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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

baar. Als de 1200 stuks op zijn,
is het de bedoeling dat de hondeneigenaren zelf zakjes kopen
(voor 12,95 euro kunt u 300
biologische afbreekbare zakjes
kopen bij www.eko4petz.nl).

Hondenpoepinitiatief in
Wijdemeren

Saskia Hille heeft zojuist de eerste sticker opgeplakt

1979

kosten).
Mijn baas ruimt op
Een normale afvalbak krijgt een
sticker met de tekst ‘Mijn baas
ruimt niet op’ maar wel met een
blije
hond, zodat het een hondenpoepbak wordt. De gemeente
zorgt dat de bak tijdig wordt
geleegd.
Bij deze vijf projecten komt een
tijdelijke dispenser met 1200 afvalzakjes. Deze dispenser wordt
beheerd door de initiatiefnemers. Zij zien er ook op toe dat
er geen zakjes gaan zwerven. De
zakjes zijn biologisch afbreek-
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een enorme fauna aan virussen, wormen en parasieten. Een
paar voorbeelden van ziektes
zijn de ring- of rondworm, de
hartworm, de lintworm en de
salmonellabacterie. Bovendien
is hondenpoep schadelijk voor
de biodiversiteit
Veel bloemrijke beplanting is
niet bestand tegen gevolgen van
hondenpoep. Daar waar veel
hondenpoep ligt, ‘verrijkt’ de
grond en neemt het eenzijdige
gras de overhand. In de hele gemeente Wijdemeren geldt een
opruimplicht. Hier zijn geen
uitzonderingen op. De boete
voor het niet opruimen van
hondenpoep staat op € 140,(exclusief € 9,- administratie-

Kick off
Met appeltaart was het een
gemotiveerde start van deze
actie. Naast de Godelindehof
gaan binnenkort ook de Drie
Kampjes in Oud Loosdrecht,
Erve Knorr tegenover het gemeentehuis, de omgeving rond
Zuidereinde 75 en Noordereinde 167 in ’s-Graveland aan
de slag. Nicola Wolstenholme
is met anderen al vanaf 2016
actief in Oud Loosdrecht rond
basisschool De Catamaran:
“Het werkt als je mensen attent
maakt. Ik deel ook zakjes uit.
Je moet het steeds bijhouden,
maar uiteindelijk zie je resultaat.” Wilt u ook meedoen? Zie:
www.DeAppelboom.nl
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De bewoners willen met de
positieve campagne ‘Mijn Baas
Ruimt Op’ de hondeneigenaren
bewegen om hondenpoep op te
ruimen. Hondenuitlaters zijn
heus niet allemaal asocialen,

S

Door: Herman Stuijver

maar veel mensen beseffen niet
hoe vervuilend de ontlasting is.
Dat je hondenbelasting betaalt,
is toch geen vrijbrief om de
poep te laten liggen. Niemand
vindt het fijn om in een hondendrol te staan!
Besmetting
Hondenpoep is milieuvervuilend en een bron van besmetting. De hoeveelheid hondenpoep van 100 flinke honden
produceert zoveel bacteriën dat
deze het oppervlaktewater kilometers rondom de plek verontreinigen. De bacteriën tasten
het zuurstofgehalte in het water
aan. Dit is schadelijk voor de
waterkwaliteit. Naast al die bacteriën bevat hondenpoep vaak
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WIJDEMEREN- Hondenpoep is
een van de grootste ergernissen
in de vijf dorpen. In samenwerking met Saskia Hille, coördinator van het Appelboom-project,
hebben bewoners van vijf straten in Wijdemeren het initiatief
genomen om de baasjes te
laten opruimen. Vorige week
startte de eerste actie nabij de
Godelindehof in Loosdrecht.

Vlaggetjes
Als onderdeel van de bewustwordingscampagne
krijgen
de initiatiefnemers een aantal
vlaggetjes om de hondendrol
te markeren. Dit herinnert de
hondeneigenaar op een ludieke
manier aan zijn plicht. De initiatiefnemers verplichten zich
natuurlijk om de vlaggetjes weer
op te ruimen. “Het gaat om de
bewustwording. Het is daarom
ook een positieve actie, waarbij
je anderen wijst op hun verantwoordelijkheid”, vertelt Saskia
Hille die bij de gemeente wel 137
(!) projecten begeleidt, waarvan
erg veel om de leefomgeving
netjes te houden.
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Kursus Projekt Loosdrecht weer 5 jaar onder de pannen
LOOSDRECHT- Vorige week
woensdag ondertekenden wethouder Jan-Jaap de Kloet en
Joop Hennis, voorzitter van het
Kursus Projekt Loosdrecht een
nieuw huurcontract voor het
gebruik van het 3-Luik aan het
Lindeplein.
Het gaat om een huurcontract
voor een periode van 5 jaar
zodat het KPL weer volop cursussen kan organiseren in het
verenigingsgebouw. De tientallen cursussen op het gebied van
bewegen, koken, talen, creativi-

teit, cultuur en andere domeinen zijn bekend in Wijdemeren
en omstreken. Het KPL wil nog
lang doorgaan voor de Wijdemeerders, maar ook voor mensen buiten de vijf dorpen die op
zoek zijn naar mooie cursussen,
workshops en lezingen.
Hoe nu verder?
Op dit moment zijn ze bezig
met het samenstellen van het
cursusaanbod van komend seizoen. Hebt u nog een briljant
idee voor een aan te bieden

cursus of workshop? Neem dan
contact op met info@kploosdrecht.nl.
Ook zijn de KPL ‘ers op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Meedenken met verzinnen van
nieuwe cursussen en begeleiden
van cursussen behoort dan tot
de taken. Ze vergaderen tussen september en april 1x per
maand.
Vz. Joop Hennis en Jan-Jaap de
Kloet maken een feestje van de
ondertekening

de actie van de maand is

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,Nu € 35,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Nemen vult de handen, geven vult het hart

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Russische biefstuk
Biefstuk met stroganoffvulling

Vleeswarentrio
100 gram achterham
100 gram wijncervelaat
Bakje selleriesalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.

Meer controles, meer aanvragen en meer boetes
WIJDEMEREN - De economische groei zorgde in 2018
wederom voor een stijgende
lijn in het aantal ingediende
aanvragen omgevingsvergunningen in Wijdemeren. Ook het
aantal verzoeken tot handhaving verdubbelde bijna. Voor
parkeerovertredingen werden
er meer boetes uitgeschreven.
Dit valt te lezen in het onlangs
vastgestelde Jaarverslag 2018
Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving.
Ondanks dat de gemeente in
2018 te maken had met een
flink aantal langdurig openstaande vacatures is het door
inhuur van tijdelijk personeel
gelukt de toename van aangevraagde vergunningen en de
grote stijging van handhavings-

verzoeken te behandelen.
Lopende zaken afronden
In 2018 zijn er maar liefst 1825
controles uitgevoerd. Op het
gebied van parkeren, hondenpoep, illegaal wonen, overlast,
bouwzaken e.d. Deze explosieve stijging in vergelijking met
2017 (521) is onder andere het
gevolg van een verbeterde geautomatiseerde registratie en
de volledige bezetting door inhuur van tijdelijk personeel. In
2018 zijn 45 handhavingszaken
gestart en 51 procedures aangevangen. De ‘formele’ verzoeken om handhaving zijn met
dertien zaken gedaald terwijl
de verzoeken om handhaving
en controles via mail, telefoon
en social media verdubbelden
ten opzichte van 2017 van 236

naar 548. Vermoeden is dat
inwoners deze kanalen als laagdrempelig ervaren. Ten opzichte van 2017 is te zien dat het
aantal nieuwe handhavingszaken nagenoeg gelijk blijft. Het
is duidelijk te zien dat de capaciteit in 2018 onder andere
is gebruikt om lopende zaken
af te ronden. Er zijn 94 zaken
afgesloten. Dat zijn 54 zaken
meer dan in 2017. Dit maakt
dat het totaal aan openstaande
zaken met vijf zaken licht daalt
ten opzichte van 2017.
Vergunningen stijgend
Uit de cijfers blijkt dat het aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning in vergelijking met de voorgaande jaren
nog steeds stijgt. In 2018 zijn er
92 aanvragen meer ingediend

ten opzichte van het voorgaande jaar. Op één inritvergunning
na zijn alle aanvragen binnen
de wettelijk termijn vergund.
Meer boetes
Toezicht en handhaving in de
openbare ruimte is het domein
van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). In
2018 zijn er aanzienlijk meer
boetes uitgeschreven voor parkeerovertredingen ten opzichte
van 2017, van 40 naar 145 boetes. Ook is er ook meer opgetreden tegen loslopende honden: van één boete in 2017 naar
twaalf boetes in 2018. Daarnaast zijn er over het algemeen
meer controles uitgevoerd en
waarschuwingen
afgegeven
dan in het jaar ervoor.

Raad unaniem achter onderzoek alternatieve vaarroutes
WIJDEMEREN- Op de publieke
tribune was er donderdagavond jl. bij de raadsvergadering geen stoel onbezet. Op de
agenda stond o.m. punt 8: ‘Notitie reikwijdte en detailniveau
MER vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums
Kanaal. Dit agendapunt had de
aandacht van belanghebbenden en omwonenden.
Door: Joop Glijn
Voor niet- ingewijden een korte
samenvatting van deze notitie:
Hij vloeide voort uit het door de
gemeente Wijdemeren met 20
andere publieke en private partijen ondertekend Gebiedsakkoord. Daarin wordt de ambitie
uitgesproken om het gebied van
de Oostelijke Vechtplassen te
ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied waar mensen graag
wonen, werken en ook recreë-
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ren. Daarin ook een breed en
kwalitatief aanbod van publieke
en private voorzieningen. Het
betreft een gevarieerd waterrijk
cultuurlandschap met topnatuur. Het doel is om met een
aantal investeringsprojecten dit
vrijetijdslandschap te versterken, passend bij de schaal en het
karakter van dit gebied. Hierin ontbreekt echter een korte
vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal via ’het Wijde Blik’.
In het Gebiedsakkoord is dan
ook het voornemen vastgelegd
om deze vaarverbinding te realiseren. Die vergroot de variatie
aan vaarroutes en maakt korte vaarrondjes mogelijk. Deze
vaarverbinding moet geschikt
zijn voor de sloepenvaart, waarbij elektrisch varen de voorkeur
heeft. Zoals inmiddels algemeen bekend mag zijn, heeft
dit de toekomst. Tevens worden
hiermee de watersportbedrijven

aan de ‘Wijde Blik’ en de Loosdrechtse Plassen met elkaar verbonden. Om deze vaarverbinding mogelijk te maken moeten
er op een of meerdere plekken
verbindingen worden gemaakt
tussen de bestaande plassen. Via
een commissie MER (Milieu Effect Rapportage) wil het college
een vijftal opties verder laten
onderzoeken om daarover een
onafhankelijk advies te krijgen.

Discussie
Hoewel de alternatieve vaarroutes nog moeten worden onderzocht, kwamen bij de discussie
over de uitgebreide notitie, toch
al twee amendementen op tafel,
van zowel de Lokale Partij (Alles of niets), als één amendement gezamenlijk met de PvdA/
Groenlinks (Bescherm de karekiet, dus de LV3 willen we niet).
Met LV 3 wordt een alternatief
benoemd. Tijdens de hierop
volgende discussie, onderbro-

Themaochtend over ds. De Mol
Op woensdag 17 april is er van
10.00-12.00 uur in Bibliotheek
Gooi en meer vestiging Loosdrecht
een themaochtend over ds. De
Mol, gepresenteerd door Rik
van Wegen, conservator van
kasteel - museum Sypesteyn.
Hij zal spreken over ‘Wie was
De Mol, ambities in Hollands
porselein’.

en de heersende tijdgeest. Zeer
begaan met het lot van de arme
bevolking van Loosdrecht,
stichtte hij, op de plek van de
huidige Porseleinhaven, zijn
fabriek. Helaas, geen financieel succes, maar wel producent
van hoogwaardig en nog altijd
zeer gewild porselein. Iedereen
is van harte welkom, de entree
is vrij.

Wie was Joannes de Mol, dominee in Loosdrecht en oprichter
van de Loosdrechtse porseleinfabriek? Tijdens deze ochtend
krijg je een kijkje in het fascinerende leven van de dominee

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

ADVERTEREN? WWW.DENIEUWSSTER.NL

ken door een paar korte schorsingen, gingen de amendementen, gezien de onderzoekfase
waarin de alternatieve mogelijkheden verkeren, uiteindelijk
van tafel. Ook een poging om
nog een zesde variant onder de
aandacht te brengen, haalde het
niet. Uiteindelijk ging de raad
unaniem en in goede harmonie,
met het ongewijzigde agendapunt akkoord.
Het was vol in de raadzaal
foto: Douwe van Essen)

Je hebt een goed idee. Je wilt activiteiten opzetten waar nieuwkomers en mensen die hier al
langer zijn elkaar kunnen ontmoeten. Je hebt daar een financiële bijdrage voor nodig (max.
2500 euro): Meld je dan hier:
www.wijdoenmee.nu.
Klein
van schaal met een groots effect. Initiatieven zoals samen
eten of koffiedrinken, elkaar
ontmoeten in een naaiatelier of
een sportdag hebben een groot
effect op het leven van vluchtelingen. Wijdoenmee.nu is een
samenwerking tussen verschillende vermogensfondsen die
een aanvraag voor financiële
steun eenvoudig willen houden
voor iedereen die zich inzet
voor vluchtelingen.

Rijbewijskeuringen
Wie voor verlenging van het
rijbewijs een medische keuring
moet ondergaan, kan daarvoor
op vrijdag 19 april terecht in
het Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht.
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0613031321. De kosten bedragen
€ 40. De keuring voor rijbewijs
CDE en de taxipaskeuring kost
€ 60. De volgende keuring zal
zijn op vrijdag 17 mei.

4

NIEUWSSTER

Woensdag 10 april 2019

Vrijdag 10 mei

v.a. 21.00 uur
Dj Erick E - Dj Gio Lennox
Dj La Fuente - Dj Mental Theo
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Zaterdag 11 mei

JAARMARKT

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

TripleXL - Samantha Steenwijk

Peter Beense en Bob van Veen
Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de
Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtsedijk / Vuntuslaan en Heulakker
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

Weekendaanbieding
(don, vrij, zat)

Advocaattaartje
Nu

€ 4,95

De Tijddetectives van De Sterrenwachter
Op basisschool ‘De Sterrenwachter’ in Loosdrecht werkten de kinderen de afgelopen
maanden aan een project
waarbij aandacht wordt besteed aan het verleden. De
afsluiting was dinsdag bij de
‘Historische Kring Loosdrecht’.
Door: Cor Lam
Met vier onderwerpen in de
sfeer van hun project werd vanuit de Kring, in kleine groepjes,
aandacht geschonken aan Turf,
Loosdrechts porselein, het
werk van de Historische Kring
en buiten was er ervaring op
te doen door het afzoeken van
gronden met een detector.
Meester Bas is de grote motor
achter dit project, bijgestaan
door collega’s en ouders.
De armoede vroeger, turf steken, turf vervoeren en de gevolgen van de retourvrachten
met turfschepen uit Amsterdam werden door Trees aan de
kinderen uitgelegd. Zo is te verklaren waarom o.a. de bekende
pijpenkoppen overal in weilanden worden gevonden. Het opduiken uit de plas en de uitleg

over Loosdrechts porselein,
een stokpaardje van Jeannette,
liet de kinderen een beeld zien
van de bijzonderheid van dit
historische product. Cor legde
uit wat er allemaal in de archieven van de Kring is te vinden
en liet de kinderen zien hoe
men vroeger groenten weckte.
Uit het archief bleek ook dat
‘De Sterrenwachter’ eens de
namen ‘Willibrordusschool’ en
‘Jenaplanschool’ heeft gehad.

demonstreerde en vertelde met
een heuse detector in de hand.
In de grond verstopte zaken
werden zo samen weer snel opgespoord.
Allen waren enthousiast over
dit experiment van samenwerking. Zeker ook door het
aanbod van informatie, aan
de kinderen, als ze werkstukken moeten gaan maken. Een
aantal van hen wilde na afloop
graag een kleine (voor de HKL

Dit zagen we op oude foto’s uit
een grote lade, waarop een van
de kinderen zelfs haar moeder
herkende! Buiten was ook activiteit. Hoe je munten en andere ‘schatten’ kunt opzoeken in
weilanden en bouwland. Mark

dubbele) bodemvondst mee
naar huis nemen: er werden
dus kiemen gelegd voor een
nieuwe generatie historici.

Wijdemeren zeilt
KORTENHOEF- Als Wijdemeers
bedrijf wil Ottenhome graag in
de zomermaanden iets organiseren voor de inwoners van
Wijdemeren, als vrienden onder
elkaar. In 2012 vond het eerste
gratis zeilevent ‘Wijdemeren zeilend op de Wijde Blik’ plaats bij
Ottenhome voor alle dorpskernen. Ook dit seizoen organiseren
zij op elke 2de woensdagavond
in de maanden mei t/m september dit sportieve toernooi.
Op een gezellige en sportieve
manier elkaar eens de loef af te
steken en in elkaars vaarwater
te zitten en om op te ervaren dat
‘water verbroedert’, want tijdens
de After Sail staat iedereen als
trotse inwoner van Wijdemeren

op de steigers van Ottenhome
te genieten met en van de Wijde
Blik. Maak een team met je familie, vrienden of buren, schrijf
in en scheep in en ervaar de verfrissende kracht van Ottenhome.
Dit jaar zijn de zeilavonden op
woensdag: 8 mei, 12 juni, 10 juli,
7 augustus én de finale op de
eerste woensdag van de maand
i.v.m. de vroeger invallende duisternis op 4 september.
Programma
Het programma voor deze avonden ziet er als volgt uit: vanaf
17:30 uur de inloop/inchecken.
Na de briefing start de zeilwedstrijd om 19.00 uur. Na het einde
van het zeilen (21.00 u.) en de after sail (drankjes/hapjes zijn voor

Jeanette legt uit (foto: Bas de Greve)

eigen rekening) is rond 21:30 uur
de uitslag bekend.
Wijdemeren Cup reglement
Deelname aan de wedstrijden is
gratis. Om mee te dingen moet
je aan minimaal 3 zeilavonden
meedoen. Tenminste 1 teamlid
dient de zeilkunst meester te zijn;
tenminste 1 teamlid dient in één
van de kernen Wijdemeren te
wonen. Zo niet, kan een schipper via de organisatie ingehuurd
worden voor €35,00 per avond
(dient wel ruim van te voren
worden aangevraagd). Een team
bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 deelnemers. Deelname is
voor eigen risico
Meer
informatie:
https://www.
otte nhome.nl/w ijde me re n-ze ilend-op-de-wijde-blik/
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Klantportaal Jeugd en Gezin live
REGIO - Sinds 1 april is het
klantportaal
MijnJeugdenGezin.nl officieel gelanceerd.
Een feestelijk moment waarvoor wethouder Rosalie van
Rijn het consultatiebureau in
Loosdrecht bezocht. Zij deed
dit samen met Karin Walters,
wethouder van de gemeente
Hilversum.
Via het klantportaal kunnen
ouders en jongeren zelf online
een afspraak maken, verzetten
of afzeggen bij Jeugd en Gezin
Gooi en Vechtstreek. Dat kan
op elk gewenst moment, altijd
en overal, op een eenvoudige
manier. Ook kan men hier de

groeicurven bekijken; de grafieken van de lengte, het gewicht en de hoofdomtrek van
het kind. Daarnaast bevat het
portaal een overzicht van de
vaccinaties die gegeven zijn en
is het mogelijk om hier voorafgaand aan de afspraak een vragenlijst in te vullen. Het klantportaal
MijnJeugdenGezin.
nl is een beveiligde omgeving,
inloggen gaat via DigiD zodat
de privacy is gewaarborgd.
7 dagen 24 uur
De eerste ervaringen zijn positief. Zonder tussenkomst van
een medewerker van Jeugd en
Gezin kunnen ouders en jon-

geren 7 dagen per week, 24
uur per dag inloggen in het
klantportaal. Een smartphone, tablet, laptop of computer
met internet is voldoende om
toegang te krijgen tot de eigen
gegevens. Op een moment
wanneer het zelf het beste uit-

komt. Meer regie en flexibiliteit
dus bij het raadplegen van informatie en het regelen van de
afspraken.
Rosalie van Rijn (l) en Karin Walters
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2e Paasdag paaseieren zoeken
bij Sypesteyn
Op maandag 22 april a.s. komt de
paashaas traditiegetrouw zijn eieren
verstoppen bij kasteel Sypesteyn.
Wil jij ook met de paashaas op de
foto, geschminkt worden en op
zoek gaan naar de vele paaseieren
die in de kasteeltuin verstopt liggen?
Om 11.30 uur wordt het startsein
gegeven en zal het zoeken naar alle
paaseieren (onder begeleiding van
een volwassene) losbarsten. Ben jij
de gelukkige vinder van een Gouden Ei? Adres: Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, Nieuw-Loosdrecht. Kasteel
Sypesteyn is geopend vanaf 10.30 uur.
Entree: € 3,00. Reserveren via:
info@fratzentwwo.nl . Voor meer
informatie:
restaurant@opsypesteyn.nl; 035-6228880

Nico Ockhuisen ‘Alles volgens de regels’

Verontrusting over Eikenrode
Dorpsbelangen hoopt met
spoed antwoorden te ontvangen over de bomenkap en het
bouwplan op landgoed Eikenrode in Nieuw Loosdrecht. Eigenaar Nico Ockhuisen zegt dat
alles binnen de regels plaatsvindt.
Door: Herman Stuijver
De bewoners van Nieuw-Loosdrecht, met name in de Schildersbuurt, zijn flink geschrokken door de grote bomenkap
en op handen zijnde bouwwerkzaamheden op Landgoed
Eikenrode/Bos van Hacke. Om
half zes in de ochtend klonk er
onaangekondigd kabaal van
machinerieën en vrachtverkeer.
Ook nu het broedseizoen is
begonnen gaat het kappen van
de bomen door. Aanwonenden
trekken aan de bel en hebben
behoefte aan transparantie en
communicatie. Zij zijn niet per
definitie tegen onderhoud en
verbetering, maar vragen zich

met grote zorg af of alles wel
langs de correcte officiële weg
gaat en waarom zij niet op de
hoogte zijn gebracht.
Vragen
De fractie van Dorpsbelangen
vraagt aan de gemeente of die
op de hoogte was van de grote
bomenkap en bouwplannen. De
eigenaar van Landgoed Eikenrode/Bos van Hacke meent dat
de bomen ziek waren, is dat correct en deskundig vastgesteld? Is
er kapvergunning verleend voor
de zieke en gezonde bomen,
vraagt Dorpsbelangen. De omwonenden (St. Annepad) hebben op voorhand geen kennis
kunnen nemen van de beoogde
werkzaamheden. Dit is volgens
de DB-fractie niet de juiste gang
van zaken. Kunnen B&W hier
een verklaring voor geven? Op
maandag 25 maart ontvingen
de aanwonenden een schrijven
van Landgoed Eikenrode waarin te kennen wordt gegeven dat
een wijziging bestemmingsplan

en bouwvergunning is aangevraagd. Klopt dit en hoe zit het
met de bezwaartermijn van zes
weken?
Voorts wil Dorpsbelangen weten of de plannen bij de betreffende instanties ter goedkeuring
zijn gelegd qua flora, fauna, monumentenzorg en cultureel erfgoed (koetshuis en park)?
Voor het bouwverkeer is een
(tijdelijk) nieuw aan te leggen
brug bedacht die in de woonwijk St. Annepad-Paulus Potterstraat uitkomt. Dit zal veel
geluidsoverlast en onveilige
situaties opleveren en baart bewoners grote zorgen. Is hier vergunning voor aangevraagd en/
of verleend?
Tot slot wil men weten hoe het
zit met de ‘Verklaring van goededienstenoverleg’ die bewoners kregen met het verzoek die
te ondertekenen. Is dit een juridisch correct document?
Nico Ockhuisen reageert
Eigenaar Nico Ockhuisen zegt

dat de kap geheel volgens de
regels gebeurt. “We hebben een
kapvergunning voor 10 jaar, van
2015 tot 2025. De gemeente is
ook volledig op de hoogte. Veel
mensen weten niet dat hier om
een park gaat, niet om een bos.
Een ecoloog heeft een rapport
opgesteld waaruit blijkt welke
bomen wel en welke niet mogen
worden omgehakt. Het merendeel was dood, een enkele gezonde boom daargelaten.”
Inderdaad is het Koetshuis
gesloopt en is er een plan om
een nieuw gebouw te plaatsen.
“Dat wordt geheel in dezelfde
stijl gebouwd. Daarvoor is een
bouwvergunning aangevraagd.
De procedure moet nog starten,

met alles erop en eraan. Dus, er
komt ook een bewonersbijeenkomst en de mensen krijgen
zes weken om bezwaren in te
dienen, zoals gebruikelijk”, vervolgt Ockhuisen. Die erkent dat
de brief met informatie aan de
bewoners laat is verspreid. “Dat
was gepland in januari, dat liep
iets uit, maar nogmaals er is nog
tijd om te reageren.”
Tot slot merkt Ockhuisen op
dat er inderdaad een tijdelijke
brug voor de aan- en afvoer van
materialen bij de kruising Annepad- Paulus Potterlaan is gepland. Ook daarvoor moet nog
een vergunning voor worden
verleend.

Duurzame toiletten bij strandje De Zuwe
KORTENHOEF – Donderdagmiddag 4 april opende wethouder Joost Boermans samen
met raadslid Rob Koedijker
twee nieuwe openbare toiletten bij strandje De Zuwe. Geen
tijdelijke mobiele dixies meer,
maar mooie duurzame wc’s.
Door: Saskia Luijer
Als de nood hoog is, ben je blij
met elke openbare toiletvoorziening. De mobiele dixies die
zomers bij strandje De Zuwe
stonden, voldeden dus zeker
aan de behoefte. Omdat het
aanleggen van riolering daar
veel kosten met zich meebrengt, leek dit ook de beste
oplossing. Tot D66-raadslid

Rob Koedijker aandrong op
een duurzamer alternatief. Bij
dixies worden immers veel chemicaliën gebruikt en dat kon in
zijn ogen anders. Beter. Na een
unaniem raadsbesluit kwam
men uit bij de autonome toiletten van fabrikant Paavo. Dit
bedrijf verkoopt deze pas sinds
kort in Nederland, maar in
Europese landen om ons heen
staan er al honderden. Bijvoorbeeld in berggebieden, waar je
tijdens je wandeling een pauze
kunt inlassen in de houten toilethuisjes.
Zon en wind
De toiletten werken zonder
water, stroom, chemicaliën
of riool maar met een ingeni-

eus systeem waar alleen zon
en wind voor nodig is. Plas en
poep valt door een gat naar
beneden en wordt daar in een
grote tank opgevangen. Via een
plateau met gaatjes zakt de afvalvloeistof weg, dat vervolgens
door de zon kan verdampen.
Aangedreven door de wind
draait een ventilator, die de
damp weer afvoert. Voor een
optimale werking van deze circulatie staat de achterkant van
het toilet (de schoorsteen) dan
ook aan de zonnekant, richting
het zuiden. De ontlasting die in
de tank achterblijft, droogt in
en composteert. Naast af en toe
een schoonmaakbeurt is het
toilet volledig selfsupporting.
Alleen op hele drukke dagen

zal er tussendoor vocht moeten
worden afgevoerd en pas na
zo’n 10.000 bezoeken wordt de
compostbak geleegd.
Altijd open
Wethouder Joost Boermans
was blij met deze mooie aanwinst voor strandje De Zuwe.
Het is een ecologisch goed verantwoorde voorziening die ook
toegankelijk is voor mindervaliden. De toiletten zijn het hele
jaar door geopend, zodat badgasten, watersporters en andere
recreanten er gebruik van kunnen maken. Zelfs schaatsers in
de winter. Boermans’ oproep
was wel om de toiletten zo
schoon mogelijk achter te laten.
Medewerkers van de gemeente

die hier toezicht op gaan houden, kregen donderdag formeel
de sleutels overhandigd. Samen
met een grote pot zoete dropjes
die ze gelijk uitdeelden: Manneke Pis.
Joost Boermans doet de eerste
boodschap
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Ontdek de ontluikende lente op de buitenplaatsen
’s -GRAVELAND- Wandel 13 april
tussen 14 en 16 uur mee met de
boswachter en ontdek de lente
op de buitenplaatsen Schaep en
Burgh en Boekesteyn. Voorafgaand aan deze wandeling ziet
u in de Eekhoornzaal van het
bezoekerscentrum een schitterend klankbeeld van de lente op
de buitenplaatsen. Deze excursie, speciaal voor volwassenen,
duurt ca 2 uur.
Deze excursie start met een
schitterend klankbeeld in de
Eekhoornzaal van het bezoekerscentrum. Daarna wandel je
met de boswachter ongeveer 1,5
uur over Boekesteyn en Schaep
en Burgh. Je ontdekt met eigen
ogen hoe ontluikend de lente kan
zijn. De ’s-Gravelandse buiten-

Twee Oerrr -uitjes
‘s- GRAVELAND- Er zijn speciaal voor kinderen en gezinnen
twee Oerrr- excursies bij Natuurmonumenten.
Wandel in april of mei mee met
de boswachter en ga op zoek
naar eetbare planten uit de natuur.
Veel wilde planten in Nederland zijn eetbaar, sommige zijn
zelfs lekker! Wil jij weten wat
je uit de natuur kunt eten? Tijdens deze wandeling van ongeveer 1,5 uur kom je erachter.
Deze activiteit is geschikt voor
gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar.
Om ervoor te zorgen dat alle
insecten ook een veilige leefen schuilplaats kunnen vinden,

bouwen we vijf insectenhotels.
In de hotels kunnen ze rustig
overnachten en overwinteren.
Misschien komen sommige
bijen zelfs eitjes leggen. Samen
met de boswachter ga je op pad
en leer je alles over de kleine
bosbewoners. Daarna bouw je
mee en richt je een kamer in
met verschillende materialen
zoals strootjes, bamboe en dennenappels.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ;
Leden Natuurmonumenten € 5,00,
niet leden € 8,00; Kind t/m 12 jaar
lid/OERRR € 4,00, Kind niet- lid €
7,00
Data en tijden: www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

Parkinson
Café Laren

Wekelijks
wandelen

Op donderdag 18 april is er
weer een Parkinson Café in Laren. Daar zal logopedist Pleun
Verstappen aandacht besteden
aan ‘speekselvloed en moeite
met slikken’. Hierna kan men
vragen stellen. Na afloop weer
een gezellig samenzijn met een
drankje.
Amaris Theodotion; Ridderzaal, Werkdroger 1, 1251CM
Laren. Toegang: gratis. Aanvang 14.30 uur.
www.parkinsoncafelaren.nl

De stichting ELK (Eerstelijns zorg
Loosdrecht en Kerkelanden) doet
weer mee aan de Nationale Diabetes Challenge 2019. De organisatie van het wandelprogramma
betreft een samenwerkingsverband van de huisartsen uit Loosdrecht met Beppie van de Bunt,
beweegcoach van gemeente
Wijdemeren en Wouter de Haan
en Marthijn van de Weerd van
FysioHolland (voorheen Fysiopraktikum) te Loosdrecht.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

Ze nodigen mensen met diabetes en andere geïnteresseerden
uit om vanaf maandagavond 29
april wekelijks met hen te gaan
wandelen op weg naar een betere gezondheid. De wandelingen
zijn bedoeld voor mensen met
diabetes, maar bewegen is voor
iedereen goed, dus ook mensen
zonder diabetes zijn welkom. Natuurlijk houden ze rekening met

plaatsen kennen een boeiende
geschiedenis. Wat in de 17e eeuw
begon als investering van rijke
Amsterdamse kooplieden in
ontgonnen heidegebied, groeide
door de eeuwen heen uit tot een
prachtig historisch natuurgebied
met statige landhuizen op parkachtige landgoederen. De huidige landhuizen zijn gebouwd
aan het einde van de 18e eeuw.
Vanaf het begin van de 19e eeuw
zijn de tuinen van deze landgoederen aangelegd in de Engelse
landschapsstijl. De belangrijkste
kenmerken zoals slingerende
paden, waterpartijen, kronkelende beekjes en glooiende heuvels, zijn nog volop in het landschap aanwezig. Tot op de dag
van vandaag is het dan ook nog
steeds een geliefd en gekoesterd

landschap met een overdaad aan
flora.
Handig om te weten
Reserveer snel, want vol = vol.
Er is een maximum aantal deelnemers. Graag een kwartier van
tevoren aanwezig zijn. Honden
mogen niet mee. Controleer jezelf op teken na een bezoek in
de natuur. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, Noordereinde 54-b;
1243 JJ ’s-Graveland; Leden Natuurmonumenten: € 5,00, niet
leden € 8,00.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten, Johan
van Galen Last

College ondersteunt initiatief Gele Brug
terug in Ankeveen

WIJDEMEREN- Het college stelt
de raad voor om een krediet
van 250.000 euro beschikbaar
te stellen voor het terugbrengen van de historische Gele
Brug in Ankeveen.
In 2017 diende een groep inwoners uit Ankeveen het initiatief
in om op de plek van de duikerbrug op het Stichts End de
historische Gele Brug terug te
plaatsen. Deze ophaalbrug werd
in de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers
totaal vernield, als vergelding
voor de verloren strijd. De kleur
ieders niveau. In september wandelen ze samen met alle deelnemers uit de rest van Nederland de
finale op het Diabetes Challenge
Festival in Den Haag. Ze denken
dat iedereen dan zeker 5 km zal
kunnen lopen. Sommigen gaan
misschien zelfs voor 10, 15 of 20
km.
Op maandag 15 april om 19.00
uur organiseren ze een informatieavond over de diabetes challenge in de Huisartsenpraktijk
Loosdrecht, Eikenlaan 49a.
Meer weten of meedoen? Kijk op:
www.nationalediabeteschallenge.
nl/wandelchallengeloosdrecht

geel verwijst naar de rooms- katholieke invloed van de eigenaren van een voormalige landgoed in Ankeveen.
De afgelopen periode is er, in
samenwerking met meerdere
lokale partijen, hard gewerkt
aan een ontwerp voor de nieuwe brug. Ook is de samenwerking gezocht met de provincie
Noord-Holland en Natuurmonumenten om de, vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, gewenste faunapassage
voor de otter in combinatie met
de brug te kunnen realiseren.

Die kost nog eens 85.000 euro
extra. Het college vraagt de gemeenteraad nu om een kwart
miljoen beschikbaar te stellen
voor dit project. De aanleg zou
normaal veel duurder zijn, ware
het niet dat plaatselijke aannemers, een architect en anderen
fors bijdragen in de kosten.
Historisch karakter dorp
Wethouder Joost Boermans: “Ik
ben er trots op dat dit initiatief,
samen met een groep betrokken
inwoners, tot stand is gekomen.
Zij hebben fantastisch werk geleverd. Als we deze brug, met
zijn geheel eigen geschiedenis
en opvallende verschijningsvorm, opnieuw kunnen plaatsen draagt dat bij aan het behoud van de geschiedenis van
Ankeveen en daarmee het historische karakter van het dorp.”
Het is de bedoeling om de nieuwe Gele Brug in 2020 te openen,
75 jaar na de ontmanteling.
De Gele Brug ter hoogte van het
Bergsepad links

Vieringen Stille Week gereformeerde kerk
Op weg naar Pasen - Een nieuw
begin. Op 18 april (Witte Donderdag) begint onze weg naar
Pasen. Op deze dag zullen we
in een kring brood en wijn
met elkaar delen. Aanvang:
19.30 uur. Op Goede Vrijdag
(19 april) zullen we de weg van
het lijden en sterven van Jezus
volgen. Aan de hand van 14
afbeeldingen van de kruisweg
staan we stil bij het lijden en
sterven van Jezus. Aanvang:
19.30 uur.

Op 20 april is het Stille Zaterdag. De viering begint die
avond om 20.30 uur. Vanuit
het donker van lijden en sterven volgen we in deze avond de
weg naar het Licht van Pasen.
U bent van harte welkom bij
(één van) deze vieringen.
Gereformeerde kerk; Nieuw
Loosdrechtsedijk 55.

NIEUWSSTER

Wijdemeren

Woensdag 10 april 2019

informeren

10 april 2019

Vereniging van het jaar

Burgermeestersvacature

#mooiwijdemeren
@angeline.rijnsent

De vacature voor een nieuwe vaste burgemeester staat open. We zoeken een betrokken,
besluitvaardige en omgevingsbewuste netwerker die communicatief sterk is en de verbinding
zoekt. Benieuwd naar de profielschets?
www.wijdemeren.nl/vacatureburgemeester.

Volg ons ook op:
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/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Opening Koningsdag

Burgemeester Ossel trapt Koningsdag traditiegetrouw af in het gemeentehuis aan de
Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9.00 uur ontvangen wij u graag met koffie, thee en een
oranjetraktatie. We nodigen in het bijzonder
decorandi uit om hierbij aanwezig te zijn.
De leden van het college zijn tijdens
Koningsdag bij verschillende activiteiten in de
dorpen aanwezig.

23 mei: Verkiezingen
Europees parlement
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Gaat u ook stemmen?
De verkiezing van de leden van het Europees
Parlement is één keer in de vijf jaar.

Waarop stemt u?
Ieder Europees land heeft een vast aantal
Europarlementariërs, afhankelijk van het
aantal inwoners. Voor Nederland zijn dit
26 personen. In het parlement zitten geen
afzonderlijke nationale partijen, maar
Europese partijen. De Europese partijen
bestaan vaak uit nationale partijen die een
verbinding zijn aangegaan met partijen uit
(minimaal) vijf andere lidstaten.

>

Wie mag stemmen?

Stempas kwijt?

U mag stemmen als u de Nederlandse
nationaliteit heeft of de nationaliteit van een
andere lidstaat van de Europese Unie.
Heeft u de nationaliteit van een andere
Europese lidstaat en woont u in Nederland,
dan mag u óf in Nederland stemmen, óf in
uw eigen land. Wilt u in Nederland stemmen,
dan had u zich hiervoor moeten registreren
bij de gemeente.

Zonder stempas kunt u niet stemmen.
Het is daarom belangrijk dat u de stempas
niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw
stempas kwijtraken dan kunt u uiterlijk 22
mei tot 12.00 uur een vervangende stempas
aanvragen bij de afdeling burgerzaken van
de gemeente. Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet
meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe
stempas.

Stempas
Om overal in Wijdemeren te kunnen stemmen
ontvangt u uiterlijk 9 mei een stempas.
Deze stempas wordt gestuurd naar het adres
waar u op 9 april ingeschreven stond in de
Basisregistratie personen. De kandidatenlijsten
volgen iets later.

Kijk voor meer informatie op
www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

De inschrijving voor de vrije sectorwoningen
op het KNORR terrein is gestart. De 33
huurappartementen variëren qua grootte
van 72m² tot 115m². De huurprijzen in de
woontoren van zeven verdiepingen lopen
vanaf 900 euro tot 1.400 euro per maand.
Geïnteresseerd? Kijk op www.ikwilhuren.nu.

>

Het vaarseizoen is weer begonnen.
In ons waterrijke gebied zijn de
eerste dieven van buitenboordmotoren helaas alweer actief.
Wees hier alert op!
Motoren tot ongeveer 8 pk zijn favoriet.
De diefstallen vinden plaats in jachthavens
en haventjes in de eigen woonomgeving.

Tips
Om diefstal van buitenboordmotoren te
voorkomen, kunt u het beste uw motor
goed en veilig opbergen. Mocht u hier geen

mogelijkheid voor hebben, dan is een
goedgekeurd slot voor de motor aan te
raden. Ook kunt u de motor en/of boot
duidelijk zichtbaar markeren met bijvoorbeeld uw postcode en huisnummer. Dit kan
reden zijn voor een dief om de motor niet
mee te nemen. Schrijf bovendien zo veel
mogelijk kenmerken op van de motor, zoals
bijvoorbeeld het motornummer of serienummer en bewaar het aankoopbewijs.
Zo kan uw motor makkelijker teruggevonden
worden als hij wel gestolen is.

Bel 112!
Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112
en gebruik de Waaksamenapp. Doe bij diefstal bovendien altijd aangifte bij de politie.

Onderzoek communicatie

Bent u een kritische inwoner? Vergeet dan
niet om onze enquête over de communicatie en dienstverlening van de gemeente in te
vullen. Bekijkt u het nieuws van de gemeente
bijvoorbeeld graag via de website of liever
op Facebook? En wat kunnen we verbeteren
aan Wijdemeren Informeren of onze digitale
nieuwsbrief? Vul de enquête in op
www.wijdemeren.nl/onderzoek.

>

Voorkom diefstal buitenboordmotor

Vrije sector KNORR

Woononderzoek vertraagd

Eerder informeerden we u op deze plek over
het woononderzoek dat begin april op de
deurmat zou vallen. De verzending van dit
onderzoek is vertraagd en kunt u daarom pas
eind april verwachten. Wijdemeren doet dit
woononderzoek samen met 30 andere
gemeenten in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). Wat is uw woonsituatie
en hoe ervaart u die? En heeft u verhuiswensen? Met deze informatie helpt u ons
te bepalen waar wij ons als gemeente en
regio voor moeten inzetten. Het onderzoek
is anoniem.
Doet u mee? U kunt een iPad winnen!
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Vereniging van het jaar: Nomineer uw club!
Op 2 april startte de tweede editie
van de landelijke verkiezing
voor de Vereniging van het Jaar.
Verenigingen kunnen zich nog tot
13 mei aanmelden.
Nederland telt ruim 50.000 verenigingen
en stichtingen, die samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale
ontmoetingsplaatsen waar mensen samen
sporten, muziek maken, acteren, dansen of
kunst maken en waar talent opgeleid wordt.

Samen bereik je meer dan alleen en daarom
zijn deze verenigingen zo belangrijk.

media-aandacht om uw club in de
schijnwerpers te zetten.

Prijzen

Inschrijven

Wilt u laten zien hoe bijzonder of uniek
uw sport- of cultuurclub is? Pak dan het
podium en doe mee aan de verkiezing
Vereniging van het jaar 2019! Win naast de
nationale titel een masterclass naar keuze
van een expert, een professionele promotiefilm van uw club en maak gebruik van
alle lokale, regionale en landelijke

U kunt uw club, vereniging of stichting nog
tot en met 13 mei inschrijven via www.
clubvanhetjaar.nl. Van 6 mei tot 7 juni kan
er gestemd worden op de nominaties.

Doe mee met Panna Knock Out
Pannavoetbal

(parkeerterrein Zomerspektakel).

Pannavoetbal is één tegen één straatvoetbal waarbij je punten scoort door de bal
tussen de benen van de tegenstander door
te spelen of door een doelpunt te maken.
Iedereen tussen de 8 en 18 jaar kan aan de
voorrondes meedoen. De winnaars van de
voorrondes, strijden in de finale om de titel:
‘Panna King of Queen Wijdemeren 2019’.

- Voorronde Kortenhoef:

Data en locaties

Meer info: www.teamsportservice.nl/gooi.

zondag 30 juni, 14.00-16.00 uur,
Zuidsingel 54, Kortenhoef
(sporthal De Fuik bij het Beachevent).

- Finale:
zondag 30 juni, 16.00-16.30 uur,
Zuidsingel 54, Kortenhoef
(sporthal De Fuik bij het Beachevent).

- Voorronde Ankeveen:
woensdag 17 april, 14.00-16.00 uur,
Hollands End 8, Ankeveen
(schoolplein Joseph Lokinschool).

- Voorronde Loosdrecht:
De data van de voorrondes en de
finale van het Panna Knock Out
kampioenschap zijn bekend!
Dit jaar vinden de Panna Knock Out
voorrondes plaats in Ankeveen,

Loosdrecht, Nederhorst den Berg
en Kortenhoef. Zien we jou bij één
van de voorrondes en misschien
wel in de finale?

dinsdag 30 april,16.00-18.00 uur,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 6, Loosdrecht
(feestterrein Stichting Sloep).

- Voorronde Nederhorst den Berg:
zondag 23 juni, 13.00-15.00 uur,
Blijklaan, Nederhorst den Berg

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- De Boomgaard 24: omgevingsvergunning beperkte
milieutoets vanwege opslag schroot (01.04.19)
- Noordereinde 54d: plaatsen opbouw ten behoeve een
afzuigingsysteem op dak (21.03.19)

Loosdrecht
- Horndijk 27: bouwen schuur (25.03.19)
- Horndijk 27: plaatsen erfafscheiding (25.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: aanbrengen extra trapgat
op eerste verdieping (27.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker en
aanpassen steiger (29.03.19)
- Rading 10 20: vervangen dakbedekking (27.03.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 64a: renoveren en uitbreiden woning (27.03.19)
- Kooikerboog 4: vergroten woning (29.03.19)
- Lijsterlaan 10: plaatsen dakkapel (29.03.19)
- Vreelandseweg 1: verbouwen horecabedrijf naar zes
appartementen (26.03.19)
- Wilgenlaan 32: bouwen woning en maken uitrit (21.03.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt
geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

10 april 2019

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

> Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)

Ankeveen

‘s-Graveland

- Stichts End 50: afwijken van bestemmingsplan voor
kleinschalig toeristisch nachtverblijf (03.04.19)

- Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24, aanscherpen
geluidsvoorschriften (10.04.2019)

’s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- Noordereinde 41: legaliseren dakterras (29.03.19)
- Noordereinde 54d: plaatsen opbouw ten behoeve van
afzuigingsysteem op dak (02.04.19)

Verkeer

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 45: plaatsen dakkapel (26.03.19)
- Emmaweg 34a: plaatsen schuifpoort (28.03.19)
- Emmaweg 82: restaureren woning (27.03.19)

Loosdrecht
- Golfslag 20: plaatsen dakkapellen (01.04.19)
- Golfslag 22: plaatsen dakkapel (26.03.19)
- Laan van Eikenrode 51: verbouwen en uitbreiden
schoolgebouw (22.03.19)
- Wastobbe 3: bouwen recreatiewoning (01.04.19)

Nederhorst den Berg
- Voorstraat 33: plaatsen tuinhuis (01.04.19)
- Vreelandseweg tegenover 70d: plaatsen gedenkteken
(29.03.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Tijdelijke verkeersmaatregel

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

Loosdrecht
Houd van maandag 15 april tot en met woensdag 1 mei
rekening met minder parkeerruimte op het parkeerterrein
aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met het plaatsen van
woonwagens van de kermisexploitanten uit Hilversum. In
het paasweekend worden extra tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband met paastoernooien.

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de 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 de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .
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Ottenhome Cup, zonnige start vaarseizoen

KORTENHOEF- Afgelopen zondagmiddag was een perfect tijdstip om het vaarseizoen bij wa-

tersportcentrum Ottenhome te
openen. Een heerlijk zonnetje en
een lichte bries zorgden ervoor

dat de belangstelling voor de Ottenhome Cup optimaal was.
“Een relatie-event”, vertelt An-

nemieke van de Water die deze
zeilwedstrijd 30 jaar geleden
al organiseerde bij Ottenhome
Loosdrecht. “Echt een opening
van het seizoen voor mensen die
meedoen aan onze woensdagavond- regatta, maar ook voor
zakenrelaties, jachthavens, gasten
met een ligplaats, noem maar op.”
Op deze editie hebben zo’n 60 boten ingeschreven, variërend van
één zeiler per boot tot een groep
van vijf. Deelname was gratis. De
gasten werden verwelkomd met
een uitgebreide brunch. “Ervaar
het zelf. Alle mooie woorden
en nautische oneliners ten spijt,
er gaat niets boven zelf ervaren,
toch?” opende Annemieke. Ondertussen werd het zeilreglement
uitgedeeld, dat de meeste deelnemers waarschijnlijk wel kenden.
Dus altijd aanvaringen voorkomen, peddelen vanuit de haven,
loef wijkt voor lij, enzovoort. Het
was geen wedstrijd voor de doorgewinterde wedstrijdzeiler, ‘zondagzeilers’ waren ook van harte

welkom.
Dat was goed waar te nemen
vanaf het Zuwestrandje waar de
startlijn lag. Het kostte veel 16m2boten enige moeite om ordelijk te
starten. Na de vijf korte signalen
en de lange toon voer de eerste
groep richting Lambertzkade.
Het duurde even voor het peloton
de wind in de zeilen kreeg, maar
vanaf dat moment verliep alles
vlot en in een prima stemming.
Bij de eerste boei rondde een enkele boot via een binnenbocht,
maar men was zo sportief om het
gele gevaarte opnieuw te kruisen. Er werd gestart in twee grote
groepen en één kleine rode groep
met begeleiders. Bij de blauwen
won Bright Smile en bij de groenen was Steffan Coppens de winnaar die in de finalewedstrijd de
zilveren plak won. Overall winnaar was team ‘Oh Oh Socks’ van
captain Reinier Sytsma.

Nieuwe geheugentrainingen bij Ontmoetingscentrum Inovum
LOOSDRECHT – Een tovertafel en een BeleefTV: het klinkt
bijna magisch. Bij geheugenfitness Dagwijs in het Ontmoetingscentrum op de Emtinckhof komen ze goed van pas.
“Deze moderne middelen
helpen ouderen bij hun handoogcoördinatie en geheugen,”
vertelt medewerker Ontmoetingscentrum Nicole van Zelst.

“Mede dankzij giften, waaronder van het Mr. Roelsefonds,
konden we de tovertafel en BeleefTV in gebruik nemen. We
zijn hier enorm blij mee.”
Een beamer projecteert beeld
op een gewone tafel dat op
aanraking reageert. Nicole van
Zelst: “Zodra ik de Tovertafel
aanzet, beginnen cliënten bijvoorbeeld enthousiast bladeren weg te vegen om beestjes

te zoeken. Dit spel traint de
oog-handcoördinatie,” legt ze
uit.
BeleefTV
Ook de BeleefTV wordt regelmatig tijdens de geheugentraining gebruikt. De TV werkt intuïtief en interactief waardoor
mensen er al snel zelf mee aan
de slag gaan. Nicole van Zelst:
“Het werkt goed omdat men-

sen hierin zelf de touwtjes in
handen houden. Zelfs mensen
met computerangst durven
zich te wagen aan het maken
van een schilderij of een potje hockey. Van spelletjes voor
oog-handcoördinatie, tot krantenkoppen uit de oude doos,
het polygoonjournaal en een
jukebox vol meezingers die het
geheugen stimuleren: het biedt
veel mogelijkheden.” Geheu-

gentraining
Dagwijs vindt elke twee weken op donderdag plaats in
het Ontmoetingscentrum op
de Emtinckhof van Inovum.
Hebt u interesse of wilt u langskomen om sfeer te proeven?
Neem dan contact op via ontmoetingscentrum@inovum.nl
of bel 035 - 58 88 230.

Ron is helemaal verliefd op zijn
snoek (een Citroёn DS). Anne:
“Het lijkt wel zijn ‘maîtresse’.”
Ron: “ja, ik vind het heerlijk
om er uitstapjes mee te maken
en het is helemaal perfect als we
samen op stap zijn: met mijn
vrouw én mijn ‘maitresse’!”

roep aan iedereen die (net) in
Ankeveen woont: Stort je ook
in het verenigingsleven. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij
theater de Dillewijn, Bruisend
Ankeveen, muziekvereniging
de Vriendschapskring of bij
een van de sportverenigingen.
Je krijgt er ontzettend veel voor
terug!

Binnen bij…Ron en Anne Wehrens
In deze serie neem ik u mee
naar binnen bij bekende en
minder bekende inwoners van
Wijdemeren. Deze keer ga ik
op bezoek bij Ron en Anne
Wehrens uit Ankeveen. Zij kennen elkaar al vanaf hun lagere
schooltijd in Sittard (toen had
Ron al een oogje op haar!) en
op de middelbare school werden ze een stel.
Door: Astrid Korpershoek
Anne is half Engels en studeerde na de middelbare school in
Londen. Ron ging in Utrecht
farmacie studeren. Hij wilde altijd al ontwikkelingswerk doen.
Een week nadat hij in1993 zijn
apothekersopleiding had afgerond, trouwden ze en de
week daarna verhuisden ze
naar Afrika. Daar werkten ze
7 jaar in Zambia en Uganda.
Het was een periode waarin
de HIV-epidemie hoogtij vierde, maar er nog nauwelijks
behandeling voorhanden was.
Het waren heftige jaren, maar

ze hebben daar veel kunnen
betekenen. Anne heeft zich in
die tijd tot IT-specialist omgeschoold en daardoor kregen ze
toen in Zambia al beschikking
over iets nieuws: e-mail. Maar
in Nederland was er in die tijd
nog bijna niemand die dat had.
Om toch snel te kunnen communiceren, stuurden ze berichten naar een vriend met e-mail
in Utrecht, die ze dan uitprintte en naar familie en vrienden
doorstuurde. In 2001 kwamen
ze terug in Nederland en sinds
2005 wonen ze in Ankeveen.
En hier willen ze nooit meer
weg.
Hoe is jullie huis ingericht en hoe
zou je jullie stijl omschrijven?
We hebben flink verbouwd en
alles zo strak en licht mogelijk gemaakt. Alles is nu licht,
transparant en functioneel. We
hebben een gietvloer en dankzij de vloerverwarming konden
alle radiatoren van de muur.
Verder hebben we een flinke
boekenkast (met veel boeken),

die overloopt in de keuken. En
achter het huis is Rons kantoor.
Wat zijn jullie dagelijkse bezigheden?
Anne: “Ik werk als IT projectmanager bij ProRail. Verder
speel ik saxofoon en ben ik regelmatig te vinden bij muziekvereniging De Vriendschapskring. Ik houd van gezellige
etentjes met vrienden en van
alles wat outdoor is: wandelen,
kanoën, skiën, zeilen. Het liefst
ben ik buiten in de natuur.”
Ron: “Ik werk als internationaal consultant op het gebied
van geneesmiddelenvoorziening voor ontwikkelingslanden. Ik word ingehuurd door
World Health Organization
(WHO), de Verenigde Naties of
direct door overheden van ontwikkelingslanden. Ik ben dus
veel op reis. Wanneer ik thuis
ben, maak ik graag muziek met
mijn 2 coverbands en help ik
regelmatig als vrijwilliger op de
Ankeveense markt.

Ron en Anne hebben een op-
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DSO speelt ‘Vlinders zijn vrij’ in De Blinker
KORTENHOEF - Na de succesvolle voorstellingsreeks van
‘Geen dag spijt’ heeft toneelvereniging DSO inmiddels haar
tanden gezet in een nieuw
stuk: de komedie ‘Vlinders
zijn vrij’ van Leonard Gershe.
‘Vlinders zijn vrij’ is een Oscarwinnende film met daarin
hoofdrollen voor Goldie Hawn
en Edward Albert. Toneelvereniging DSO is verheugd dat
zij haar eigen toneelversie van
deze film mag opvoeren.
Waar gaat het stuk over? Don
Baker, een optimistische, zelfverzekerde jongen, betrekt zijn
allereerste appartement in New
York. Hij wil zijn overbezorgde
moeder ontvluchten en wil zelf
iets van zijn leven proberen te
maken. Don is blind, maar dat
mag zijn levenslust niet druk-

ken, hij weet prima met zijn
blindheid om te gaan. Naast
hem woont de fladderige Jill
Tanner: een meisje dat geen
blad voor de mond neemt en er
alles uitflapt. Ondanks de grote verschillen in hun karakters,
klikt het toch meteen tussen
hen en bloeit er iets moois op.
Maar dan verschijnt de moeder van Don plotseling bij hem
thuis en zij vindt overduidelijk
iets van Jill. Haar bemoeienis
drijft al snel een wig tussen de
twee. Weten Don en Jill stand
te houden? ‘Vlinders zijn vrij’
is een komedie over de relatie
tussen een moeder en zoon,
het overwinnen van onderlinge
verschillen en het accepteren
van mensen die net een beetje
anders zijn dan jij.

Kennismaken met de golfsport
Op 20 en 21 april worden de
landelijke open golfdagen
georganiseerd. De Gooise
Golfclub, gelegen aan het Jagerspaadje 24 in Loosdrecht
doet dit jaar wederom mee en
biedt gezellige, informatieve
en sportieve dagen aan voor
alle volwassenen in de omgeving.
Op de baan is een golf professional aanwezig die de gehele
dag clinics en lesjes verzorgt.
Ook kan er kennis gemaakt
worden met de baan en kan
onder begeleiding gespeeld
worden op enkele holes. Materialen zijn aanwezig, maar
een eigen golfset kunt u ook
meebrengen natuurlijk. Qua
activiteiten is de club zeer levendig en gezellig, er zijn iedere week (inloop)wedstrijden en
jaarlijkse clubkampioenschap-

pen. Onder de noemer Gooise
Gasten Golf is er sinds januari
een samenwerking tussen de
Gooise Golfclub, ‘t Jagerspaadje en golfclub Spandersbosch.
Deze samenwerking heeft tot
nog toe geresulteerd in een
winterkampioenschap tussen
de verenigingen. In het najaar
zal een dergelijk toernooi herhaald worden. Ook het spelen
op elkaars banen is een onderdeel van deze samenwerking.
De golfsport is laagdrempelig
en voor alle leeftijden. De open
dagen bieden een mooie gelegenheid eens sfeer te proeven
en te kijken of deze buitensport iets voor u is. Geïnteresseerden zijn van harte welkom
bij de Gooise Golfclub. Voor
meer info en inschrijven: www.
opengolfdagen.nl

U kunt deze voorstelling gaan
zien op: vrijdag 17 mei, zaterdag 18 mei, donderdag 23 mei,
vrijdag 24 mei: aanvang 20.00u.
En op zondag 19 mei: aanvang
14.00u.
De leden van DSO ontvangen u
graag in het mooie theater aan
de Parklaan. Kaarten á € 15,00
per stuk zijn te reserveren via
www.toneeldso.nl

ADVERTEREN? WWW.
DENIEUWSSTER.NL

Inschrijven De Schakelbeachtoernooi van start
LOOSDRECHT - Op vrijdag 21
en zaterdag 22 juni aanstaande is het weer zover. Voor de
35e keer organiseert de Loosdrechtse Volleybalclub het De
Schakel-Beachtoernooi op het
terrein voor sportzaal Eikenrode in Loosdrecht.
Dit keer dus een jubileumeditie waaraan uiteraard extra
aandacht wordt besteed. De
200 kuub parelwit strandzand,
waar op vrijdag de jeugd en
badminton en zaterdag het beachvolleybal aan de slag gaan,
is reeds besteld. De organisatie van LoVoC is er klaar voor.
Naast het sportieve gedeelte
zijn er dit jaar opnieuw diverse
andere activiteiten, met nu dus
ook extra jubileumaandacht,
die een bezoek aan dit inmid-

dels traditionele Loosdrechtse
evenement leuk en aantrekkelijk maakt. Het Beachtoernooi
zal uiteindelijk op de zaterdag
worden afgesloten met een live
muziek optreden.
Van 8 april tot 10 mei kan worden ingeschreven via www.
loosdrechtbeach.nl. Er is plek
voor 36 badmintonteams en
56 volleybalteams. De ervaring
leert dat je er snel bij moet zijn,
want vol = vol.
Kijk op onze beachsite en facebook.

Ouwe Deuren Cup + windsurfer klasse
Op 1 juni as organiseren we
weer de Ouwe Deuren Cup. De
jaarlijkse surfwedstrijd wordt
georganiseerd voor oud (wedstrijd) windsurfers uit Loosdrecht e.o. Dit jaar hebben we
er een gast bij: De Windsurfer
Klasse.
Vroeger bekend van de (ten
Cate) Windsurfer en zelfs
Olympische Klasse. De Windsurfer-klasse NL is onlangs
(her)opgericht en heeft met
de verschijning van de Windsurfer LT, de moderne opvolger van de ‘moeder aller surfplanken’, de Windsurfer een
primeur. Ook in deze klasse
maken we een onderscheid in
gewichtsklassen en kan iedereen weer deelnemen voor de
gezelligheid of om een prijs in

de wacht te slepen.
Gardameer
Deze zomer wordt op het Gardameer ook weer een officieel
WK Windsurfer georganiseerd, waar 200+ deelnemers
worden verwacht, en in oktober vindt, onder leiding van
o.a. oud Olympisch kampioen
Stephan van den Berg i.s.m.
Watersportvereniging Hoorn,
ook weer het officiële NK en
EK in Hoorn plaats. Nederland
zal daar met zeker 40-50 wedstrijdsurfers aan deelnemen.
Iedereen kan deelnemen aan de
wedstrijd in Loosdrecht, ook al
heb je geen materiaal (meer)!
Speciaal hiervoor hebben wij
ook trailers met boards ter beschikking, die – tegen betaling
per deelnemer – voor activitei-

horen, zien en genieten
Geef uw zintuigen de beleving die ze verdienen. Vaak betekent een bezoek
aan Briljant het begin van een nieuwe ervaring. Weer waarnemen wat uw
omgeving te bieden heeft met kleuren en geluiden die helder en vol zijn.
Daarom nemen we de tijd en plannen graag ruimte in onze agenda om uw
oren en ogen te testen. Altijd kosteloos, ook als uw huidige oplossing niet
bij ons is aangeschaft.

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

ten kunnen worden ingezet.
U kunt zich inschrijven per
mail:
ouwedeurencuploosdrecht@gmail.com
Wilt u niet zelf deelnemen
maar komt u gezellig kijken en
de dames en heren aanmoedigen, dan bent u ook van harte
welkom op zaterdag 1 juni,
vanaf 11.00 uur bij Watersport
Vereniging De Vrijbuiter te
Loosdrecht. Graag tot dan!
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Voetbal

Loosdrecht neemt 3 punten mee uit IJsselstein
IJFC uit IJsselstein is een vreselijk moeilijk team om tegen
te spelen, in ieder geval voor
SV Loosdrecht. Daar hebben
de Loosdrechters vaak punten
vaak laten liggen. Nu won SVL
met 0-1.
Door: Wouter de Bruin
Angstgegner, misschien wel,
maar afgelopen zaterdag was
de focus ook niet helemaal
scherp bij een deel van onze
selectie, Hoe en waarom geen
idee maar bij de wedstrijdbespreking was dat gevoel er al bij
een deel van de staf. Dat bleek

dus te kloppen. Daarom is het
mooi dat SVL toch 3 punten
mee naar huis heeft genomen.
De elftallen waren zeker aan
elkaar gewaagd. Loosdrecht
ging een beetje in de wachtkamer, maar kon daar een aantal
keren gevaarlijk onderuit komen. Op momenten dat het
nodig was stond er een uitstekend verdedigend blok onder
leiding van Ramon van Zoelen
en Anthony Albert. Het leek
misschien wel dreigend, maar
tot uitgespeelde kansen kwam
IJFC ook niet. Frustratie was
echter wel te bemerken bij de
IJsselsteiners. De verdediging

was ook het sterkst, de aanval was bezig met van alles
en nog wat. Daardoor bleef
het ook spannend en niet om
aan te zien eigenlijk. Counters
werden op knullige wijze verprutst, zelfs in overtal situaties
werd er niets mee gedaan,
Penalty’s kunnen we wel aan
Jannis Karafillakis over laten,
daar is hij aardig trefzeker in.
Hij had ook nog iets recht te
zetten voor een penalty die hij
thuis miste tegen IJFC.
En dat bleek ook uiteindelijk
de winnende goal. Jelmer Baas
en Berend Bakker, als gespeelde wissels kwamen naar IJs-

selstein. Die moesten ook nog
aan de bak.

Edwin Klok in duel met IJFC- verdedigers (foto: Piet van Bemmelen)

Volleybal

Wederom mooie wedstrijddag voor NILO
Op 6 april werd de tweede
voorronde voor de D3- turnsters gehouden in Amersfoort.
Al heel vroeg mochten de
eerste 5 turnsters aantreden:
Giovanna Apperloo, Daniek
de Bruin, Simona Kartova, Iris
Dijst en Iris de Graaf.
Zij turnden mooie oefeningen,
maar om ons heen lag het niveau ook hoog. Zonder verwachtingen gingen we richting
prijsuitreiking en daar werden
we enorm verrast. Iris Dijst
was derde geworden bij de
pre-instap en Daniek de Bruin

vierde bij pupil 1- categorie. Zij
kregen een mooi bronzen medaille omgehangen. Ook Iris
de Graaf, die wegens blessure
haar eerste wedstrijd turnde,
behaalde een prachtige achtste plaats en werd zelfs eerst
op het onderdeel vloer. Bij
de prijsuitreiking was er ook
een verrassing voor Simona,
zij was namelijk jarig en werd
vanaf het erepodium toegezongen door alle turnsters en het
publiek. En daarna mocht ze
een sprong maken in de grote
schuimblokken bak, een grote

Laat de ballen maar rollen
LOOSDRECHT - De wintercompetitie van de 60+ Bowlingclub
Loosdrecht zit er weer op. Om
iedereen een eerlijker kans te
bieden in de prijzen te vallen is
in deze competitie met 3 poules
i.p.v. de gebruikelijke 2 poules
gespeeld. Daardoor zijn er meer
spelers van gelijk kaliber bijeen
in een poule.
Op donderdag 4 april zijn de
winterkampioenen gehuldigd in
de Bowling Almere. De prijswinnaars, die in de laatste 6 maanden de hoogste game hadden
gescoord in hun poule, kregen
de wisselbeker uitgereikt samen
met een prachtige bos voorjaarsbloemen, flesje wijn en een gouden medaille.
De gelukkige winterkampioenen
zijn: Dames A: Tineke Jimmink
(199 punten); Dames B: Nel Beerendonk (173 punten); Dames C:
Truus Prins (170 punten); Heren
A: Coen Jager (191 punten)
Heren B: Evert Jan v.d. Water
(189 punten); Heren C: Jan Veldhuizen (187 punten).

wens van haar. In de middag
was het de beurt Katiya Smit,
ook zij turnde een mooie stabiele wedstrijd, maakte weinig
fouten, maar ook in een sterk
deelnemersveld. Katiya eindigde uiteindelijk op een achtste
plaats.
Deze middag had NILO de organisatie in handen om deze
rayonwedstrijd soepel te laten
verlopen. In de middag kwamen er vele turnsters, ouders,
stagiaires, bestuursleden en
leiding richting de turnhal om
alles in goede banen te leiden.

Van kassa, catering, tijdklokken, presenteren, EHBO tot
het rondleiden van de turnsters. Alles liep gesmeerd en
het werd een hele gezellige

wedstrijd middag. Vanaf hier
een bedankje voor al deze
turntoppers
De tijdwaarneemsters en jurymeisjes met rondebordjes

Hardlopen voor T-shirts

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
De komende 6 maanden hebben
alle 29 leden weer de mogelijkheid in hun poule de best scorende bowler te kunnen worden.
Bij de aftrap van dit nieuwe zomerseizoen werd er weer lustig
op los gescoord. In een gezellige sfeer knalden de ballen weer
over de banen en de pins vielen
bij bosjes en voor menigeen liep
de score aardig op. Alle krasse
senioren genieten wekelijks van
hun middagje bowling op de geweldige bowlingbanen in Almere. Het lijkt wat ver weg, maar je
bent er zo over de A27. En sinds
een aantal maanden is er een extra rijstrook op de A27 waardoor
we wat eerder uit en thuis zijn.

Vrijdag 5 april hebben de kinderen van SWS de Catamaran onder aanmoediging van
ouders, opa’s, oma’s, buren en
vrienden hard gelopen. De
sportieve prestatie vond plaats

op het parkeerterrein van Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht. Vooraf waren
de kinderen al op pad geweest
om sponsoren voor de sponsorloop vast te leggen. Met het

opgehaalde geld worden nieuwe t-shirts voor de school aangeschaft.
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Bevrijdingsmarkt op 5 mei Sportieve Loosdrechtse Feestweek
Stichting SLOEP organiseert
een Bevrijdingsmarkt op zondag 5 mei op het Feestweiland. Komt dat zien, komt dat
zien ….
Op de Bevrijdingsmarkt vind je
een kleurrijke mengelmoes van
kramen met lokale producten,
(sport)verenigingen, lekkers,
brocante, eigen gemaakte producten en nog veel meer. Kortom voor ieder wat wils. Tijdens
de markt wordt ook weer de
traditionele kook/bakwedstrijd
georganiseerd; dit jaar worden
er oliebollen gebakken. Ben je

de beste oliebollenbakker, meld
je dan aan.
Wie maakt me los, wie maakt
me los. Iedereen kan zich als
particulier, (semi) professional, vertegenwoordiger van een
goed doel, sportvereniging of
hobbyist opgeven als deelnemer aan deze markt.
Hier moet je zijn, hier moet je
zijn. Mocht je geïnteresseerd
zijn om je waar aan de man
te brengen op de Bevrijdingsmarkt van Stichting SLOEP,
stuur dan uiterlijk 27 april een
mailtje naar marjon@stichtingsloep.nl

College ondersteunt initiatief
Gele Brug terug in Ankeveen
WIJDEMEREN- Het college stelt
de raad voor om een krediet van
250.000 euro beschikbaar te stellen voor het terugbrengen van
de historische Gele Brug in Ankeveen.
In 2017 diende een groep inwoners uit Ankeveen het initiatief in
om op de plek van de duikerbrug
op het Stichts End de historische
Gele Brug terug te plaatsen. Deze
ophaalbrug werd in de nadagen
van de Tweede Wereldoorlog
door de Duitsers totaal vernield,
als vergelding voor de verloren
strijd. De kleur geel verwijst naar
de rooms- katholieke invloed van
de eigenaren van een voormalige
landgoed in Ankeveen.
De afgelopen periode is er, in samenwerking met meerdere lokale partijen, hard gewerkt aan een
ontwerp voor de nieuwe brug.
Ook is de samenwerking gezocht
met de provincie Noord-Holland
en Natuurmonumenten om de,
vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, gewenste

faunapassage voor de otter in
combinatie met de brug te kunnen realiseren. Die kost nog eens
85.000 euro extra. Het college
vraagt de gemeenteraad nu om
een kwart miljoen beschikbaar te
stellen voor dit project. De aanleg
zou normaal veel duurder zijn,
ware het niet dat plaatselijke aannemers, een architect en anderen
fors bijdragen in de kosten.
Historisch karakter dorp
Wethouder Joost Boermans: “Ik
ben er trots op dat dit initiatief,
samen met een groep betrokken
inwoners, tot stand is gekomen.
Zij hebben fantastisch werk geleverd. Als we deze brug, met
zijn geheel eigen geschiedenis en
opvallende verschijningsvorm,
opnieuw kunnen plaatsen draagt
dat bij aan het behoud van de
geschiedenis van Ankeveen en
daarmee het historische karakter
van het dorp.” Het is de bedoeling om de nieuwe Gele Brug
in 2020 te openen, 75 jaar na de
ontmanteling.

Schilderijen Wim van den
Bos in Spieghelhuys
NEDERHORST DEN BERG- Tot
eind juni hangen de schilderijen van Wim van den Bos in
het Spieghelhuys. Zijn dochter
Brenda Bertrand hoopt dat er
veel belangstellenden langs
komen, dan kan zij haar volle
zolder eens opruimen.
Haar vader die in 2014 op
84-jarige leeftijd overleed, liet
haar veel schilderijen na. “Het
zijn er tientallen, ik hecht er erg
aan, maar ik kan ze niet allemaal kwijt. Je hebt er iets mee
of niet”, vertelt de Bergse. Wim
van den Bos schilderde zijn
hele leven. Hij zat zelfs met de
bekende illustrator Rien Poortvliet op dezelfde tekenclub. De

onderwerpen en technieken
variëren, portretten, dieren,
natuur, mooie panden en vergezichten. “Alleen stillevens
vond-ie niks, dat was ‘m te
doods, saai”, vervolgt Brenda.
Wat je ook van het werk van
Van den Bos vindt, hij toont
aan dat hij een vakman was
die veel tijd en energie stak in
het schilderen.” In het Spieghelhuys tref je o.a. een ‘Herdershond’ of ‘Twee paarden’ en
‘De Molen bij Tienhoven’ aan.
Ook een serie van fraaie pentekeningen met veel herkenbare
locaties zoals de Rietschans
in Loosdrecht, het Dode Eind
in Kortenhoef of het vroegere

Tijdens de Loosdrechtse Feestweek is het volop mogelijk om
sportief bezig te zijn, noteer
vast in de agenda en doe mee
met:
• Het Polsstokspringen op zaterdag 27 april, Koningsdag om
14.00 uur. De mannen van de
Modderkruipers zorgen voor
de stok en het water en verwelkomen alle stoere vrouwen en
mannen die een poging willen
wagen om droog aan de overkant te komen.
• De prutrace op zaterdag 27
april, Koningsdag om 16.00
uur. Nat, vies en koud worden,
iedereen kan meedoen. Bij de
finish wacht een handdoek en
een kachel.
• De Ster-wandeling met de
familie Doets op woensdag 1
mei om 14.00 uur. Wandelend
genieten van de natuur en luisteren naar verhalen over de geschiedenis en de toekomst van
het Loosdrechtse Stergebied.
• Hardlopen tijdens de Ronde van Loosdrecht op vrijdag
3 mei om 18.30 uur. De 5 km
prestatieloop uitgezet rond de
kern van Nieuw-Loosdrecht.
• Een Bootcamp met Marissa
op zondag 5 mei om 10.00 uur.
Onder leiding van Marissa in
een leuke groep alle spieren
trainen op het Feestweiland.
• Het darttoernooi op zondag
5 mei om 15.00 uur. Nieuw dit
jaar, een gezellig toernooi voor
amateur darters in de Feesttent.
• En natuurlijk de Zeskamp op
zondag 5 mei om 14.30 uur.

Voor alle sportieve activiteiten
geldt dat informatie is te vinden in het programma op de
website www.stichtingsloep.nl,
in de Feestster (rond 17 april
in uw brievenbus) en via email
info@stichtingsloep.nl.

ingeschreven staan. Haast je,
want vol = vol!!
Welke spellen gespeeld moeten
worden? Nee, dat gaan we niet
verklappen. Wat we wel verklappen zijn de namen van de
spelen. We hebben achtereen-

Zeskamp voor iedereen
Het hoogtepunt van de
Feestweek. Dat mag toch
wel gezegd worden van de
zeskamp. Daarom, ook dit
jaar is de Feestweek weer
compleet met Zeskamp. Op
zondagmiddag 5 mei worden
maximaal 8 teams (v.a. 16 jr.)
getest op hun intelligentie,
spierkracht, uithoudingsvermogen en teamwork. Het
enthousiasme is zo groot dat
er nu (14 april) al 7 teams

volgens: Voetbal, Rugby, Waterpolo, Ballet, Kickboksen en
Hockey. Pas nadat de ploegen
op 5 mei hun jokers hebben
ingezet gaan we bekend maken
wat de inhoud van de spellen
zijn. Dus laat je niet misleiden!
Kortom verrassing op verrassing.
Inschrijven kan door een mail
te sturen naar: Zeskamp@
stichtingsloep.nl

Start literaire leesclub in Loosdrecht
In Loosdrecht start een literaire
leesclub. In Bibliotheek Gooi
en meer in Loosdrecht is op
woensdagmiddag 17 april een
informatiebijeenkomst voor
mensen die het leuk vinden
om over literatuur te praten en
daardoor in contact willen komen met andere lezers.
De informatiebijeenkomst is
La Provence (nu La Place) bij
Laren, allemaal prenten uit de
80’er en 90’er jaren van de vorige eeuw. Die prenten kosten
slechts 50 euro per stuk. Brenda is royaal, wie er twee koopt,
krijgt de derde gratis. “Het gaat
mij helemaal niet om de prijs.
Daar wil ik ruimhartig over
onderhandelen. Ik vind het belangrijk dat mensen het graag
willen hebben. Wat je ervoor
over hebt, dan is elk aannemelijk bod mogelijk.” Pièce de résistance is het nostalgische portret van een ‘Boer op een stoel’,
het enige grote kunstwerk van
Wim van den Bos.

een initiatief van de landelijke
organisatie Senia in samenwerking met de bibliotheek.
Senia richt in heel Nederland
leesclubs op en brengt zo mensen die graag lezen bij elkaar.
Leidraad voor de groepen is
een lijst van moderne literatuur die is opgesteld door deskundigen. Daaruit worden 6 à
7 boeken per jaar gelezen en
Achter in de
bistro
staat
een catalogus
die een indruk
geeft van alle
schilderijen.
U kunt Brenda
bereiken via:
06- 299 17 827
of per mail: b.
bertrand@outlook.com.

besproken aan de hand van
leeswijzers met vragen die het
gesprek structuur geven. Meer
informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl. Belangstellenden zijn welkom op
17 april in Bibliotheek Gooi en
meer, Tjalk 41 in Loosdrecht.
Aanvang 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
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Briljant Hoorntrio bij Kunst aan de Dijk

KORTENHOEF- Op donderdag
18 april ontvangt Kunst aan de
Dijk Kortenhoef tophoornist
Rob van de Laar. Samen met
twee eveneens briljante musici
– violist Mathieu van Bellen en
pianist Thomas Beijer – brengt
hij een programma rond het
schitterende Hoorntrio van
Johannes Brahms. Dit stuk behoort tot de zeldzame werken
die gecomponeerd zijn voor

de bijzondere bezetting van
hoorn, viool en piano en waarin de hoorn de dragende rol
heeft.
De carrière van tophoornist
Rob van de Laar (1987) verloopt als een speer. Hij speelt
in de beste orkesten en ontving in 2017 de prestigieuze
Nederlandse Muziekprijs. Zijn
hoornstudie begon hij aan het

Fontys Conservatorium in
Tilburg. In 2009 sloot hij zijn
bachelor af aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Hij vervolgde zijn studie bij Wolfgang Vladar aan
de Universität für Musik und
Darstellende Kunst in Wenen.
Als solist speelde hij bij verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Koninklijk
Concertgebouworkest en het

Rotterdams

Philharmonisch

Orkest. Momenteel maakt hij
samen met filmmaker Lucas
van Woerkum een concert
film rond het Hoorntrio van
Brahms.
Violist Mathieu van Bellen
(1988) was prijswinnaar en finalist van diverse (inter)nationale concoursen, waaronder de
Yehudi Menuhin Competition
in Londen en het Wieniawski
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Concours in Polen; in Nederland was hij prijswinnaar van
zowel het Prinses Christina als
het Oskar Back Concours. Als
winnaar van de Grachtenfestivalprijs 2015 gaf hij in 2016 als
‘artist in residence’ zes concerten tijdens het Grachtenfestival, waaronder ook het Prinsengrachtconcert.
Pianist Thomas Beijer (1988)
bemachtigde als een van de
weinige jonge Nederlanders
een plek in de prestigieuze
serie Meesterpianisten in het
Concertgebouw In Amsterdam waar hij eind maart 2019
optrad. Hoewel hij in de eerste plaats pianist is, schrijft hij
ook romans en componeert hij
graag. Beijer wordt geprezen
om zijn excellente techniek en
artistieke integriteit. Hij behoort tot de top van de nieuwe
generatie pianisten in Nederland.
Kaartverkoop
Entree: € 21 | Donateurs van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef:
€ 17. Het Oude Kerkje is open
vanaf 19:30 uur. Concert: 20.15
uur. Er is vrije zitplaatskeuze.
Een drankje is bij de prijs inbegrepen.
Kaarten bestellen via: www.
kunstaandedijk.nl

Bohemian Rhapsody voor cello en piano
NEDERHORST DEN BERGWat is de overeenkomst tussen
Josef Suk, Antonin Dvorak en
Bohuslav Martinu? Is het hun
onweerstaanbare muziek? Is
het hun liefde voor de cello?
Of is het toch hun land van
herkomst, het prachtige Tsjechië? Celliste Pamela Smits en
pianist Tobias Borsboom lijken

verslaafd aan deze romantische
muziek. Ze openen hun concert op zondag 14 april in het
Jagthuis met werken van Josef
Suk, de man die de schoonzoon van Dvorak werd. Daarna
speelt het duo de Waldesruhe
van Dvorak en de eerste sonate van Martinu. Het is allemaal muziek waar ook u een

Voor het Jagthuis is dit alweer
het een na laatste zondagmiddagconcert van dit seizoen.
Wat u voor de zomer nog kunt
verwachten is een bijzonder
verrassingsconcert op 2 juni:
save the date!
zondag 14 april; aanvang 15.30
uur: Bohemian Rhapsody
Entree 17,50 euro (tot 25 jaar
10 euro). Reserveren via de
website www.jagthuis.nl, per
e-mail via stal@jagthuis.nl of
telefonisch 0294-252609. De
locatie van het concert is Het
Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Nieuw! Muziek in Wijdemeren
WIJDEMEREN - In Wijdemeren
wordt veel muziek gemaakt. In
verenigingsverband maar ook
individueel. Stichting muziekeducatie Wijdemeren is een
werkgroep gestart met een
aantal
vertegenwoordigers
van scholen en afgevaardigden van muziekverenigingen
om te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn binnen
Wijdemeren om (meer) muziek
te maken.
Een van de ideeën is om een
website te maken met als titel
‘Muziek in Wijdemeren’. Op
deze website zullen wij een korte introductie gaan geven over
de muziek en zangverenigingen in Wijdemeren met een directe link naar de verenigingen.
Dit willen wij ook gaan doen
voor de vele muziek- en zang-

docenten binnen de gemeente
Wijdemeren. Hierdoor zal er
een compleet en duidelijk overzicht ontstaan voor startende
muzikanten, maar ook voor de
gevorderde muzikant om een
juiste keuze te kunnen maken.
Wilt u als docent of vereniging
ook graag op deze website komen? Stuur dan een korte introductie van een paar zinnen
over de vereniging of jezelf met
eventueel een link naar; info@
wijdemuziek.nl
Ook kunt u naar bovenstaand
adres mailen als u mee wilt
denken of als u handige tips
heeft om het muziek maken in
Wijdemeren meer leven in te
blazen.

Foto: Jasper Grijpink

blij gevoel van krijgt. Na de
pauze staat de prachtige sonate van Sergei Rachmaninov op
het programma. Beide musici
zijn geen onbekenden in het
Jagthuis. Celliste Pamela Smits
staat bekend om haar fenomenale techniek en haar bevlogen

manier van musiceren. Tobias
Borsboom is op dit moment
een van Nederlands bekendste
jonge pianisten. Een concert
door dit duo staat garant voor
een gedenkwaardige belevenis
die alleen al in hun programmering tot uiting komt.

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL
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Iedereen boos?!
Door: Rien Roelofse, predikant Hervormde
Gemeente Loosdrecht (Sijpekerk)
Waar komt al die boosheid toch vandaan? Je kunt de
televisie niet aanzetten of je ziet hoe mensen opgewonden hun verhaal doen. Er is hen groot onrecht
aangedaan en dat maakt hen woedend. Zulke verhalen verwacht je uit Venezuela of Mozambique, maar
niet uit ons eigen land.
Het gaat immers goed met Nederland, een overgrote
meerderheid geeft tevreden te zijn met zijn of haar
leven. En tegelijkertijd zijn veel mensen teleurgesteld
en boos. Waarom? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat iedereen daar een andere reden
voor heeft. De één stoort zich bijvoorbeeld aan de
verhoging van de energiebelasting, terwijl de ander
zich juist opwindt omdat er zo weinig tegen de opwarming van de aarde wordt gedaan. Een soortgelijke tegenstelling zie je rondom migratie: de één ziet
het als het een bedreiging voor zijn werk en cultuur,
terwijl de ander zich eraan ergert dat vluchtelingen
aan hun lot worden overgelaten.
In die tegenstrijdige opvattingen klinkt een gedeelde
zorg door over de wereld waarin we leven. We trek-

KERKEN VAN
LOOSDRECHT
ken ons de nood aan. De toekomst van ons dorp en
land gaan ons allen aan het hart. De boosheid komt
voort uit betrokkenheid, maar ook uit onmacht.
Want wij kunnen meer dan ooit onze stem op allerlei
manieren laten horen, en tegelijkertijd hebben mensen het gevoel dat ze niet gehoord worden. Het is die
combinatie van betrokkenheid en onmacht die ons
soms zo boos kan maken en ervoor zorgt dat we teleurgesteld kunnen raken in anderen en onszelf.
Over die boosheid en teleurstelling lees je ook in de
Bijbel, vooral in die periode die vooraf gaat aan Goede Vrijdag en Pasen. Veel mensen hebben hoge verwachtingen van Jezus Christus, ze hopen dat Hij afrekent met de Romeinse bezetter en de corrupte Joodse
leiders. Maar Hij doet dat niet op de manier die zij
willen: Hij stelt dat zij evengoed een vernieuwing van
hun leven nodig hebben als de leiders waar zij zich zo
tegen afzetten. En daarom roept diezelfde mensenmassa die Hem enthousiast binnen heeft gehaald als
de Messias een paar dagen boos en teleurgesteld om
Zijn dood aan het kruis.
Voor christenen is dat niet alleen een voorbeeld van
de tragiek die je door de geschiedenis heen steeds

weer terug ziet komen: mensen heffen een nieuwe
leider op het schild om vervolgens te ontdekken dat
hij de hooggespannen verwachtingen niet waar kan
maken. Nee, voor christenen maakt deze geschiedenis het ook duidelijk dat je het niet van mensen moet
verwachten maar van God. En dit is Zijn antwoord
op alle gebeden: Hij geeft uit liefde voor deze gevallen
en gebroken wereld Zijn leven aan het kruis. Hij wil
de prijs betalen voor alles wat er mis is in deze wereld door toedoen van ons mensen. Dat is hoe Hij ons
en onze wereld wil redden, want het is immers lang
niet altijd zo zwart-wit als wij denken. De mensheid
valt niet uiteen in daders en slachtoffers. Wij mensen
hebben vaak iets van beide, en dat zorgt misschien
nog wel voor de meeste frustratie. Het lukt ons gewoon niet om altijd maar het goede te doen. Maar
voor God is dat geen reden om je los te laten. En juist
dat schept de ruimte om je frustratie en je boosheid
bij Hem neer te leggen in een gebed. En juist dat biedt
de hoop dat wij als mensen hier niet alleen aan elkaar
over geleverd zijn. Deze wereld gaat ook God aan het
hart.

Iets te vieren? Lekker uit eten bij Vlaar in je eigen privé ruimte
‘s- GRAVELAND - Op zoek naar
de perfecte locatie voor een
verjaardagsdiner, huwelijkslunch of een gezellige borrel
met hapjes? Bij Restaurant
Vlaar kun je ook met groepen
komen lunchen, vergaderen of
dineren.
In één van de twee mooie privéruimtes geniet je in alle privacy in een intieme ambiance
van Vlaars toonaangevende
keuken van culinair hoog niveau met bijpassende wijnen.
En niet onbelangrijk, voor zeer
schappelijke prijzen.
De Tasting Room is een heerlijke ruimte voor groepen tot 14
personen met privé terras aan
de ’s-Gravelandse Vaart. Desgewenst komt een privéchef
live koken; een unieke culinai-

re belevenis om met een groep
vrienden of zakelijke relaties te
ervaren. Het authentieke koetshuis is geschikt voor zakelijke
bijeenkomsten of private dining en geeft gasten het gevoel
dat ze op een sfeervolle plek
zijn met historie. De gastvrije
brigade zorgt er voor dat alles
tot in de puntjes is geregeld.
De prachtige landelijke omgeving van ’s-Graveland vormt
de spreekwoordelijke kers op
de taart.
10-jarig jubileum
Dit jaar bestaat restaurant
Vlaar alweer 10 jaar. Arlo Vlaar
nam in 2009 het Wapen van
Amsterdam aan het Noordereinde - destijds een begrip in
het Gooi en ver daarbuiten
- over, met de ambitie er een

volwaardige
horecagelegenheid van te maken. Het terras is
vernieuwd, het monumentale
pand gerenoveerd en het interieur heeft een frisse, botanische
uitstraling gekregen. Inmiddels
behoort Restaurant Vlaar tot
de culinaire top.
Culinaire belevenis
Eigenaar Arlo Vlaar: “De keuken vormt het kloppende hart
van ons bedrijf. Alles wordt
vers bereid en we koken naar
het seizoen, we hebben zelfs
een eigen moestuin. Onder leiding van chef Danny Rijs kookt
ons jonge keukenteam met veel
passie en enthousiasme. We
willen onze gasten vooral blij
maken met mooie gerechten en
serveren steeds vaker het 3- tot
8-gangen surprise menu met

Brandweerwedstrijden in Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERGZaterdag 13 april belooft een
spectaculaire dag te worden.
De provinciale brandweerwed-

strijden (vaardigheidstoetsen)
zullen dit jaar georganiseerd
worden in Nederhorst den
Berg.
Dit wordt georganiseerd door
de korpsleden van de brandweerpost Nederhorst den
Berg in samenwerking met het
ABWC (Algemeen Brandweer
Wedstrijdcomité). Daarnaast
worden zij onder andere ondersteund door oud- leden,
partners en leden van de IJsclub Nederhorst. In totaal zullen 22 ploegen uit de provincie
mee strijden om een plek in
de top- 3. Er zijn uitdagende
banen waarop gespeeld wordt.
Dit zijn de HD-klasse, gericht
op brandbestrijding en de
112-klasse, met een willekeurig

realistisch scenario waarbij improviseren van belang is.
Er zullen veel brandweerauto’s
het dorp in en uit rijden zaterdag 13 april, maar is er dus
geen sprake van een calamiteit.
Dringend verzoek om geen foto’s te verspreiden via de social
media zolang er nog ploegen
moeten spelen (± 17:00 uur).
Het belooft een gezellige en
spannende dag te worden voor
de deelnemende ploegen en
voor eenieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen
van deze dag. De wedstijdlocaties zijn geheim, maar als u
wilt kijken, kunt u zich melden
bij de brandweerkazerne. Hier
wordt u doorverwezen naar de
locatie(s).

bijpassend wijnarrangement
voor een optimale smaakbeleving.”

Neem contact op met Sandra Drijgers voor meer informatie of een
op maat gemaakt arrangement via
sandra@restaurantvlaar.nl of tel.
035 – 656 1661.

Viore- groep voor mensen
van 40-60 jaar
Op woensdagmiddag 17 april
start bij Viore een gespreksgroep voor mensen in de leeftijdscategorie tussen 40 en 60
jaar, voor wie het ziekenhuisbezoek minder intensief is (geworden), waardoor er ruimte
ontstaat voor reflectie en verwerking.
Als de medische behandelingen achter de rug zijn en de
omgeving denkt dat hij of zij
er weer is, begint het vaak pas
voor hen. Het gaat om een cyclus van zes bijeenkomsten. Op
zes woensdagmiddagen (14.00
– 16.00 uur) worden er -onder

deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s behandeld.
Voor meer informatie: vrijwilligers@viore.org of bellen naar
035-6853532.
De kosten voor deelname bedragen € 30,- voor zes bijeenkomsten. Oostereind 115, 1212
VH Hilversum; www.viore.org.
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Restaurants Floyds vanaf begin mei geopend
Stefan en Wilma, Restaurant
Floyds gaan voortzetten. De
traditie van Restaurant Floyds
van (h)eerlijk koken zonder
fratsen, service en vriendelijkheid zal dan ook zeker aanwezig blijven.

Vanaf 1 mei is Restaurant Floyds aan de Noodweg 35, naast
de Korporaal Van Oudheusdenkazerne, van woensdag tot
en met zondag weer geopend
voor lunch en diner. De laatste
jaren was Restaurant Floyds
hoofdzakelijk geopend voor
speciale gelegenheden. Vanaf
1 mei is Restaurant Floyds dus
weer 5 dagen in de week geopend.
Wilma van Ingen was samen
met haar man 21 jaar eigenaar
van Restaurant Floyds. Ze zegt
dat deze verandering onver-

Beweeg je fit!
Was één van uw goede voornemens om meer te bewegen of af te
vallen? Wandelen is een gezonde
manier om te ontspannen door

wacht is. Wilma: “Dat dit niet
langer mogelijk is, komt omdat
mijn man Frank 14 januari jl.
tot onze grote spijt en enorm
verdriet is overleden. Mijn man
Frank en ik runden dit restaurant samen al 21 jaar als een
geoliede motor, zoals Frank dat
altijd zei. Vanaf 1998 waren wij
geopend voor lunch en diner,
daarna zijn wij 11 jaar open geweest voor speciale gelegenheden, met uitzondering van de
eerste woensdag in de maand
wanneer onze vaste gasten
‘vrienden van Floyds’ konden
dineren. Naast deze woensdag
een kleine inspanning. Alleen of
met een groep, je knapt er duidelijk
van op. Om makkelijk een eind te
wandelen heb je baat bij een paar
goede wandelschoenen die bovendien op de juiste leest voor uw voe-

FinnComfort
FINNAMIC

Gratis attentie
bij aankoop
omvangrijk
wijdte maten
systeem

uitneembaar lederkwaliteit
voetbed
voor bovenleder
en voering

Doordat de zool van
www.ﬁnnamic.info
Finnamic rond loopt, is

lucht
gepolsterde
zool

de
de

afwikkeling gemakkelijker.
zacht natuurlijke zacht
afwikkeling schokabsorberend voorvoetpolster
gepolsterde
gepolsterde voorvoetpolster
tong
schachtrand
Door
de
brede
onder-

BEWEEG JE FIT!
steuning

Wijdte F t/m M ontspannen stabiliteit
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

Lopen op Finnamic
gaat makkelijker door
de unieke rolzool. Deze
VOETKLACHTEN?
rolzool voorkomt
Bezoek
ons voor en
verhelpt
voorvoet- en
advies!
hielklachten.

zachte landing

8,7
8,9
8,9

stabilisatie

goede steun.

De hiel heeft een zachte

schuimvulling zodat de hiel
niet
geïrriteerd
raakt
(hielspoor).

De houding verbetert omdat
de Finnamic schoenen je
dwingen

Finnamic maakt het
bewegen soepeler en
aangenamer. Zowel bij
staan als gaan is er een
voort-durende dynamiek
van de hiel naar de tenen.
Vanzelfsprekend kunt u het
superzachte FinnComfort
voetbed ook omwisselen
voor uw eigen, op maat
gemaakte steunzool.

427
599
recensies
575recensies
recensies

en

van het geleng krijg je een

Gediplomeerd
Al zeven
zes jaar
Al
jaar
voetkundig
team
oprij
rijde
debeste!
beste!
op

Voetklachten?
Pedicure
aanwezig.
Een
gratis3D
kopvoetenscan.
kofﬁe of thee bij
Gratis

www.beterlopenwebwinkel.nl
binnenkomst!
aanwezig.
Openingstijden:
MaPedicure
t/m za 8.30
- 17.00 uur

staan.

om

rechterop

te

George In der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

www.indermaur-beterlopenwinkel.de
LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze
puntdikte.
Mocht
hetwitte
beeldlijnen.
LETlijnen
OP!!!hebben
Om het een
blauwe
mannetje
staan
in Adobe
Illustrator
vergroot
worden dan
gaathet
deze
Deze lijnen
hebben
een puntdikte.
Mocht
beeld
puntdikte
niet
automatisch
mee.worden
Let dus dan
op dat
dedeze
in Adobe
Illustrator
vergroot
gaat
dikte
juist is!! niet automatisch mee. Let dus op dat de
puntdikte
dikte juist is!!

waren wij ook geopend tijdens
de kerstdagen. Dat beviel ons
uitermate goed”.
Speciale band
Via wederzijdse vrienden leerden Frank en Wilma van Ingen, Jeffrey Koopmans en Stefan Breijer, de eigenaren van
Restaurant Hedgehog in Hollandsche Rading kennen. Toen
Frank ziek werd, hebben Jeffrey en Stefan contact gezocht.
Hieruit is een speciale band
ontstaan, die Frank nog heeft
meegekregen, wat ertoe heeft
geleid dat wij gedrieën, Jeffrey,
ten gemaakt zijn. Omdat niet alle
voeten gelijk zijn heeft de George
In der Maur Beterlopenwinkel
een uitgebreid assortiment wandelschoenen van het Duitse merk
Meindl op voorraad. Een vakkundig verkoopteam staat klaar om
na een scan van uw voeten u een
passend advies te geven. Eventuele
voet en/of houdingsklachten zijn
vaak te verhelpen met een ondersteunend voetbed of een op maat
gemaakt paar steunzolen van de
orthopedisch schoentechnicus of
podotherapeut. Nieuw in de Beterlopenwinkel zijn de superlichte
sportschoenen van de merken
Mizuno en Craft. Deze zeer comfortabele schoenen zijn uitgevoerd
in moderne kleuren en materialen en zeer geschikt voor sporten,
wandelen of voor gebruik in de
sportschool. Door een nieuwe
techniek, een zogenoemde waveplaat welke verwerkt zit tussen
de stabiliserende eerste laag en de
schokdempende tweede laag in de
zool van de schoenen, helpen deze
schoenen goed bij de afwikkeling
van uw voeten. Door de golvende
vorm geeft deze plaat u als het ware
energie terug. Uiteraard zijn deze
schoenen voorzien van een losse
inlegzool en dus geschikt voor uw
eigen steunzolen. De In der Maur
Beterlopenwinkel kunt u vinden
op de Koningin Wilhelminaweg
497 in Groenekan
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Jeffrey en Stefan
Samen hebben Jeffrey en Stefan
met alle plezier 2,5 jaar Restaurant Hedgehog gerund. Jeffrey
als chef in de keuken en Stefan
als gastheer. Jeffrey: “Ik heb 12
jaar ervaring als kok. In die 12
jaar heb ik veel ervaring mogen
opdoen in verschillende restaurants. Restaurant Hedgehog
bevalt ons goed. We krijgen
altijd goede reviews, maar hier
in Restaurant Floyds hebben
wij veel meer mogelijkheden.
We maken hier met z’n drieën
een prachtig restaurant van.
We gaan hier iets moois neer
zetten. Dit pand heeft een ziel
en een rijke geschiedenis. Qua
keuken zetten wij door op de
Frans-Europese stijl. Mooie
seizoensgebonden klassiekers
die we naar deze tijd toe halen.
Wat je ziet is wat je krijgt! Alles
tegen een eerlijke prijs.”
Geweldige plek
Floyds is een knus en gemoede-

lijk restaurant waar wij gemiddeld 40 couverts kwijt kunnen.
Buiten beschikken wij over een
ruim terras, waar men heerlijk
kan genieten van een hapje en
een drankje midden in de natuur. Uiteraard kun je de fiets of
auto kwijt op eigen terrein. We
zitten nog vol plannen… Het is
fijn om te ervaren dat de ideeën
van ons drieën goed op elkaar
aansluiten. Daarmee is gezegd,
dat dit een concept is voor een
mooie toekomst. We zijn nu
druk bezig het restaurant een
grote opfrisbeurt te geven. Een
enorme klus, maar tot nu toe
mag het resultaat er wezen, al
zeggen we het zelf. En wat het
leukste is, we proberen zoveel
mogelijk oude ornamenten opnieuw te gebruiken die je later
terug kunt vinden. Het wordt
prachtig. Bovendien zitten we
hier op een geweldige plek in
een mooie omgeving. Midden
in de natuur, volop wandel- en
fietspaden, er valt van alles te
zien en te beleven.
Waar kun je nog mooier zitten
op een warme zomeravond dan
hier op het terras tussen de bomen.
Het is gewoon een fantastische
locatie die je moet zien en beleven!

Op weg naar Pasen in
Stalpaertkerk
‘s- GRAVELAND- Over een paar
weken is het al weer Pasen. Het
grote feest in de kerk waar alles
om draait. Waarom is dat? En
waarom vasten veel mensen
in de weken voor Pasen, of nemen ze vaker de tijd voor meditatie en gebed?
Voor het Paasfeest, dat in het
oude Israel al gevierd werd als
bevrijdingsfeest, ging Jezus op
weg naar Jeruzalem. Hij wist
wat er ging gebeuren. Hij zou
er sterven, en het vreemde is,
Hij liep er niet voor weg. Waarom deed hij dat nu? Wat is zijn
geheim? Het heeft alles met
Gods liefde en trouw te maken,
met vrede en leven voor iedereen. In deze periode voor Pasen
proberen we het geheim van Jezus te doorgronden, tot ons te
laten doordringen, ons eigen te
maken en ons te verwonderen
keer op keer. Daarom vasten
mensen, of staan ze in gebed
vaker stil bij Jezus Christus. Die
ruimte wil de kerk bieden, ook
de Stalpaertkerk aan het Noordereinde 14 in ‘s-Graveland.
Op de avonden 10 en 17 april
worden er gebedsbijeenkomsten gehouden, als voorbereiding en bezinning op het

Paasfeest. Momenten van stilte,
gebed, muziek, schriftlezing.
Vanaf 19.30 uur in de kerk aan
het Noordereinde.
Op Goede Vrijdag 19 april
wordt er een kerkdienst gehouden om 19.30. En op 21
april om 10.00, Eerste Paasdag,
bent u van harte welkom om op
feestelijke wijze Pasen te vieren.
Laat deze dagen niet zomaar
voorbij gaan, daar zijn ze te bijzonder voor!
Voor vragen: dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl,
www.hervormdegemeentesgraveland.nl
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STERRETJES
In liefdevolle
herinnering aan Nic
Eylers, onze fantastische
schoonvader!
Julie en Birgit
Te huur garagebox
21 vierkantenmeter
in Nw Loosdrecht
Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Te huur Kantoor/hobby
ruimte Pr.Magrietstraat
Loosdrecht
Kijk op Funda in Business
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 0356562178
Voorjaarstentoonstelling
Flava art en Dick Zeeman
in Oude School Kortenhoef
12 t/m 14 april 11-17 uur

Er zijn meer
honden die
Fikkie heten

MEDISCHE DIENSTEN

Het gras groeit niet
harder door het omhoog
te trekken...
technojetberegening.nl
06-53484096
Examen training Biologie
VMBO Havo vr + za kijk
www.bijlesloosdrecht.com
Susan Hage 06-10650819

NieuwsSter
Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

Steven Voorn van massagepraktijk Feel uit Nederhorst
den Berg is niet dezelfde als
Steven Voorn, de watersportnemer uit Loosdrecht.

Programma GooiTV
Vanaf 10 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals het Cmmunity
Art Project in Muiderberg, de Vestingrally en Kort Nieuws. In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat met Jan Franx, die zijn
wethouderschap in Gooise Meren opgeeft om waarnemend
burgemeester te worden in Koggenland. - Er is het gesprek
met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL

KERKDIENSTEN

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

Nieuw-Loosdrecht

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 10 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
zo. 14 apr.
zo. 14 apr.
za. 14 apr.
di. 16 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
do. 18 apr.
do. 18 apr.
zo. 21 apr.
ma. 22 apr.
do. 09 mei
vr. 17 mei
za. 18 mei
zo. 19 mei
do 23 mei
vr. 24 mei

TIJD
14.30 u.
10.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
09.30 u.
10 / 13 u.
15.30 u.
20.00 u.
14.00 u.
15.00 u.
16.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
11.30 u.
11.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
14.00 u.
20.00 u.
20.00 u.

WAT
Paasviering Ouderenmiddag
Auto’s wassen, United Thailand
Feestmiddag ouderen
Zonnebloem spelletjesmiddag
Ontluikende buitenplaatsen
Peter en zijn muziekvrienden
Muzikale Talkshow
Vogelsafari voor het gezin
Rondleiding Gooilust, Trompenburgh
Bohemian Rhapsody voor piano, cello
Commissie Maatsch. en Soc. Zaken
Paasmarkt
Start literaire leesclub
Buren Paasmaaltijd
Commissie Ruimte en Economie
Comb. comm. R&E en Bestuur&Midd.
Concert Hoorntrio (Kunst a/d Dijk)
Paasbrunch (prot. gemeente)
Paaseieren zoeken
Gemeenteraad
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.		
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht		
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 7 		
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel. 		
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum		
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg: 		
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum: 		
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde, 		
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht 		
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren, 		
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a, 		
035 - 582 44 93

WAAR
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
Bergplaats, NdB.
Grand Café, Emtinckhof, Ldr
NM, Noordereind 54B,‘s-Grav
Oude Kerkje, K’dijk, K’hoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef
NM,Noordereind 54B,’s-Grav.
Vertr: Zuidereind 49,’s-Grav.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Jozef Lokinschool, Ankeveen
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Grand Café, Emtinckhof, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Bergplaatse, Kerkstr. 7, NdB.
Tuin Sypesteyn, Nw.-Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr
De Blinker, Parklaan, K’hoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef

RK Pauluskapel
Zo. 14 april: 11.00 uur: W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 14 april: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse.				
18.30 uur: Ds. D.M. Meijvogel.
Gereformeerde kerk
Zo. 14 april: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 14 april:

11.15 uur: Ds. R. Roelofse.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 14 april: 9.30 uur: Ds. A. Christ.					
18.30 uur: Gezamenlijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 14 april: 9.30 uur: J.A.E. Dekker-de Groot.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

