

werklocaties. Gelijktijdig brengen we de 

mogelijkheden tot herstructurering van be-

drijventerreinen in kaart.

Denktank
Het Economisch Platform Wijdemeren 

denkt na over structurele economische 

vraagstukken en wordt gevormd door 

een kleine groep ondernemers, gemeen-

te Wijdemeren en de Rabobank Gooi en 

Vechtstreek. Deze denktank komt voor de 

zomer opnieuw bijeen.

Economisch Platform gestart

Wist u dat u de gemeente 

Wijdemeren ook kunt bereiken 

via WhatsApp? Dit kan op het 

telefoonnummer 06 12 79 45 41.

Op werkdagen reageren wij tussen 09:00 

en 16:00 uur. WhatsApp is vooral bedoeld 

voor eenvoudige vragen. Heeft u een in-

gewikkeld vraagstuk dan kunt u het beste 

bellen of mailen. U kunt niet naar het 

WhatsAppnummer bellen, maar naar 14 035.

WhatsAppen met de gemeente



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen

Breukeleveen
-  Herenweg 37: wijzigingen bestemmingsplan horeca 1 

naar wonen (28.03.18)

- Herenweg 119: bouwen woning (23.03.18)

’s-Graveland
-  Bedrijventerrein Boomgaard sectie C 2217: gebruikma-

ken zonnepanelen (23.03.18)

-  Leeuwenlaan 12 (Landhuis Oostereinde): slopen 

bouwdelen, aanbouwen in beschermd dorpsgezicht 

(23.03.18)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 173: vervangen rieten dak (26.03.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 29: maken inrit (25.03.18)

- Industrieweg 3: bouwen bedrijfshal (22.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk sectie C 6713: bouwen villa 

(27.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 89a: plaatsen dakkapel 

(26.03.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk (Porseleinhaven): 8 pakhuizen 

met kantoor (03.04.18)

- Rembrandtlaan 34: plaatsen dakkapel (26.03.18)

- Ruysdaellaan 22: plaatsen dakkapel (03.04.18)

Nederhorst den Berg
- Jozef Israëlslaan 2: aanbouwen serre (28.03.18)

- Kievitslaan 4: plaatsen dakkapel (28.03.18)

- Middenweg 53: bouwen woning (30.03.18)

- Middenweg 159: renoveren bedrijfsgebouw  (29.03.18)

- Middenweg 159 (RWZI Horstermeer): aanpassing 2018 

-  Overmeerseweg 20: herstellen fundering, vergroten 

bestaande sparing (29.03.18)

- Overmeerseweg 111E;:plaatsen dakkapel (30.03.18)

- Sectie C 5239: bouwen woning (25.03.18)

Meer informatie: Fysiek Domein via (035) 65 59 557. 

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 17: plaatsen dakkapel (05.04.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 40: plaatsen zonnepanelen (26.03.18)

- Kikkerbeet 8: plaatsen dakkapel (26.03.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 50: verplaatsen uitrit (29.03.18)

- Dennenlaan 9: plaatsen dakkapel (26.03.18)

- ’s Gravelandsevaartweg 2: aanleggen uitrit (29.03.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 203: bouwen restaurant en 5 

appartementen (27.03.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 207 25 en 26: bouwen 2 

woningen (23.03.18)

- Rading 2a: realiseren 12 wellnessruimtes (27.03.18)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 13: plaatsen dakkapel (26.03.18)

- G. Hendrik Breitnerlaan 4: plaatsen dakkapel (29.03.18)

-  Jacob van Ruysdaelstraat 6: plaatsen dakkapel 

(29.03.18)

- Reigerlaan 16: plaatsen dakkapel (26.03.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
-  Cannenburgerweg 51a: bouwen bedrijfspand met 

woning

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 103: maken draagconstructie

- Wout Hilhorsthof 6: realiseren B&B

Loosdrecht
- Industrieweg 22: realiseren brandwerend compartiment 

- Oud-Loosdrechtsedijk 237 ws 12: bouwen woonschip 

- Rading 10 26: plaatsen dakopbouw 

- Veendijk 15: restaureren en wijzigen rijksmonument 

Nederhorst den Berg
- Lange Wetering 69

>  Bekendmaking Wet geluid-

hinder Middenweg 145f Neder-

horst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

(gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht 

en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 

bekend:

Plan
Vastgesteld is het bestemmingsplan Horstermeer. Het 

ontwerp heeft vanaf 7 april 2016 ter inzage gelegen. De 

raad heeft het bestemmingsplan in afwijking van het ont-

werpbestemmingsplan vastgesteld. De afwijking betreft 

het mogelijk maken van een woning aan de Middenweg 

145f. De woning ondervindt vanwege het wegverkeer 

op de Middenweg een hogere geluidbelasting dan de 

voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 6 april 2017 

overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in 

ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 1 

februari 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend. Burgemeester en wethouders 

hebben besloten de betreffende hogere waarden 

definitief vast te stellen.

Inzage
Het besluit en andere stukken liggen met ingang van 

12 april 2018 voor zes weken ter inzage bij het Fysiek 

Domein, Rading 1 Loosdrecht, geopend op werkdagen 

van 08.30 tot 12.30 uur. Voor meer informatie neemt u 

contact op met de heer F. Lieste via telefoonnummer 

(035) 65 59 446.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschik-

king kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in com-

binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag 

van deze bekendmaking.

Wie kunnen in beroep gaan?

1.  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van de beschikking;

2.  wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

over het ontwerp van de beschikking;

3.  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben 

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

U dient een beroep in bij de Raad van State, afdeling 

Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voor behandeling van uw beroep betaalt u griffierechten. 

De kosten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 

42 64 426.

>  Besluit omgevingsvergunning 

oprichten woning Moleneind 

7b, Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 

(gelet op artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) een 

omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwij-

ken van het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004. Dit 

betreft de bouw van een burgerwoning op het perceel 

Moleneind 7b in Kortenhoef. Het bouwplan is in strijd 

met genoemd bestemmingsplan, omdat het perceel 

bestemd is voor botenverhuurbedrijf. De bedrijfsvoering 

is gestaakt.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 

activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);

2.  gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

het bestemmingsplan (artikel 2, lid  1 onder c, Wabo).

Inzage
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken 

liggen vanaf donderdag 12 april  2018 voor zes weken 

ter inzage bij het Fysiek Domein, Rading 1 Loosdrecht, 

geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. De 

omgevingsvergunning en stukken zijn ook in te zien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1696.OV19mo-

leind7b2017-va00) of www.wijdemeren.nl/terinzage. 

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit 

kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Mid-

den-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 

3500 DA Utrecht. 

Beroep kan ingesteld worden door belanghebbenden 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij 

tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen 

zienswijze naar voren hebben gebracht.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang 

van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het 

beroep heeft geen schorsende werking. Als er tijdens 

de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt 

gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, wordt de 

werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek 

is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan 

alleen worden gedaan bij spoed, gelet op de betrokken 

belangen. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, 20 

april 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in 

verband met de Kermis in Kortenhoef en Hilversum.

Kortenhoef
De Parklaan is van maandag 9 tot en met maandag 16 

april 2018 voor het verkeer afgesloten. Deze afsluiting 

geldt niet voor het bestemmingsverkeer voor de Van 

Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is niet 

toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. Fietsen 

moeten op de Parklaan worden geplaatst tegen de 

daarvoor bestemde hekken. 

Loosdrecht
Maandag 16 april tot en met woensdag 2 mei 2018:

- Houdt rekening met minder parkeerruimte op  het par-

keerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met het 

plaatsen van woonwagens voor de kermisexploitanten.

 

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
-  Attractiebedrijf Willem de Kwant jr, Parklaan, uitbreiding 

kermis met mini-zweefmolen, 11 tot en met 15 april 

2018 (06.04.18)

Loosdrecht
-  Aalberts Bouw BV, onverharde berm Oude Molen-

meent, ontheffing rijplaten voor haaks parkeren op de 

parkeerstrook tot en met 31 maart 2019 (04.04.18)

-  VOF M. de Weijer en Fa. M. Scherphof, parkeerterrein 

’t Jagerspaadje 28-34, ontheffing plaatsen en gebruik 

ca 30 woonwagens van 16 april tot en met 2 mei 2018 

(06.04.18)

-  Stichting DAG MET EEN LACH, Boegspriet 11, loterijver-

gunning op 5 mei 2018 (05.04.18) 

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
-  Stichting BLOK, Kortenhoefsedijk 145, Dauwtrappen 

10 mei 2018

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 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

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 dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Offi  ciële bekendmakingen 11 april 2018

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Overig

Verkeer
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Franse Klassiekers in De Dillewijn
ANKEVEEN- Op zaterdag 14 
april kunt u in De Dillewijn ge-
nieten van een meester-duo. 
Pianist Cor Bakker en zanger/
gitarist Gerard Alderliefste zijn 
bewogen vertellers en gepassi-
oneerde muzikanten. 

Samen gaan ze in de show ‘En 
Route’ terug naar de tijd dat 
we in de auto naar Frankrijk 
reden en luidkeels meezongen 
met Gérard Lenorman, Les 
Poppy’s, Michel Fugain en Jac-
ques Brel. En dat we luisterden 
naar prachtige chansons als 
‘Les moulins de mon coeur’ 
van Michel Legrand en ‘Laat 
me’ van Ramses Shaff y. Beleef 
het mee: een prachtig muzikaal 
programma, vol met theatrale 
verrassingen!

In de studio bij Cor 
Bakker thuis werd het 
plan geboren om samen 
op reis te gaan. ‘En rou-
te’, met liedjes uit ons 
collectieve geheugen. 
Gerard Alderliefste was 
bandleider op Ramses 
Shaff y’s laatste tournee 
en maakt geen geheim 
van zijn liefde voor 
de muziek van deze 
grootse chansonnier. 
Er komen dan ook veel 
fantastische herinnerin-
gen aan Ramses Shaff y 
voorbij. De combinatie 
van Cor’s virtuositeit op 
de piano en het geluid 
van Gerard’s gitaar maken het 
geheel tot een uiterst verfris-
sende samenwerking.

Zaterdag 14 april 2018. Aan-
vang 20.15 uur. Kaarten à € 
20,00 via www.dedillewijn.nl

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM € 15,00  -  DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd. 

Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefi lter
✓ 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

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

BREUKELEN– De (onderbouw)
leerlingen van het Vecht-Col-
lege uit Breukelen waren op 
stage! Verschillende bedrijven 
en instellingen uit Wijdemeren, 
Stichtse Vecht en omstreken 
hebben hun medewerking ver-
leend. 

Terwijl de examenleerlingen 
met de eindexamens voor de 
deur hun schoolexamendossier 
afronden, zijn alle andere leer-
lingen hard aan de slag met hun 
maatschappelijke stage of hun 
loopbaanoriëntatie. Drie dagen 
lang werken ze mee op o.a. De 
Vechtse Hoeve, de basisschool, 
het verzorgingshuis, de brand-
weer, Schulp Vruchtensappen, 
Jaguar Serry Hilversum, Goed-
Hart Loosdrecht, O’Neill , 
KRO/NCRV: de Staat van Stas-
se en nog veel meer mooie be-
drijven en instellingen. 

Ontzettend leuk
Het Vecht-College vindt bur-
gerschapsvorming een belang-
rijk onderdeel van het lesaan-
bod op school. Bovendien 
vinden leerlingen het ontzet-
tend leuk om op deze manier te 
leren: “Je ziet gewoon 
dat er echte appels in 
de appelsap zitten!”, 
aldus een enthousiaste 
leerling. De stageweek 
wordt afgesloten met 
een échte Award Show. 
Elke leerling maakt 
een stagefi lm en tij-
dens een spannende 
verkiezing worden de 
mooiste fi lms beloond 
met de Vecht-College 
Stage Award.  
Ook kennismaken met 
het Vecht-College? 
Kom dan naar onze 
Open Dag op zaterdag 

14 april of maak een afspraak 
via: 0346 252 400. U bent van 
harte welkom tussen 11.00 en 
16.00 uur.  www.vecht-college.
nl. 

Frederick was bij de brandweer

Vecht-College op stageweek
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Impressionist bij Galerie Wijdemeren 
BREUKELEVEEN- Van 11 tot en 
met 27 april exposeert Sjef Ber-
trams bij Galerie Wijdemeren 
te Breukeleveen aan de Loos-
drechtse Plassen. 

Bertrams is de tweede kun-
stenaar binnen  het nieuw 
platform voor hedendaagse 
kunstenaars, de zogenoemde 
‘Specials’, onlangs door Galerie 
Wijdemeren geïntroduceerd. 
Deze kunstenaars geven een 

nieuw geluid aan de traditione-
le thema’s van de kunst in de ga-
lerie. Het oeuvre van Bertrams 
doet denken aan het impressio-
nisme. Hij is gefascineerd door 
de mogelijkheid om gevoelens 
en stemmingen in beelden om 
te zetten waarbij veel aandacht 
wordt besteed aan het coloriet, 
het uiteindelijke eff ect van alle 
gebruikte kleuren. Het Hol-
landse landschap, vooral het 
rivierlandschap, met zijn fas-

cinerende luchten is voor hem 
een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Zijn schilderijen zijn 
sfeervol, stemmig en verstild 
en nemen de kijker mee naar 
schilderachtige plekjes aan de 
Lek, de Waal, de Maas, de ha-
ven van Vlieland. Zijn werk 
is te zien van 11 t/m 27 april 
(woe, do, vrij 11-17 uur of op 
afspraak) met een extra ope-
ningsdag op zondag 22 april. 

KORTENHOEF- Op 21 en 22 
april presenteren vijf kunste-
naars hun werk in De Oude 
School in Kortenhoef.

Na vorig jaar een succesvolle 
solotentoonstelling te hebben 
gehad, heeft  Alfred Ophof be-
sloten om dit jaar met 4 andere 
kunstenaars, in diverse disci-
plines, samen te exposeren. Hij 
heeft  deze kunstenaars leren 
kennen op verschillende kunst-
beurzen en heeft  aan de hand 
van de kwaliteit van hun werk, 
hen uitgenodigd om aan deze 
tentoonstelling deel te nemen. 
Hij denkt op deze manier het 
aantrekkelijk te maken voor 
een breder publiek. Er zijn twee 
schilders, een kunstenares met 
sieraden, een met keramiek en 
een met beelden van  keramiek. 
De exposanten zijn Alfred Op-
hof uit Nederhorst den Berg, 
Anouk Slegers uit Marbella, 
Spanje, Emma Scheeren-Groot 
uit Oegstgeest,  Jantine Kroeze 
uit Amsterdam en Mirjam van 
Oostveen uit Weurt.

Het werk van Anouk Slegers 
kenmerkt zich door historische 
personages in de hedendaagse 
tijd te plaatsen. Zij schrikt niet 
terug voor het toevoegen van 
elementen die voor  disbalans 
en tegenstrijdigheden zorgen. 
Emma Scheeren heeft  een grote 
voorliefde voor geometrische 
composities. Orde, regelmaat 
en symmetrie zijn belangrijke 
kenmerken van haar werk. Alf-
red Ophof heeft  een grafi sche 
achtergrond, hij is opgeleid als 
lithograaf. Zijn werk kenmerkt 
zich door een grote verschei-
denheid aan onderwerpen. 
Ook humor is iets wat regelma-
tig terugkomt in zijn werk. Het 
werk van Mirjam van Oostveen 

Haar kenmerkt zich door een 
zeer zorgvuldige afwerking en 
zeggingskracht. Jantine Kroeze 
heeft  het traditionele ambacht 
van edelsmid verweven met 
moderne innovatieve technie-
ken om de zo kenmerkende 
handwerkkwaliteit van haar 
atelier te vernieuwen. 21 en 22 
april 2018, De Oude School, 
Kortenhoefsedijk 145, te Kor-
tenhoef. Toegang en parkeren 
zijn gratis. Open van 11.00-
18.00 uur. Kom kijken, het zal 
u goed doen.

K.I.K: Kunst In Kortenhoef

De deelnemers aan het Kursus 
Projekt Loosdrecht ‘Vrij Schil-
deren’ presenteren hun recent 
vervaardigde creaties in de Bi-
bliotheek Gooi en meer aan de 
Tjalk. U kunt ze nog bewonde-
ren tot half mei. 

Het gaat om werken in olieverf 
en acryl, van romantische stijl 
tot zeer modern abstract. An-
neke Husman, Rob Koedijker, 
Elmi Lamme, Fred de Beer, 
Ditte Benschop, Peter van La-
tum,  Jos Hagen, Jilles Mole-
naar, Marjolein Kesting, Diane 
Presser en Maarten van Mens 
nemen deel aan de middag vrij 
schilderen op de dinsdagen. 
Een hechte club is ontstaan tij-
dens de al jaren bezochte cre-
atieve uren. Wat lekkers bij de 
koffi  e ondersteunt de gezellig-
heid en het creatieve proces op 
deze middagen.  
In de maand mei of augustus 

gaan de cursisten 
een dagje buiten 
schilderen, dan 
leren ze veel het 
motief en de com-
positie. Locaties 
waren o.a. Kas-
teel Groeneveld 
en Goudestein 
aan de Vecht bij 
Maarssen. De be-
geleider is Ditte 
Benschop, vraag-
baak en raadgever. 
Zij maakt de kunst 
bespreekbaar. Ook 
worden door haar 
opdrachten gege-
ven en besproken. 
De geëxposeerde 
werken zijn even-
tueel te koop. Vrij 
schilderen veronderstelt dat je 
zelfstandig schildert onder be-
geleiding van de cursusleider, 
het niveau is van beginner tot 

gevorderde. Er kan gewerkt 
worden met olieverf, acryl, 
pastel of kleurpotlood ook in 
gemengde technieken.

Expositie Vrij Schilderen in Bibliotheek

Lezing over top-fossielen
Op zondag 15 april geeft  
prof. Jelle Reumer om 14.00 
uur een lezing onder de titel 
‘Natura Morte - over Neder-
landse top-fossielen gespro-
ken’ in het Geologisch Mu-
seum Laren (tegenover La 
Place). 
Reumer is hoogleraar pale-
ontologie aan de Universiteit 
van Utrecht en tevens bekend 
publicist over bijzondere fos-
sielen die in Nederlandse 
natuurhistorische musea te 
zien zijn. Sommigen daarvan 
kunnen zonder meer met de 
term ‘topstuk’ kan worden 
aangeduid. Prof. Reumer zal 
een aantal van zulke topstuk-
ken behandelen en over de 
achtergronden vertellen. 

’s-GRAVELAND- Het Jeugdstrij-
korkest Cuypersensemble is 
ook dit voorjaar weer te gast bij 
de Daniël Stalpaert Stichting. 
Op vrijdag 20 april a.s. neemt 
het orkest o.l.v. Maurits Wij-
zenbeek u mee in de muziek 
van o.a. G.F. Händel, F. Farkas, 
C.Ph.E. Bach en A. Dvorak.

De jonge strijkers van het Cuy-
persensemble zijn getalenteer-
de musici tussen de 10 en 17 
jaar oud. Het orkest bestaat uit 
violisten, altviolisten en cel-
listen, samen ruim dertig kin-
deren. Het ensemble 
bestaat sinds 1982, in 
steeds wisselende sa-
menstelling. Om lid 
te worden moeten de 
kinderen, die uit di-
verse regio’s uit Mid-
den-Nederland af-
komstig zijn, succesvol 
auditie doen. Onder 
de baton van Maurits 
Wijzenbeek wordt en-
thousiast gepreciseerd, 
gefraseerd en gearticu-
leerd om te komen tot 

een hoog niveau en een begrip 
van de muziek dat het publiek 
keer op keer versteld doet staan. 

Charles Watt
De solist tijdens dit concert is 
de cellist Charles Watt. Charles 
bezat twee jaar lang een van de 
prestigieuze fellowships aan de 
Guildhall School of Music and 
Drama in Londen. Daarvoor 
studeerde hij in Cambridge en 
New York. Tijdens zijn studie 
in Londen won Charles de Ian 
Flemming Award en werd hem 
de Countess of Munster Musi-

cal Award uitgereikt. Hij geeft  
concerten in Europa en Ame-
rika 

Kaartverkoop
Locatie: Kerk aan het Noor-
dereinde 14 in ’s-Graveland; 
datum/tijd: vrijdag 20 april om 
20:00 uur.
Kaarten: € 12,00 incl. een hapje 
en drankje na afl oop. Kinderen 
tot 12 jaar gratis. Kaarten aan 
de kerk te koop of te bestellen 
door overmaking van het be-
drag op rekeningnummer: NL 
02 ABNA 045 888 3468 t.n.v. 
Daniël Stalpaert Stichting o.v.v. 
concert 20 april. 

Concert Jeugdstrijkorkest

Van Koe tot Kip
Naast de expositie van Sjef 
Bertrams kan de bezoeker aan 
Galerie Wijdemeren genieten 
van een indrukwekkend aantal 
tentoongestelde werken waar 
dieren de hoofdrol spelen in 
de vrolijke expositie ‘Van Koe 
tot Kip’. Dieren in de kunst, al 
eeuwen inspiratie voor kun-

stenaars. U bent u van harte 
welkom bij Galerie Wijdeme-
ren aan de Herenweg 73 in 
Breukeleveen. Reguliere ope-
ningstijden: iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag van 11.00 
tot 17.00 uur. Daarnaast op af-
spraak. Meer informatie vindt 
u op de website: www.galerie-
wijdemeren.nl.
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ANKEVEEN- Alweer vier jaar 
geleden opende theater De 
Dillewijn zijn deuren. Onder de 
bezielende leiding van vertrek-
kend theaterdirecteur René de 
Rooij is het een bloeiend the-
ater geworden. Maar na vier 
jaar intensief leiding te hebben 
gegeven aan een enthousiaste 
groep van 80 vrijwilligers, vindt 
De Rooij het tijd om die dingen 
te gaan doen, waarvoor hij 
destijds naar Ankeveen is ge-
komen, zoals het schrijven van 
een boek. 

In 2017 is er een geheel nieuw 
bestuur aangetreden dat sa-
men met De Rooij en Kern-
ploeg (vrijwilligers-vertegen-
woordiging) het beleid heeft  
bepaald. Th eaterdirecteur bij 
de Dillewijn zijn betekent het 
aansturen van de organisatie 
en  vrijwilligers die per onder-
deel zelfstandig hun plannen 
voorbereiden. De Dillewijn 
draait nog altijd volledig op 
vrijwilligers. De Rooij heeft  de 
afgelopen jaren zorg gedragen 

voor continuïteit in de ontwik-
keling van de programmering 
en verhuur en heeft  vele nieu-
we activiteiten ontplooid. Bij de 
profi lering van het theater heeft  
hij de plaatselijke en regionale 
samenleving nooit uit het oog 
verloren. 

De Dillewijn is nu op zoek 
naar een opvolger die net zo 
open-minded, sociaal vaar-
dig en energiek is. Het is een 
uitdagende functie in een in-
spirerende omgeving, in een 
bijzonder dorp met veel ruimte 
voor eigen inbreng en creati-
viteit. Het bestuur hoopt voor 
seizoen 2018-2019 een nieuwe 
enthousiasmerende manager te 
vinden om de kwaliteit van het 
theater te handhaven. 

Interesse? 
Neem contact op met het be-
stuur: bestuur@dedillewijn.nl

Theater De Dillewijn 

Directeur gezocht!

REGIO - Kinderen zitten vol 
emoties en moeten nog leren 
om hiermee om te gaan. Hoe 
pak je dat als ouder aan? Hoe 
geef je je kind ruimte maar stel 
je tegelijkertijd ook grenzen? 
Daarover gaat de driedelige 
workshop Heppie?! 

Speciaal voor ouders met kin-
deren van 3 tot 12 jaar, biedt 
Jeugd en Gezin de workshop 
Heppie?!.  Deze bestaat uit drie 
bijeenkomsten van twee uur, 
waarin de basisemoties ‘boos, 
bang en bedroefd’ centraal 
staan. Daarbij krijg je concre-
te tips om ruimte te geven aan 
emoties maar ook grenzen te 
stellen aan gedrag. Als ouder 

wil je immers dat je kind zich-
zelf kan zijn, maar ook dat hij 
rekening houdt met zijn om-
geving. De workshop start 12 
april in Bussum (Olmenlaan 
14) en vindt op drie opeenvol-
gende donderdagen plaats tus-
sen 20.00 en 22.00 uur. De kos-
ten voor deelname zijn 30 euro 
per ouder(paar). Ouders uit de 
hele regio Gooi en Vechtstreek 
zijn welkom! 

Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 
van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
sussen). Ook kun je bellen naar 
035- 69 26 350 of een mail stu-
ren naar: cursussen@jggv.nl.

REGIO- Het dragen van je kind 
met behulp van een doek of 
drager is van alle tijden en cul-
turen. Naast praktische voor-
delen is het ook goed voor de 
band tussen ouder en kind. 
Speciaal voor ouders van ba-
by’s en peuters biedt Jeugd en 
Gezin de workshop ‘Dragen’ op 
11 april, 26 mei en 6 juli. 

Zeker jonge baby’s hebben be-
hoeft e aan nabijheid en fysiek 
contact met hun moeder en/of 
vader. Dan is het fi jn als je weet 
hoe je op een goede manier je 
kind kunt dragen. Daarnaast 
kan dragen ook een hulpmid-
del zijn bij bijvoorbeeld refl ux 
en voorkeurshouding. 

De workshop ‘Dragen’ duurt 
1,5 uur en wordt verzorgd 
door draagconsulent Jonet van 
Groenigen.

De workshop kost € 10,- per 
ouder(paar) en vindt plaats op 
woensdag 11 april in Blaricum 
(20.00 – 21.30 uur), zaterdag 
26 mei in Bussum (10.00 tot 
11.30 uur) en vrijdag 6 juli in 

Hilversum (10.00 – 11.30 uur). 
Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar cursussen@jggv.
nl of te bellen naar (035) 692 63 
50. Kijk voor meer informatie 
op www.jggv.nl. 

Meer weten over het dragen van je kind

Leer meer over kinderen 
en emoties

KORTENHOEF- Kunsthandel 
D.J. Zeeman toont in samen-
werking met Flava Art Gallery 
van vrijdag 13 t/m zondag 15 
april in de Oude School aan 
de Kortenhoefsedijk 145 te 
Kortenhoef een gevarieerde 
en aantrekkelijke verkoopten-
toonstelling met de titel ‘Een 
kleurig gezelschap’ met schil-
derijen uit de Gooise en Kor-
tenhoefse school.

Flava Art Gallery toont weer 
schilderijen uit het Gooi met 
onder andere het doekje ‘Loe-
nen aan de Vecht’ van Evert 
Jan Ligtelijn (1893-1975), die 
zo graag buiten schilderde 
met gebruik van het paletmes. 
Natuurlijk zijn ook de Korten-
hoefse schilders vertegenwoor-
digd. Van Bernard van Beek 
(1875-1941) is een fraai plasge-

zicht met waterle-
lies te zien. Speci-
ale aandacht is er 
voor Adri Pieck 
(1894-1982). Van 
haar worden di-
verse werken 
getoond. In haar 
schilderijtje ‘Len-
teavond’ komt 
haar gezegde ‘Al-
les is kleur’ goed 
tot uitdrukking.

Goois
Galerie D.J. Zee-
man laat meer 
het werk van de 
Gooise schilders 
zien. Van A.J. 
Zwart zijn er twee 
werken, een ge-
zicht op Havelte 
met korenvelden 

Voorjaarsexpositie in Oude School aan de Kortenhoefsedijk
in heldere frisse kleuren ge-
schilderd met oog voor detail 
en een watermolentje bij de 
Rijp in Noord-Holland. Th eo 
van Oorschot laat een stilleven 
met rozen zien, in getemperde 
warme kleuren. Een werk van 
de Hilversummer Johan Scher-
rewitz trekt de aandacht met als 
titel ‘melktijd’ in Haagse School 
kleuren. Scherrewitz heeft   veel 
gewerkt in het Gooi. Van Dirk 
Smorenberg is een olieverf een 
verstilde voorstelling met Wa-
terlelies, in zijn bekende blauw-
groene kleuren, het schilderij 

is destijds rechtstreeks bij de 
schilder aangekocht en is altijd 
in een particuliere collectie ge-
weest.
Kortom, een tentoonstelling 
met  verrassende werken van 
hoge kwaliteit , met tevens 
werken van de volgende schil-
ders: N. Bastert, J. Knikker, A. 
Miolée, E.R.D. Schaap, G.F. van 
Schagen, A. Smeerdijk, W. van 
Soest, K. Willerding, W. Fleur, 
J G Smits, J. H. Kaemmerer, D.
Komter, H. Bogman Jr. , L. van 
den Ende, Albert Roessingh. 
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'Badminton'

De wintercompetitie van de 
60+ Bowlingclub Loosdrecht 
zit er weer op. Op donderdag 
5 april zijn de winterkampioe-
nen gehuldigd. De prijswin-
naars, die in de laatste 6 maan-
den de hoogste game hadden 
gescoord in hun poule, kregen 
de wisselbeker uitgereikt sa-
men met een prachtige bos 
voorjaarsbloemen en een gou-
den medaille.

De gelukkige winterkampioe-
nen zijn:
Dames A: 
Joyce Heimans (189 punten)
Dames B: 
Mary Bruinsma (151 punten)
Heren A: 
Joop Winkel (200 punten)
Heren B: 
Piet Overliese (193 punten)
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
De komende 6 maanden heb-
ben alle 31 leden meer kans 

om in hun poule de best sco-
rende bowler te kunnen wor-
den. Om iedereen een eerlijker 
kans te bieden in de prijzen te 
vallen, wordt er vanaf nu in 3 
poules gespeeld i.p.v. de hui-
dige 2 dames- en herenpoules. 
Daardoor zijn er meer spelers 
van gelijk kaliber bijeen in een 
poule. Bovendien wordt er een 
persoonlijke handicap toege-
past, zodat goed en minder 
goed scorende spelers gelijke 

kansen gaan krijgen de beste 
van de poule te worden. Vanaf 
het begin van de zomercom-
petitie gaan deze aangepaste 
regels in. En om vast aan deze 
nieuwe rekenwijze te wennen 
kreeg Marga Brugge een prijs 
voor de virtuele eerste plaats bij 
dames A, want met 215 punten 
incl. handicap had zij ruim 12 
punten meer dan Joyce.
Bij de aft rap van dit nieuwe sei-
zoen werd er weer lustig op los 

gescoord. In een gezellige sfeer 
werden veel strikes en spares 
gegooid en voor menigeen liep 
de score aardig op.
Alle krasse senioren genieten 
wekelijks van hun middagje 
bowling op de geweldige bow-
lingbanen in Almere. Het lijkt 
wat ver weg, maar je bent er 
zo over de A27. En binnenkort 
komt er een rijstrook bij op de 
A27 dus dan zijn we wellicht 
wat eerder uit en thuis.

Ontspanning op de bowlingbanen

Op 24 maart vond het jaarlijks 
Gert Schipper Toernooi van de 
Loosdrechtse Badminton Ver-
eniging weer plaats. Er deden 
weer meer dan 25 teams mee 
vanuit verschillende vereni-
gingen. Vanwege de gezellig-
heid en de pittige partijen mo-
gen we altijd veel teams elke 
keer weer terugzien. Ook dit 
jaar zijn er enkele teams nieuw 
bij gekomen die zeker weer te-
rugkomen.

Er werd gespeeld in verschil-
lende klassen: 1e/ 2e klas dis-
trict, 3e/4e klasse district, Re-
creanten en een herenpoule 

met teams uit verschillende 
klassen. Dat de spelers aan el-
kaar gewaagd waren in elke 
poule was wel in de eindstan-
den duidelijk. Dat leverde dan 
ook behoorlijk inspannen-
de partijen op wat de nodige 
zweetdruppels kostte. Pas te-
gen het einde werd duidelijk 
wie de poulewinnaars waren. 
Na de prijsuitreiking in de 
kantine werd overgegaan tot 
de loterij met erg veel leuke en 
zeker ook mooie prijzen mede 
mogelijk gemaakt leden en 
veel lokale ondernemers: Lap-
tops4All, Rederij Loosdrecht, 
Gooische Golfclub, Otten-

home, Joy’s cadeaus en woon-
accessoires, Multifi ll, Andy’s 
Dierensuper (nu: Dierspecia-
list XL van Henten), Cafetaria 
de Schakel, Hagens Keukens & 
Interieur, Offi  ce & Sales Sup-
port Edith Bakker, Que Chu-
la, Bojo’s Carwash, Zin in Stijl 
Kapsalon, Bakker Maas, Slage-
rij de Nooij, Cuisine Culinair 
Hilversum, Boni Loosdrecht, 
Goed-Hart, de Nieuwe Bakker 
en Douglas. Alle ondernemers 
worden hiervoor bedankt.
Tot slot werd nog genoten van 
het Chinees buff et ter afslui-
ting van een geslaagd toernooi!

Jaarlijks Gert Schipper Toernooi weer groot succes

Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht is bezig met een grote 
opschoonronde in het water-
schapsgebied. Meerdere teams 
varen tot half april door de 
vaarwegen om plastic en ander 
drijvend vuil uit het water en 
de rietkraag te verzamelen. Na 
half april worden de rietkraag 
en andere begroeiing te hoog 
om het vuil weg te halen.

Een lokale aannemer maakt de 
wateren en rietkragen schoon 

in het oostelijke deel, nabij 
Breukelen, Weesp, Naarden en 
Muiden. Een andere aannemer 
- met werknemers die een gro-
tere afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben - maakt het westelijk 
deel van water en rietkragen 
schoon. Dat is rond Abcoude, 
Ouderkerk, Baambrugge en De 
Ronde Venen.
 
Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht
Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht is verantwoorde-
lijk voor veilige dijken, 
het waterpeil, het zui-
veren van afvalwater, de 
kwaliteit van het opper-
vlaktewater en goede 
doorgang van vaarwe-
gen in het stroomgebied 
van de Amstel, de Vecht 
en in het Gooi. 
Kijk voor meer infor-
matie over Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht 
op www.AGV.nl.

'Bowlen'

Opschoonronde waterschapsgebied

De provincie Noord-Holland 
verbreedt de Gooilandseweg 
(N236) en vervangt de kruising 
bij de ’s-Gravelandseweg door 
een rotonde. 

Hierdoor is de weg tussen 
Weesp en Ankeveen van vrijdag 
13 april 20.00 uur tot maandag 
23 april 05.00 uur afgesloten. 
Weesp is alleen via de A1 en 
vanuit Driemond te bereiken. 
Fietsers kunnen over het fi ets-
pad langs de werkzaamheden 
blijven rijden.
De provinciale weg (N236) 

is tussen de Dammerweg 
(Weesp) en Hollands End (An-
keveen) afgesloten voor door-
gaand verkeer. Ook de aanslui-
ting met de ’s-Gravelandseweg 
is gesloten. De nood- en hulp-
diensten worden over het fi ets-
pad geleid. Doorgaand verkeer 
vanuit Diemen/Amsterdam 
richting Bussum/Hilversum 
wordt omgeleid via de A9 en 
A1 en omgekeerd. 
Met vragen of klachten kunnen 
weggebruikers en omwonen-
den contact opnemen met het 
provinciale Servicepunt via 

telefoonnummer 0800 0200 
600 (gratis) of per e-mail: in-
foN236@noord-holland.nl. 

Dit project is ook te volgen 
op www.noordholland.nl/
N236Gooilandseweg. 

Provinciale weg N236 afgesloten Themaochtend Australië
Op woensdag 18 april is 
er van 10.00-12.00 uur in 
Bibliotheek Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht een 
Th emaochtend over ooste-
lijk Australie ‘Van Tasmanië 
tot Timorzee’ door Dick van 
Toorn. Een prachtige tocht 
vanaf Melbourne tot Darwin. 
Op een themaochtend in 
Loosdrecht is altijd iemand 
van SeniorWeb aanwezig om 
u te helpen bij vragen over de 
PC, tablet, e-reader of smart-
phone. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij!
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ER IS NOG WEL  
EEN EXPERT OP  

HET GEBIED VAN
WITGOED! 

Nogal wat mensen kopen tegenwoordig hun wasmachine of koelkast via een 
 

 
apparatuur, indien nodig, gerepareerd wordt? Dan bent u bij ons aan het  
goede adres!

Vink Witgoed is in de regio uitgegroeid tot een begrip en de klanten komen van hein-
de en ver naar Westbroek voor de beste apparatuur en een vriendelijke prijs. In de 
prachtige showroom hebben zij voldoende keus en een uitgebreid assortiment.

De inbouwspecialist
Wie ooit een inbouwapparaat heeft vervangen, weet hoe lastig dit is. De grote ketens 
bieden nauwelijks inbouwapparatuur aan omdat dit gewoonweg veel werk met zich 
meebrengt. Bovendien moet je veel verstand van deze apparatuur hebben om met 
het juiste model aan de klant te adviseren. Vink Witgoed heeft zich de laatste jaren 
ontwikkeld tot specialist op de vervangingsmarkt van inbouwapparatuur. 

En nog veel meer!
Naast inbouwspecialist is Vink Witgoed natuurlijk dé leverancier voor al het witgoed 
en huishoudelijke apparatuur. Daarbij staat steeds één belangrijke factor voorop:  
kwaliteit! Vink Witgoed levert uitsluitend het beste op het gebied van koelen, vriezen, 
wassen, drogen, afwassen, koken, etc., etc., De merken die we tegenkomen zijn  
bijvoorbeeld Asko, Siemens, Miele,  Bosch, Beko en Liebherr, Atag, Pelgrim etc.. 
Maar ook kleine huishoudelijke apparaten kunnen worden geleverd door Vink zoals 
stofzuigers (groot assortiment), koffiezetautomaten (Siemens, Severin en Miele),  
fornuizen (van het Italiaanse designmerk Steel), broodroosters, scheermachines,  
elektrische tandenborstels, strijkijzers, friteuses en noem maar op. 
      

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag 09.30 – 16.00 uur 
Let op! Woensdagmiddag en op zondag is Vink  
Witgoed gesloten.
  

Veel apparatuur is bij Vink Witgoed op voorraad en 
direct te leveren. Als er besteld moet worden dan 
duurt dat in de meeste gevallen 2 à 3 dagen. In 
spoedgevallen is er altijd een mouw aan te passen.

Kom gerust eens langs in de nieuwe showroom van 
Vink Witgoed en laat u vakkundig voorlichten over 
de aanschaf van witgoed. Wij weten zeker dat het 
een verademing is. En dat beetje meer euro’s dat 
een apparaat kost is snel terug verdiend met de 
vergaande service van Vink Witgoed. ‘Ouderwetse 
dorpsservice’ volgens Ruth Nagel, de eigenaar van 
Vink Witgoed. 

Altijd gratis parkeerruimte voor de deur!

Pr. Christinastraat 3  |  3615 AE Westbroek  |  Tel. 0346-281459  |  www.vinkwitgoed.nl

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  
Daar zetten de mensen van Vink Witgoed zich voor in.
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'Zeilen'

LOOSDRECHT- Dat kan bij Sail-
Wise! Zeilen geeft een ultiem 
gevoel van vrijheid. Een ge-
voel dat veel mensen met een 
handicap niet kennen. Dankzij 
SailWise (een non-profi t orga-
nisatie) kan iedereen genieten 
van een fantastische ervaring 
op het water, ongeacht zijn of 
haar beperking. 

Met de juiste aanpassingen en 
begeleiding is het voor ieder-
een mogelijk om te (leren) wa-
tersporten. Alleen met de inzet 
van vrijwilligers kunnen wij 
onze activiteiten organiseren.
Ben jij enthousiast, open min-
ded en heb je een gezonde 
dosis verantwoordelijkheids-
gevoel? Vind je het leuk om je 
steentje bij te dragen aan een 

geslaagde en afwisselende va-
kantieweek? Dan zoeken wij 
jou voor ons watersporteiland 
Robinson Crusoe middenin de 
Loosdrechtse Plassen. Vrijwil-
liger worden bij SailWise kan 
al voor een paar dagen per jaar. 
Iedere vrijwilliger krijgt een in-
troductiedag of weekend. Wij 
zijn op zoek naar algemene 
vrijwilligers voor de dagelijkse 

begeleiding, verpleegkundigen 
en watersportvrijwilligers. 

Aanbieding
Wij bieden jou: een onver-
getelijke ervaring; kosteloos 
volpension op unieke loca-
ties; begeleiding door ervaren 
vrijwilligers en professionele 
bemanning en collectieve WA- 
en ongevallenverzekering tij-

dens vrijwilligerswerk
Lijkt het je leuk om mee te 
gaan? Ga naar onze site voor 
meer informatie: www.sailwi-
se.nl.
Voor vragen kun je ons bellen 
0228-350756 of een mail stu-
ren boekingen@sailwise.nl             

Zon, wind, over de plassen zeilen en vrijwilliger zijn?

'Voetbal'

Na een 2-1 overwinning op 
CJVV kan Loosdrecht zich na-
genoeg veilig rekenen. Loos-
drecht klimt weer naar de 9e 
plek en met 10 punten voor-
sprong op de 12e plek die na-
competitie betekent moet het 
wel heel gek lopen wil dit nog 
fout gaan voor de ploeg van 
Roy Versluis. 

Door: Michel Kamer

Doelpuntenmakers Nickay 
Schenk en Wesley Dam stelde 
de zege veilig tegen CJVV dat, 
ondanks een man meer door 
een rode kaart voor Chamiel 
Hok-A-Hin, geen vuist kon 
maken.
Na een weinig enerverende 
eerste 25 minuten waarbij de 

hoogtepunten bestonden uit 
een gemiste kans voor de be-
zoekers, een vinger uit de kom 
van de doelman van CVJJ en 
een struikelende scheids sticht-
te Loosdrecht eindelijk wat ge-
vaar. Edwin Klok schoot voor-
langs en was daarna uit een 
corner gevaarlijk. De in de ba-
sis gestarte Nickay Schenk lob-
de na een half uur spelen over 
de uitkomende doelman en 
tekende daarmee voor de 1-0. 
Loosdrecht voerde de druk op 
en werd gevaarlijk via voor-
zetten van Jelmer Baas en een 
prachtige actie van Aboubakr 
Ouaddouh op de fl ank. 
2e helft  kreeg CJVV wederom 
een grote kans maar schoot 
niet met scherp op de goal van 
Tom Groeneveld. Loosdrecht 

ging op jacht naar de 2e tref-
fer en had verder weinig te 
vrezen van de Amersfoortse 
concurrent. Abou leek de score 
te verdubbelen en omspeelde 
de keeper, maar kon niet af-
ronden. Na 70 minuten spelen 
brak een aanvaller door van 
CJVV en werd tot val gebracht 
door Chamiel. Die overtreding 
werd zwaar bestraft  werd en 
hij kon direct vertrekken. On-
danks de man meer behield 
Loosdrecht controle en brach-
ten invallers Wesley Dam en 
Mohammed dreiging met hun 
snelheid. Dam kon tweemaal 
toe alleen op de keeper na 
mooie steekballen van Abou 
en waar hij de eerste keer op 
de keeper stuitte, was het de 
2e maal wel raak en rondde 

hij koeltjes af.  In de 85e mi-
nuut bracht CJVV toch nog de 
spanning terug in de wedstrijd 
door de rebound na een goede 
redding van Groeneveld af te 
maken. Dat bleek het laatste 
wapenfeit van de wedstrijd. 
Daarmee pakt Loosdrecht 

weer drie belangrijke punten. 
Volgende week de kraker tegen 
Victoria.

Loosdrecht doet goede zaken tegen CJVV

Nickay Schenk lobt de bal in het 
doel (foto: Piet van Bemmelen)

'Voetbal'

Papa en sensei Maarten van de 
Pas is beretrots op zoon Ram 
die zich nu 3e van Nederland 
mag noemen in de klasse -34 
kg. Het Loosdrechtse talent 
won brons op het NK Judo in 
Leek. Hieronder zijn persoon-
lijk verslag. 

Door: Maarten van de Pas

‘Het was in Leek een waar slag-
veld in en om de mat, waar 
coaches en judoka’s vol dra-
ma en passie aan het judoën 
waren. Ram wist zich echter 

knap staande te houden in 
dit geweld en vecht zich door 
3 partijen met overtuiging te 
winnen naar de halve fi nale.
De halve fi nale is altijd men-
taal een beetje tricky. Als je 
deze wint ben je zeker 1e of 
2e, maar verlies je, dan is er 
zelfs nog mogelijk dat je ook 
de wedstrijd om de 3e plaats 
kan verliezen en dan heb je he-
lemaal niks. In de halve fi nale 
was Ram lekker op dreef en 
draaide als vanouds. Hij had 
zijn tegenstander zwaar onder 
druk en domineerde de wed-

strijd volledig. Het was wach-
ten op een score. Die bleef uit 
en zoals het altijd gaat in de 
sport, als jij niet scoort, valt de 
score aan de andere kant. Dit 
gebeurde aan het einde van de 
wedstrijd en er was helaas niet 
voldoende tijd om het recht te 
zetten. Als troost kan Ram zeg-
gen dat hij heeft  verloren van 
de latere kampioen. Werkt dat, 
nee natuurlijk niet. Om niet te 
blijven mijmeren en draaien in 
‘hadden we maar’ was het nu 
zaak om de halve fi nale zo snel 
mogelijk te vergeten en zich 

weer op te laden en 
concentreren voor 
de wedstrijd om 
het brons. Op wils-
kracht en door zijn 
tegenstander fysiek 
te slopen kon Ram 
winnend van de 
mat stappen. Ram 
behoort nu tot de 
top judoka’s van 
Nederland!’
Sportschool Ryu ’t 
Gooi Sport; Bus-
sum-Kortenhoef

Ram van de Pas wint brons op NK Judo

Dit jaar is de Avondvierdaagse 
voor het 42e jaar in Loosdrecht 
van maandag 14 mei t/m don-
derdag 17 mei. En de organisa-
tie heeft weer mooie wandel-
routes uitgezet van 5 en 10 km.

Individuele wandelaars kun-
nen op dinsdag 17 april tussen 
19.00 en 20.30 uur inschrijven 
in de Rehobothschool, Laan 
van Eikenrode 51. De na-in-
schrijving is gepland op dins-

dag 8 mei van 19.00 - 20.00 uur. 
Inschrijven kost €5,00, maar 
na-inschrijven kost 7 euro. 

Inschrijven groepen/scholen
U kunt als school/groep tot 
1 mei digitaal inschrijven via 
de website: avondvierdaagse@
loosdrecht.nl
Let op voor nieuwe groepen/
scholen!! Graag mailen naar 
info@avondvierdaagseloos-
drecht.nl. Graag vermelden 

om welke groep/school het 
gaat, met het totale aantal 
deelnemers. Aangezien wij op 
onze top zitten met het aantal 
deelnemers, gaat dit in overleg 
met het bestuur. U heeft  dus als 
nieuwe groep/school nog geen 
garantie dat u bij ons kan gaan 
mee wandelen. Wij betreuren 
het zeer, maar o.a. door de 
startruimte, kunnen wij meer 
wandelaars niet meer kwij

Inschrijven Avondvierdaagse 

'Avondvierdaagse'
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Handig met auto’s?
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

AanpakStudent
Nu ook bijles 

Basisonderwijs
VMBO, Havo, VWO

www.aanpakstudent.nl
06-53790847

Toekomst in de autotechniek? 
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

Te huur Bedrijfsruimte 
115 m2,nabij de Nootweg.
Toilet-keukenblok-roldeur

-heater 695,00 p/m exc.
energie.Info 0646816816

Stage plek of vakantiebaan? 
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

 

Huisartsen

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 

De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 

De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.

Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60

Receptenlijn                  24 uur               588 90 60

Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60

Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60

Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 

Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00

Apotheek  

Nw. Loosdrechtsedijk 28,   582 65 50.  

Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 

Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07

Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00

Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:

 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 

fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24

Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  

Kraamzorg:   035 - 692 49 22 

Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  

(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 

Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24

Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 

Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten 

DPS Dieetkunde,   085-210 05 75

Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

Amaris Thuis locatie Zuiderheide     035-6254150 of 06-12740786

Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 

(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl

Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078

thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding

in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 

Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15

Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53

Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 

Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Zo. 15 april: 11.00 uur:  Pastoor J. Dresmé, m.m.v. gem. koor. 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo 15 april: 10.00 uur: Ds. G. Oberink, Urk

 18.30 uur: Ds. M. Roelofse, gezamelijke dienst

Gereformeerde kerk

 Zo. 15 april: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger. 

Beukenhof

Zo. 15 april: 11.15 uur:  Liturgiegroep Pauluskapel, W&C.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 15 april: 09.30 uur: Ds. B. A. Belder, Brakel

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 15 april: 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

STERRETJES

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg 

Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie:  Herman Stuijver 
h.stuijver@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 11 apr. 19.30 u. Brein in de Bieb, lezing Bibliotheek, Tjalk 41
wo. 11 apr. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 12 apr. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 12 apr. 20.15 u. Concert Jong Talent Laurens de Man Oude Kerkje, Kortenhoef
13-15 apr. 11. 00 u. Voorjaarsexpositie  Oude School, Kortenhoef
11-27 apr. 11.00 u. Impressionist Joep Bertrams Galerie WM, Herenwg. 73 
za. 14 apr. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Brasserie Emtinckhof
za. 14 apr. 15.30 u. Kindertheater ‘Puk de kleine viool’ Wijkgebouw, Eikenlaan
za. 14 apr. 20.15 u. Concert Cor Bakker,Gerard Alderliefste Dillewijn, Ankeveen
wo. 18 apr. 10.00 u. Th emaochtend ‘Oost Australië’ Bibliotheek, Tjalk 41
wo. 18 apr. 11.00 u. Buurtbrunch in Emtinckhof Eikenlaan 51
wo. 18 apr. 20.15 u. Film: ‘Jackie’ Dillewijn, Ankeveen
do. 26 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.

Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

 

Activiteiten agenda

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen

neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

BEZORGERS GEZOCHT!

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

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

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 Programma GooiTV
Vanaf 11 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 - TV Magazine met onder andere het Willie Dasplein in Nederhorst 
den Berg, De Meenthof in Kortenhoef krijgt nieuwe klinkers en de 
nieuwe kalfj es van Gert Zagt in Loosdrecht.
- RegioHub: de rookvrije generatie. Jongeren en kinderen behoren 
op te groeien in een rookvrije omgeving.
- In gesprek met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Drie kalfj es geboren, een één-
ling en een tweeling geboren 
in de nacht van 3 april op de 
boerderij van Gert Zagt. Moe-
der Gina, stiertje Ossel (36 kg.) 
en vaarsje Ossie (34 kg.) maken 
het goed. Of Limousin-papa 

Demetrius ook tevreden was 
over z’n nageslacht, wordt niet 
vermeld op Facebook. 
Natuurlijk is burgemeester 
Freek Ossel altijd welkom om 
zijn naamgenoot een keertje te 
komen bewonderen.

Kalfjes bij boer Zagt

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrij-

dag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 

20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

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

KOPIJ




