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WIJDEMEREN MOET 
FUSEREN MET HILVERSUM

Door: Herman Stuijver

De provincie vindt de vorming 
van één gemeente Gooi en 
Vechtstreek op langere termijn 
een solide en krachtige oplos-
sing voor zowel de regionale als 
lokale bestuurskrachtproble-
men. Dat 14 van de 19 Wijde-

meerse raadsleden (CDA, D66, 
DB en DLP) op 2 november 
vóór een motie stemden om op 
een zo kort mogelijke termijn 
te komen tot een ambtelijke 
fusie met Hilversum en Gooise 
Meren zien GS als een besef 
van de plaatselijke politiek dat 
Wijdemeren niet langer zelf-

WIJDEMEREN- De provincie Noord-Holland heeft bepaald dat 
Wijdemeren moet fuseren met Hilversum. Als einddatum wordt 
genoemd 1 januari 2021. ‘Fusie en samenwerking van gemeenten 
in de Gooi en Vechtstreek zijn nodig om de bestuurskracht van de 
regio te versterken’ schrijven Gedeputeerde Staten (GS). De Wijde-
meerse politieke partijen reageren wisselend, van blij tot teleur-
gesteld, terwijl de Hilversumse wethouder Jaeger (D66) stelt dat 
zijn gemeente zich ‘dienstbaar’ zal opstellen. 
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op zoek naar leuke midden- en hoekwoningen 
in Loosdrecht en omgeving.

VEERMANMAKELAARS.NL  |  T 035 582 53 33

VOOR DIVERSE RELATIES ZIJN WIJ

standig kan bestaan. Maar het 
gaat voorbij aan de urgentie 
van de noodzaak van een fusie. 
Bovendien is er niet onder-
zocht of Hilversum en Gooise 
Meren bereid zijn tot ambtelij-
ke fusie. Het provinciebestuur 
is wel tevreden over het feit 
Wijdemeren de komst van één 
gemeente Gooi en Vechtstreek 
als de toekomstrichting ziet. De 
termijn voor de fusieprocedure 
wordt verlengd tot 1 september.

Reacties
Jan Verbruggen, fractievoor-
zitter CDA, had gehoopt dat 
de provincie niet voorbij zou 
gaan aan de motie van een 
ambtelijke fusie met Hilver-
sum en Gooise Meren die hij 
namens vier partijen indiende. 
“Dat vind ik teleurstellend. Dat 
was een mooie stap in de goede 
richting. Waarom is er dan wel 
overleg nodig. Ze gaan totaal 
niet in op die ambtelijke fusie.” 
Ook Gert Zagt van De Lokale 
Partij is onaangenaam verrast. 
“Ik had gedacht dat Gedepu-
teerde Staten meer respect 
zouden hebben voor wat een 
meerderheid wil. Voor ons was 
dat een grote stap die uiteinde-
lijk ook de bestuurskracht zou 
versterken.” Stan Poels daar-
entegen, zegt namens PvdA/ 
GroenLinks, dat hij het een 

‘hartstikke goed besluit’ vindt. 
“Dit kon je zien aankomen. Het 
is een glashelder besluit, ook 
ten aanzien van Blaricum, La-
ren en Huizen.” Poels wijst erop 
dat de motie van de vier partij-
en ‘op drijfzand was gebouwd’. 
“Ze hadden het niet gecheckt 
bij die andere gemeenten en er 
stond geen einddatum, dat was 
zwak.”
Verbruggen en Zagt zullen 
zeker een zienswijze tegen het 
besluit indienen en verder ‘alle 
offi  ciële kanalen’ benutten om 
zich te verzetten. Terwijl wat 
Stan Poels betreft  Wijdemeren 
zo spoedig mogelijk met Hil-
versum aan tafel gaat zitten. 

In de Gooi -en Eemlander laat 
Joost Boermans (D66) weten 
dat hij ‘actief verzet tegen dit 
besluit’ verwacht en René Voigt 
(DB) is ‘heel boos dat de pro-
vincie zich niets aantrekt van 
de mening van de meerderheid 
van de raad en de bevolking’. 
Sieta Vermeulen (VVD) en 
Robby Israel (OLib) zijn blij 
met een fusie. De laatste vraagt 
zich af of DB en DLP ‘hun 
excuus gaan aanbieden aan de 
kiezers omdat ze bleven vast-
houden aan zelfstandigheid, 
een gepasseerd station’. 

Lees verder op pagina 2

Soestdijkerstraatweg 27  1213 VR Hilversum  035-6424474  www.idmakelaars.nl

WIJDEMEREN MOET 
FUSEREN MET HILVERSUM

Johan Remkes (rechts), Commissaris van de Koning Noord-
Holland, wil meer bestuurskracht en de Hilversumse 

burgemeester Pieter Broertjes zal zich dienstbaar opstellen.
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Calorieën, dat zijn toch beestjes 

die ‘s nachts je kleding kleiner maken? 

Mantelzorgers en familie geno-
ten donderdagavond van het 
feest dat Inovum organiseerde 
in het kader van de Dag van de 
Mantelzorg. 

Tijdens de borrel was er ruim-
schoots aandacht voor alle 
hulpmiddelen die voorhanden 
zijn voor dementerenden en 
ouderen. Zowel de Demen-
tiewinkel als de Dementheek 
gaven presentaties en werden 
tijdens de borrel druk bezocht 
door de aanwezigen. De De-
mentheek is geopend voor 
informatie en uitlenen van 
hulpmiddelen op dinsdag van 

14.00-16.00 en woensdag van 
10.00-11.30 voor inwoners van 
Wijdemeren. Ook de Duofi ets 
kreeg de nodige aandacht. Deze 
is van maandag tot vrijdag te 
leen in de Emtinckhof.

Het gezamenlijk diner werd 
door alle mantelzorgers en 
familie erg gewaardeerd. Men 
heeft  genoten van de stampot-
ten en een heerlijk dessert met 
stoofpeertjes en koffi  e toe.

Inovum zet mantelzorgers in het zonnetje

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

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

4,7575

5,9595 

Fricandeau á la minute
gemarineerd varkensbiefstukje

vleeswarentrio
100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram palingworst
stukje grilworst

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Ingezonden brief  

Wijdemeren gaat fuseren. Be-
stuurlijk fuseren, oft ewel we 
worden één met de gemeente 
Hilversum. Dat heeft  de pro-
vincie nu besloten, omdat de 
(meerderheid van de) Wijde-
meerse raad er gewoonweg 
niets van bakte.
Wordt daar iemand blij van? 
Staan er nu mensen te jui-
chen? Welnee, ‘liever’ bleven 
we zelfstandig, maar dat gáát 
gewoonweg niet meer, die tijd 
is echt voorbij. Wanneer ik 
vroeger ‘liever’ thuisbleef dan 
naar school ging, dan zei mijn 
moeder: “Liever-koekjes wor-
den niet gebakken, jas aan en 
wegwezen”. Verstandige moe-
der had ik.
Vorige week bleken er in de 
raad van Wijdemeren een 
hoop luchtfi etsers te zit-
ten. CDA, D66, DB en DLP 
smolten samen tot een laff e 
nietszeggende ‘liever’-motie: 
“Ambtelijke samenwerking 
met Hilversum en Gooise Me-
ren intensiveren.” … kinderlijk 
wensdenken.  Luchtfi etsers, die 
van alles beloven om maar in 
het gevlij bij de kiezer te ko-
men. Beste inwoner van Wij-
demeren, hoe dom denkt CDA 
en D66 eigenlijk dat ú bent?
Over DorpsBelangen en DLP 

al helemaal geen goed woord, 
die staan zó mijlenver weg 
van de werkelijkheid met hun 
ideeën dat ze elkaar dreigen te 
overtroeven in kortzichtigheid.
Regeren is vooruitzien en juist 
dat hebben deze partijen niet 
gedaan. De komende periode 
moet Wijdemeren geleid wor-
den door coalitiepartijen die 
100% achter de fusie staan. Als 
het CDA en DorpsBelangen 
dat niet kunnen – of durven 
-  dan moeten ze de conse-
quentie daarvan aanvaarden 
en opstappen. Niets is meer 
funest voor onze Wijdemeerse 
kernen dan de fusie te laten 
voorbereiden door onwillige 
partijen.
Zal ik u, verstandige kiezer, 
rond maart 2018 nog eens 
herinneren aan dit bestuurlijke 
geklungel van CDA en Dorps-
Belangen of onthoudt u dit zelf 
wel? 
Eén grote troost hebben we; 
zoals voormalig burgemeester 
Kozijn het recent zo treff end 
zei: “De gemeente wordt opge-
heven, de gemeenschap blijft  
bestaan.”

Martin Vuyk, 
raadslid Onafh ankelijk Libe-

raal (O-Lib) Wijdemeren

Hoe dom bent ú eigenlijk? Vervolg van pagina 1
In dezelfde krant zegt de Hil-
versumse wethouder Wimar 
Jaeger (bestuurlijke vernieu-
wing) dat Hilversum zich 
dienstbaar zal opstellen: “De 
wil van Wijdemeren is op dit 
moment belangrijker dan die 
van ons.” Jaeger noemt drie 
voorwaarden voor een fusie: 
de dienstverlening voor de in-

woners moet beter worden, de 
fusie moet het karakter van de 
Wijdemeerse kernen aantoon-
baar versterken en de positie 
van de fusiegemeente moet 
tegenover de buitenwereld ster-
ker worden. 

De rest van het Gooi
Huizen, Blaricum en Laren 
moeten ook fuseren. Hun al-

ternatief voor een nieuwe geza-
menlijke regeling, met behoud 
van zelfstandigheid, vond het 
provinciebestuur niet overtui-
gend.  
Als Weesp gekozen heeft  voor 
Amsterdam of voor Gooise 
Meren, dan zal Noord-Holland 
dat goedkeuren, waarbij er dan 
ook plaats is voor een referen-
dum. 

Wijdemeren moet fuseren met Hilversum

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Op vrijdag 1 december orga-
niseert The Travel Club een 
presentatie over riviercruises 
in Nieuw Kerkelanden, op de 
Franciscusweg 137, 1216 SB 
Hilversum. Alice en José heten 
u van harte welkom vanaf 
10.15 uur. 

Er is een grote behoeft e aan 
vakantiemogelijkheden voor 

senioren, al dan 
niet met extra zorg. 
Misschien is het iets 
voor u. De presen-
tatie wordt gegeven 
in samenwerking 
met OAD en SijFa 
Cruises. Graag voor 
27 november telefo-
nisch aanmelden bij 
Th e Travel Club; Alice en José, 035-5822103.

The Travel Club presenteert riviercruises
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WIJDEMEREN- De nummer 1 
op de lijst van het CDA Wij-
demeren voor de gemeente-
raadsverkiezingen 2018 is de 
huidige fractievoorzitter Jan 
Verbruggen. 

Tenminste, als de leden de 
voordracht van het bestuur 
steunen. Ze kunnen zich er op 
woensdag 22 november over 
uitspreken tijdens de algemene 
ledenvergadering. Dan worden 
ook de verdere kandidatenlijst 
en het verkiezingsprogramma 
vastgesteld.
Met de voordracht van Jan 
Verbruggen neemt het bestuur 
het unanieme advies van de 
speciaal ingestelde vertrou-

wenscommissie over. Jan Ver-
bruggen: “Als ik het vertrouwen 
van de leden krijg, dan ga ik vol 
enthousiasme en vol overtui-
ging de campagne in.”

Jan Verbruggen beoogd 
lijsttrekker CDA 

WIJDEMEREN- Met alleen de 
stem van De Lokale Partij te-
gen stemde de gemeenteraad 
vóór de begroting 2018. Maar 
de zorgen over de toekomstige 
fi nanciën zijn groot. Dat Gert 
Zagt van de DLP sprak van pot-
verteren ging menigeen te ver. 

Door: Herman Stuijver

Financieel wethouder Jan-Jaap 
de Kloet slaagde erin een be-
groting op te stellen met een 
positief saldo van 24.000 euro 
in 2018 dat oploopt naar + 
125.000 in 2021. Dat is knap, 
gezien het feit dat er diverse 
grote investeringen in de cijfers 
zijn verwerkt. Wijdemeren zal 
voor ongeveer 3 miljoen mee-
doen aan het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen. 

Voorts mag onderwijswet-
houder Sandra van Rijkom 
7,5 miljoen investeren in twee 
Integrale Kindcentra in Nieuw 
Loosdrecht. CDA- voorman 
Verbruggen prees de daad-
kracht van de coalitie die 300 
à 400 woningen heeft  laten 
bouwen, sociale wijkteams 
heeft  ingesteld, veel wegenon-
derhoud heeft  gepleegd en het 
deelnemen aan de samenleving 
(vooral groenonderhoud) heeft  
gestimuleerd met het vrijwilli-
gersproject De Appelboom. 

VVD ‘er Sieta Vermeulen vroeg 
zich af of het allemaal wel fi -
nancieel haalbaar was, ook qua 
mankracht van het ambtelijk 
apparaat. “Moeten we bepaalde 
projecten niet uitstellen?” Ze 
vond het jammer dat de inzet 
van ± 20 nieuwe medewerkers 
wordt uitgesteld tot na de ver-
kiezingen. Ronduit kritisch 
was ze over de trage voortgang 
van het project Snippergroen 
waarbij het bureau Eiff el met 
bewoners een overeenkomst 
probeert te bereiken over koop 
of huur van onterecht gebruik 
van gemeentelijke grond. 
Ze verweet het college naast 
traagheid ook willekeur in de 
behandeling. 

Stan Poels (PvdA/ GrL.) stuitte 
bij het ‘puntjes op de i’ zetten 
op een tobberige aanpak van de 
duurzaamheid, te weinig getal-
len over het sociale domein en 
een zeer beperkt cultuurbeleid. 

Gert Zagt (DLP) ging het verst 
in de kritiek. Hij noemde de 
begroting ‘potverteren’ omdat 
er de komende 4 jaren bijna 3 
miljoen uit de reserves wordt 
gehaald. Dat het college een 
negatief eff ect van de rijks-
overheid (septembercirculaire) 
niet in deze begroting had 
verwerkt, was volgens hem 
‘meten met twee maten’. Want 
bij eerdere begrotingen werd 

dat standaard wel gedaan. “Nu 
het niet uitkwam, met twee jaar 
structureel onder de nul, is het 
te pijnlijk” zei hij. Ook legde 
hij de vinger op het zogenaam-
de weerstandsvermogen dat 
gunstig lijkt, maar gewoon is 
aangepast om het beter te laten 
lijken. 
Die fi nanciële zekerheid baarde 
ook zorgen bij Robby Israel van 
de Onafh ankelijk Liberalen. 
Die anderzijds weer vond dat 
4 miljoen voor een Riolerings-
plan ‘exorbitant veel geld is’. 
D66, VVD en OLib kwamen 
met een amendement om de 
1,5% ozb-verhoging in 2018 
niet uit te voeren. Ze hadden 
een dekking van 90.000 euro 
gevonden uit de ontvangsten 
van het BTW-compensatie-
fonds. 

Aarzelend
Wethouder De Kloet kwam 
niet goed uit de verf bij de be-
antwoording. Vooral toen hij 
wilde uitleggen dat het plan 
van een deel van de oppositie 
om het geld van het BTW- 
compensatiefonds te benutten 
voor -0%- ozb-verhoging niet 
mogelijk was, zei hij te vaak 
‘volgens mij’. Iemand had ‘m 
verteld dat putten uit dat fonds 
niet mogelijk was. Hoe het 
precies zat, wist de wethouder 
niet. Het leidde er overigens 
wel toe dat D66, VVD en 

Zorgen over fi nanciën op langere termijn

Tijdens het jaarlijkse Dorpsbe-
langendiner kondigde voorzit-
ter Van den Brink aan dat het 
bestuur Jan-Jaap de Kloet zal 
voordragen als lijsttrekker voor 
de komende gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart a.s.

De Kloet zei dat hij het een 
eer vond om dat te gaan doen. 
Hij was zonder ervaring met 
gemeentepolitiek onverwacht 
ongeveer een jaar geleden als 
wethouder financiën en duur-
zaamheid begonnen. Dorps-
belangen nam de plaats in van 
de VVD in de huidige coali-
tie. Jan-Jaap de Kloet noem-
de het wethouderschap een 
pittige taak die hij echter met 
bijzonder veel plezier vervult. 

Hij zou zich met veel energie 
willen inzetten om een goed 
resultaat voor zijn partij te be-
halen. 

Jan-Jaap de Kloet lijst-
trekker Dorpsbelangen

OLib na deze mededeling het 
amendement introkken.  Ook 
kon de wethouder niet con-
creet zijn of het voortslepende 
Snippergroen-dossier voor de 
verkiezingen was afgerond. 
Er ontstond een welles-nietes 
discussie over het bewust niet 
verwerken van de september-
circulaire in de begroting die 
burgemeester Ossel afb rak.  

Er komt een cultuurnota na 
jaren wachten, zei wethou-
der Sandra van Rijkom, want 
ze wilde ‘een slag maken en 
dwarsverbanden leggen waar-
bij afspraken geborgd worden 
voordat we deze nota kunnen 
aft ikken’. Op de middenpagi-
na’s van dit blad treft  u een ge-
meentelijke samenvatting van 
de begroting. 

Kijkje achter de schermen bij de verkiezingen
Een leuke vergoeding

Werk dat ertoe doet!

Wat bieden wij?

GEZOCHT!
Stembureau leden

www.wijdemeren.nl/stembureau

21
maart

2018
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Weekendaanbieding
(don., vrij. en zat.)

Lieuwmaastaart
(hazelnoot-schuim)

Ingezonden brief  

Onderstaand een ingekorte 
brief van CU- lijsttrekker Es-
ther Kaper. De volledige tekst 
treft u op: www.wijdemeren.
christenunie.nl. 

Vorige week werd bekend dat 
de provincie de bestuurlijke 
fusie tussen Wijdemeren en 
Hilversum doorzet. Als geen 
ander begrijp ik welke bezwa-
ren en negatieve gevoelens er 
tegen een fusie met Hilversum 
zijn. Waarom moet er zonodig 
worden gefuseerd? Moet ik 
straks naar Hilversum voor 
een paspoort of rijbewijs? 
Wat gaat zo’n grote gemeente 
met onze mooie dorpen en 
natuur doen? Worden we niet 
ondergesneeuwd? Worden we 
gedwongen tot besluitvorming 
waar niemand op zit te wach-
ten?
De laatste twee angsten zullen 
werkelijkheid worden als we 
níet fuseren. Sterkere, grote 
gemeenten om ons heen ruk-
ken op. Denk aan Amsterdam, 
Almere, Utrecht en Amers-
foort. Als kleine speler in een 
groot krachtenveld hebben we 
nauwelijks melk in de pap te 
brokkelen. En dan heb ik het 

nog niet eens over de zwakke 
bestuurskracht van onze ge-
meente, zoals uit onderzoeken 
naar voren kwam. Onze ge-
meente heeft  niet voldoende 
mankracht en draagkracht om 
de taken naar behoren uit te 
voeren en op regionaal niveau 
een krachtig geluid te laten 
horen.
Het is de verantwoordelijkheid 
van de mensen waarop u op 
21 maart gaat stemmen om 
onze voorzieningen op peil te 
houden, de identiteit van onze 
dorpen te koesteren en te ver-
sterken. Dat is niet alleen mijn 
taak als politica, maar ook die 
van u; als inwoner, vereniging 
of maatschappelijke organisa-
tie. Daar heb ik het volste ver-
trouwen in. Voor én na de fusie 
ben en blijf ik een Kortenhoef-
se en zal ik me met hart en ziel 
blijven inzetten voor de belan-
gen van alle ‘Wijdemeerders’.

Esther Kaper; 
lijsttrekker ChristenUnie Wij-

demeren. Reageren? esther.
kaper@wijdemeren.christen-

unie.nl; www.wijdemeren.
christenunie.nl

Koester onze identiteit, 
ook na een fusie

Tijdens de 2e bijeenkomst van 
Haak je aan? zijn 19 dames 
aangehaakt! Het begin van de 
eerste deken is gemaakt. De 
dames zijn zo enthousiast dat 
zij graag vaker bij elkaar wil-
len komen. Daarom is de haak 
-maar-aan-activiteit nu iedere 
1e en 3e vrijdag van de maand 
van 14:30-16:00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer, vestiging 
Loosdrecht. 

Haak je aan is een landelijk 
project (zelfs buiten Nederland 
zijn mensen al aangehaakt. Het 
gaat om de grootste gehaakte 
deken ter wereld. In meerdere 
groepen worden vierkantjes ge-
haakt, daar worden dekens van 
gemaakt. Die dekens worden in 
mei 2018 tijdelijk aan elkaar ge-

maakt en dat vormt dan hope-
lijk de grootste gehaakte deken 
van de wereld.
Daarna worden de dekens ge-
schonken aan goede doelen. 
De wol is gesponsord door 
Scheepjeswol voor twee de-
kens. Haaknaalden en garen 

zijn aanwezig. 
Voor verdere informatie zie de 
Facebookpagina https://nl-nl.
facebook.com/samenhaken/
Volgende bijeenkomsten op 
vrijdag 17 november en 1 en 
15 december; De Tjalk 41; 035- 
582 5488. 

Haak je aan? Haken is verbinden

Sleutel
Service

Op meer dan 200 plaatsen in 
Nederland werden op vrijdag 
10 november mantelzorgers 
in het zonnetje gezet. Het was 
de Dag van de Mantelzorg; een 
goed moment om waardering 
uit te spreken voor het bijzon-
dere werk van mantelzorgers. 
Ook in Wijdemeren waren ver-
schillende activiteiten. 
 
Van herfstkransen maken tot 
tapas bereiden, van schilderen 
tot een high-tea. 
Versa Welzijn en het 
Kursusproject Loos-
drecht hadden beide 
een prachtig pro-
gramma neergezet 
voor alle mantelzor-
gers in Wijdemeren. 
De activiteiten wer-
den druk bezocht.  

Steunpunt  Mantelzorg 
Wethouder Van Henten was 
bij de cursussen aanwezig: 
“Mantelzorgers zijn van on-
schatbare waarde voor degene 
voor wie zij zorgen en voor 
ons als samenleving. Wat ze 
doen is waardevol en mooi, 
maar niet altijd makkelijk. 
Soms zelfs best zwaar. Juist 
daarom is het belangrijk dat zij 
ook goed voor zichzelf blijven 

zorgen. De gemeente en Versa 
Welzijn kunnen hierbij helpen 
via het steunpunt Mantelzorg. 
Samen kijken we dan naar een 
geschikte oplossing.”  
De wethouder eindigde de 
activiteiten met een passend 
gedicht over Mantelzorg: 
Natuurlijk zorg ik graag voor jou
 Leun gerust op mij
Al ga ik soms -een beetje 
maar- aan mijzelf voorbij
Ik weet beter dan wie ook 

Succesvolle Dag van de Mantelzorg

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Klein
€ 6,95

Groot
€ 12,95
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Het was weer feest aan de Oud 
Loosdrechtsedijk. Kopers, ma-
kelaars, projectontwikkelaar, 
architect, bouwers en wethou-
der Reijn waren present bij het 
planten van de eerste boom 
als opmaat naar de bouw van 
44 woningen op het Kompas 
en bij de Swingboei (aan de 
overkant). 

“Het is mooi dat er na zo’n 
lange periode eindelijk eens 
gebouwd wordt” zei Han Pe-

ters van Plan Vastgoed, de op-
drachtgever. “En wat voor een 
plan, het heeft  een geweldige 
ligging en het wordt ruim op-
gezet.”
Het project bestaat uit 22 
geschakelde villa’s (182 m2 
gebruiksruimte) en zes rietge-
kapte vrijstaande villa’s op een 
landtong van 140 m. aan de 
Eerste Plas. Daarnaast wordt 
het Kompas gesloopt en op 
die plek komt Het Nieuwe 
Kompas, een restaurant op de 

begane grond met vijf apparte-
menten erboven. “Tja, die hos-
tellerie van vroeger was fraai 
architectonisch en herkenbaar 
vanaf het water, maar het is 
niet meer te herstellen” zei een 
bezoeker. Het plan aan de plas 
wordt gecomplementeerd met 
vier lodge woon-werkappar-
tementen. Aan de overkant, 
aan de Vuntusplas, zet bouwer 
Blokland nog eens zes twee-on-
der- eenkappers neer op het 
voormalige Swingboei-terrein-

Het Kompas, wonen aan een landtong

(v.l.n.r.) Twee toekomstige 
bewoners, Th eo Reijn en Jan 

van Vliet planten de 1e boom

Maandag 6 november vond 
een bewonersbijeenkomst 
plaats aangaande de herin-
richting van het Lindeplein. 
Achterstallig onderhoud, te 
hoge en dure centraal gele-
gen gebouwen, een te grote 
en onveilige vijver en weinig 
plek voor marktkramen vorm-
den de aanleiding om tot een 
aanpak te komen die het plein 
nieuw leven moet inblazen.

Door: Niels van der Horst

Het was druk. Veel mensen 
waren afgekomen op deze ge-
meentelijke informatieavond. 
De meesten wonen aan of 
dicht bij het plein. Insteek van 
de gemeentelijke representant 
wethouder Th eo Reijn was het 
vergaren van zoveel mogelijk 
ideeën van bewoners. Iedereen 
met wensen, klachten, tips kon 
deze kwijt, waarna ze werden 
verzameld zodat ze meege-
nomen konden worden in de 
plannen. Ook werd gevraagd 
of je betrokken wilde blijven 
in een te vormen klankbord-

groep. Deze groep zou betrok-
ken blijven bij de ontwikkeling 
van het uiteindelijke voorstel. 
De gemeente had een steden-
bouwkundig-/landschapsar-
chitectenbureau ingehuurd om 
een aantal plannen in maquette 
vorm te tonen. De hoop was 
om hiermee de bewoners te in-
spireren en inzicht te geven in 
de verschillende uitersten van 
de mogelijkheden.

Het plein
Een van de maquettes liet een 
veel kleiner plein zien zonder 
vijver en waar de vrijgekomen 
ruimte was gevuld met senio-
renwoningen. Dat was te rigou-
reus vonden de aanwezigen. 
Aan de andere kant van het 
plannenspectrum zou alleen 
de vijver wat kleiner worden 
ten bate van extra ruimte voor 
marktkramen gepaard met 
verbeterd onderhoud. In dat 
geval zou het weer meer blij-
ven lijken op de huidige vorm. 
Sommige bezoekers hadden 
het idee dat de komst van (se-
nioren)woningen te prominent 

geopperd werd. 
Th eo Reijn legde uit 
dat “als men die niet 
wil, ze er ook niet 
komen.” Wel is het 
zo dat de ontwikke-
ling van woonruimte 
middelen vrij maakt 
die het uiteindelijke 
plan fi nancieel mede 
zouden kunnen 
dragen. Daarbij is er 
behoeft e aan meer 
woningen, hetgeen 
het combineren van 
de behoeft en logisch 
maakt.

Suggesties
Tijdens de rondvraag naar alles 
wat speelt bij de bewoners met 
betrekking tot het Lindeplein, 
werden plus- en minpunten 
apart genoteerd. Zodoende 
ontstonden twee lijsten: één 
met wensen en één met ver-
beterpunten. Ondanks de 
klachten over de vijver, bleek 
dat deze niet inhielden dat de 
bewoners er vanaf wilden. Het-
zelfde gold voor de rij platanen 
die als sfeervol werd gezien. 
In algemene zin zagen de aan-

wezigen graag een kwaliteit-
simpuls. De huidige kwaliteit 
vonden ze niet voldoende. Wat 
men voor verbetering vatbaar 
vond waren zaken als de matige 
verlichting, dat er te weinig te 
doen is voor de jeugd, de onge-
zellige uitstraling en de matige 
marktvoorzieningen. Ook het 
gebruik van het Drieluik kon 
beter en effi  ciënter.

Gemeente
“Leuk!” vatte Th eo Reijn de 
avond samen. “Aan het eind 
van de avond werd het wel 
een beetje van: jullie hebben 

de plannen toch al klaar. Nee, 
juist dus niet!” Dit klonk zeer 
oprecht. “Natuurlijk is er een 
gemeentelijk belang als het gaat 
om wonen. Maar als men geen 
woningen wil, laten we het zo 
en moeten we andere middelen 
vinden voor het onderhoud.” 
Het was voor de wethouder 
opvallend dat de vijver popu-
lair bleek. “Gezien het aantal 
klachten over de vieze lucht en 
de grootte ervan, was het beeld 
ontstaan van: weg ermee! Maar 
dan zie je het belang van zo’n 
avond, als blijkt dat dit niet zo 
is.”

Herinrichting Lindeplein

Mevrouw Masson uit Hilver-
sum is er blij mee. Ze krijgt het 
eerste huis ter plekke: “Vroeger 
woonde ik aan de rand van 
Loosdrecht en het heeft  me al-
tijd getrokken. Lekker ’s zomers 
een terrasje pakken en genieten 
van de watersport.” Dat geldt 
ook voor de familie Van der 
Duin die zich op kavel 27 laat 
fotograferen. “Wij zijn water-
sportliefh ebbers. Bij ons huis 
hoort ook een eigen ligplaats 
in de jachthaven. De kinderen 
Lars en Fien zeilen, dus we zien 
er erg naar uit” vertelt meneer. 
Alle woningen beschikken over 
een houten terras met eigen 
aanlegsteiger én extra ligplaats 
(box) in de privé haven met een 
minimale afmeting van 8 x 3 m. 
Het moge duidelijk zijn dat dit 
project niet valt onder het kop-
je ‘sociale woningbouw’. 

Buiten waait een frisse wind, 
toch is de belangstelling om de 
offi  ciële opening bij te wonen 
tamelijk groot. Overigens niet 
de eerste van wethouder Th eo 

Reijn. Hij memoreert dat hij 
hier ook al was bij de start van 
de verkoop en bij het slaan van 
de eerste damwand. Jan van 
Vliet, directeur van projectont-
wikkelaar Gebroeders Blokland 
uit Hardinxveld-Giessendam, 
legt uit dat de eerste bouw-
werkzaamheden ruim 3 we-
ken later aanvangen door een 
schaarste aan materialen en 
één verdacht plekje. Doordat 
de bouw in den lande op volle 
toeren draait, is de vraag groot. 
”Nu de recessie eenmaal achter 
ons ligt zal de marktwerking de 
prijs van deze woningen fl ink 
opdrijven” meende Van Vliet.
Bij het planten van de Nyssa 
sylvatica oft ewel Zwarte Tupe-
leboom mochten naast de wet-
houder en de directeur twee 
toekomstige bewoners zand 
scheppen. 

Wijdemeren bij Hilversum?
(v.l.n.r.) Piet, Sint, Remkes, burg. Ossel, burg. Broertjes, Gert Zagt, Th eo Reijn, Jacob van der Meulen, Betske van Henten
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Begroting 2018                 

Verkoop gronden

Bijdragen leerlingenvervoer en huishoudelijke hulp

Verhuur gebouwen en accommodaties

Het grootste deel krijgen 
we van het Rijk.

De rest krijgen we uit 
lokale heffingen en 
andere inkomsten-

bronnen.

Een klein deel wordt
onttrokken aan reserves.

De totale inkomsten voor 2018 
zijn begroot op € 51.500.000,-.

Andere inkomstenbronnen

inkomsten
waar komt het vandaan?

verkocht

De laatste begroting voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 is vastgesteld! We zijn 
blij met alle projecten die we in het afgelopen 
jaar hebben afgerond. Maar er komt nog een 
spannende periode aan: we maken een start 
met de realisatie van twee integrale kindcentra 
in Loosdrecht en met de uitvoering van het 
gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Het college van burgemeester en wethouders

51,5
MILJOENMILJOEN

23,8
MILJOENMILJOEN

26,1
MILJOENMILJOEN
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Onroerende zaakbelasting (OZB)

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Leges omgevingsvergunning

Forensensbelasting

Lijkbezorgingsrechten

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

Overige lokale heffingen

6.154.000

3.600.000

2.637.000

623.000

403.000

340.000

301.000

132.000

409.000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Lokale heffingen

Integrale kindcentra

In 2018 gaan we in Loosdrecht aan de slag met 
het creëren van twee integrale kindcentra. 
Op beide locaties worden kinderopvang en 
basisonderwijs samengevoegd, zodat er 
maximaal kan worden samengewerkt. 
Het Loosdrechts basisonderwijs is hierna weer 
klaar voor de komende generaties!

€

    2017  2018OZB    € 482  € 489Afvalstoffenheffing € 238  € 268Rioolheffing   € 288  € 286    € 1.008 € 1.043

Hoeveel betaal ik in 2018?Voor een woning van € 350.000

14,6
MILJOENMILJOEN

1,6
MILJOENMILJOEN

Oostelijke Vechtplassen

Volgend jaar start de uitvoering van het gebiedsak-
koord Oostelijke Vechtplassen. Met een aantal partners 
verbeteren we in tien jaar tijd de kwaliteit van natuur, 
landschap, recreatie, toerisme en leefomgeving. De 
Oostelijke Vechtplassen worden weer aantrekkelijk en 
toegankelijk. Een gebied waar inwoners en toeristen 
graag wonen, werken en recreëren. SCHOOL
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(Digitale) dienstverlening

Bestuur

Regionale samenwerking

Communicatie 

Wegonderhoud

Openbare verlichting

Groenonderhoud

Riolering

Gemeentelijke gebouwen

Begraafplaatsen

Afvalinzameling door GAD

2,8
MILJOENMILJOEN

9,8
MILJOENMILJOEN

Bestuur en Burger Openbare ruimte

Handhaving en toezicht

Bijdrage Veiligheidsregio

2,6
MILJOENMILJOEN

Veiligheid

Grondwaterbeheer

Duurzaamheid

Milieutaken

Omgevingsvergunningen

Bestemmingsplannen

Woningbouwprojecten

9,5
MILJOENMILJOEN

Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling

uitgaven
waar gaat het naar toe?

Organisatiekosten

6,5
MILJOENMILJOEN

Algemeen
Totaal

€51,5
MILJOEN

Jeugdhulp

Bijstand

Maatschappelijke ondersteuning

Begeleiding statushouders

Sport en cultuur, zoals bibliotheek

17,9
MILJOENMILJOEN

Stimuleren lokale economie

Regionaal Bureau Toerisme

Wandelroutenetwerken

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen

2,4
MILJOENMILJOEN

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Sociaal Domein
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B U F F I N G O P T I E K . N L

Exclusief voor u!

VRIJDAG 24 NOV VAN 16.00 TOT 21.00 UUR

Bent u al klaar voor  de Feestdagen?
KOM NAAR BUFFING OPTIEK LOOSDRECHT EN LAAT 

U VOLLEDIG IN DE WATTEN LEGGEN! 

KRIJG O.A. ADVIES VAN EEN  KLEURSTYLIST, HUIDSPECIALIST
EN BEWONDER DE NIEUWSTE BRILLENCOLLECTIES ONDER 

HET GENOT VAN EEN HAPJE EN DRANKJE! 

AANMELDEN VIA ONS 
FACEBOOK EVENEMENT

(NIET VERPLICHT) 
LOCATIE: NOOTWEG 59, 

LOOSDRECHT

Fiore

Sander Buffi  ng runt een 
toonaangevende optiekzaak. 
Buffi  ng Optiek heeft naast 
een vestiging aan de Neuweg 
in Hilversum ook een mooie 
winkel aan de Nootweg. Hij wil 
graag nog meer zijn gezicht la-
ten zien in het dorp. Want een 
goede opticien is belangrijk. 
Op vrijdag 24 november orga-
niseert Buffi  ng Optiek een leuk 
evenement tussen 16 en 21 
uur. “Wij hechten veel waarde 
aan de klanten als persoon en 
daarom bieden wij hen een 
leuk servicepakket aan. Geheel 
gratis en iedereen is welkom” 
vertelt Sander Buffi  ng. 

Door: Herman Stuijver

Er zijn vier leuke verrassingen 
voor mannen en vrouwen. 
Die u wellicht inspiratie bie-
den voor een mooie Kerst. 
Kleurstyliste Th ea de Velde van 
‘Stralend Jezelf!’ geeft  een korte 
kleuranalyse en kledingstijlad-
viezen. Zij is er voor jong en 
ouder, want er mooi uit zien is 
niet aan leeft ijd gebonden.
“Mijn uitgangspunt is dat ieder 
mens mooi en uniek is. Samen 
kijken we naar wat het beste 
bij jóu staat. Ik vind het heel 
leuk om tijdens dit evenement 
vrouwen advies te geven over 
kleuren en kleding die hen laat 
stralen tijdens de feestdagen” 
vertelt Th ea.

Ook Charlotte Veldt van Fi-
ore Beautysalon wil graag 
meedoen aan dit event. Zij is 
gediplomeerd schoonheidsspe-
cialiste en Hannah huidcoach. 
Charlotte: “Ik ben gespeciali-
seerd in behandelingen gericht 
op huidverbetering zoals de 

bindweefselmassage, die er 
samen met het hoogwaardige 
merk Hannah voor zorgt, dat 
uw huid, de behandeling krijgt 
die het verdient” Tijdens een 
(gratis) intake gesprek wordt 
uw huid gemeten met de Skin 
Analyser. 

Sander Buffi  ng is er trots op 
dat hij de primeur heeft  van 
een Europese Preview van de 
Helly Hansen zonnecollectie. 
Het bekende sportmerk heeft  
speciaal voor de watersport 
brillen ontworpen met gepo-
lariseerde glazen, modieus en 
handig. Daarnaast kunt u bril-
len bekijken van diverse andere 
topmerken als Gerry Weber, 
Tom Ford en Sir John.

Voorts wil Buffi  ng de klanten 
als extra service een Quickscan 
Oogmeting aanbieden. “Het is 
geen uitgebreid oogonderzoek. 
Daarvoor ontbreekt de tijd. 
Maar met een quick scan kun-
nen we de klanten wel een in-
dicatie geven over de stand van 
de ogen” voegt Sander eraan 
toe. Die hoopt dat veel mensen 

die kans zullen pakken om 
kennis te maken met zijn zaak. 
U bent van harte welkom, ook 
voor een hapje en een drankje. 
Voor de mannen en ook stoere 
vrouwen staat er een Racesi-
mulator-playseat, waar er een 
rondje gereden kan worden. 

Buffing Optiek
Bij Buffi  ng Optiek vindt u alles 
wat u van een goede opticien 
mag verwachten: een uitgebrei-
de collectie monturen, een gro-
te contactlenzenpraktijk, des-
kundige oogmetingen en een 
riant assortiment kinderbrillen 
in de winkel in Hilversum. 
De medewerkers van Buffi  ng 
Optiek nemen altijd uitgebreid 
de tijd voor de klant. Of het nu 
gaat om de aanschaf van een 
bril of lenzen, het bijstellen van 
een montuur, een oogmeting, 
een hoortest of gewoonweg 
een vraag, zij helpen u graag 
verder. Buffi  ng heeft  een team 
dat onder andere beschikt over 
een opticien, optometrist, con-
tactlensspecialist en audicien.
Zie ook: www.buffi  ngoptiek.nl

Leuk evenement bij Buffi ng Optiek

Hebben jullie al zo’n mooie 
‘Roepmuts’ gemaakt voor 
Sinterklaas en zijn Pieten?
Want over een paar dagen 
kunnen wij al van hun 
aanwezigheid genieten.
Aanstaande zaterdag 
mogen wij Sinterklaas 
bij Jachthaven Wetterwille 
al verwelkomen,
Als alles volgens planning verloopt hoopt de Sint daar 
rond 12 uur met zijn prachtige boot aan te komen.
Om half 12 gaat het feest met veel plezier en muziek 
bij Jachthaven Wetterwille al beginnen,
Samen zien wij de boot dan van verre aankomen, 
en halen we de Sint groots binnen.
Als de Burgemeester Sinterklaas en zijn Pieten 
aan wal hebben mogen begroeten,
Is er voldoende gelegenheid om de Sint en 
zijn Pieten persoonlijk te ontmoeten.
Om 13 uur moeten wij Sinterklaas bij 
Jachthaven Wetterwille dag gaan zeggen,
En gaat hij de tocht met zijn trouwe paarden 
richting Nieuw Loosdrecht afl eggen.
Na een korte pauze zal Sinterklaas 
weer snel met zijn tocht verder gaan,
En begint zijn Rondtoer door Nieuw Loosdrecht 
om 15 uur op de Frans Halslaan.
Na deze tocht door Nieuw zullen alle Pieten 
en Sinterklaas eindigen op het Lindeplein. 
Met een speciaal fotomoment, leuke Pietenspelletje 
en veel muziek wordt dat een waar festijn.
Rond 16:30 uur zal Sinterklaas op het Lindeplein 
helaas weg gaan,
En kan hij bijkomen van alle indrukken die 
hij in ons mooie Loosdrecht heeft  opgedaan.
Natuurlijk vergeet Sinterklaas de zieke kindertjes ook niet,
Mocht er een kindje niet bij de intocht kunnen zijn 
meldt dit dan tijdig aan onze regelpiet.
Sinterklaas verwacht jullie zaterdag 18 november allemaal,
Want zijn jaarlijks terugkomen in Loosdrecht is voor 
hem altijd erg speciaal.

Zaterdag 18 november; 11:30 bij Jachthaven Wetterwille; 15:00 
Start Rondtour door Nieuw Loosdrecht (zie voor de route de 
site van stichting sloep); 15:30 Feest op het Lindeplein. Kent u 
een ziek kindje meldt u zich dan bij de RegelPiet; 06-51052319

Sinterklaas Persbericht



NIEUWSSTER  9WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017

Wie in Loosdrecht en omgeving 
woont, hoeft zich niet te verve-
len. Er is voor iedereen op heel 
veel momenten door het jaar 
altijd wel een cursus, lezing, 
excursie of activiteit waar je bij 
kunt aansluiten. Voor jong en 
oud en voor een redelijke prijs. 
Op deze dinsdagmiddag gonst 
het van de bezigheden in het 
3Luik aan het Lindeplein. 

Door: Herman Stuijver

Kunstschilder Ditte Benschop 
is uitermate populair bij haar 
cursisten. Juist omdat ze hen 
niet als cursisten behandelt, 
het gaat om ‘vrij schilderen’, alle 
onderwerpen, vormen en tech-
nieken zijn toegestaan. Haar 
rol is het begeleiden van wat de 
deelnemers zelf willen maken. 
“Het gaat er juist om dat je los 

aan de slag gaat, dat je je durft  
te geven” zegt de kunstenaar die 
al jarenlang een mooi atelier 
heeft  op Mijnden. Er zijn twee 
groepen, waarvan er een bijna 
geheel zelfstandig werkt. “Nie-
mand vertelt mij wat ik moet 
doen” zegt Rob die zo’n 10 jaar 
geleden begon met therapeu-
tisch kwasten. Nu schetst hij 
losjes met kwast, spatel en een 
dotje watten een grijs, blauwe 
lucht als achtergrond voor een 
blik op de plassen, met een 
zeilbootje op de voorgrond. De 
heer Hagen doet z’n uiterste 
best om naar een voorbeeld 
uit een reclamefolder een nin-
ja-achtig persoon in roodzwar-
te tinten neer te zetten. “Zo’n ge-
laatsuitdrukking is het lastigst.” 
Maar je kunt zien dat meneer al 
zo’n 15 jaar bezig is, want zijn 
handen gaan vaardig over het 

papier. Nelleke vindt het heer-
lijk om haar vrije gevoel aan te 
spreken. “Het gaat niet om die 
rozen precies over te nemen, 
maar er een impressie van te 
maken” zegt ze. In ieder geval 
zijn de kleuren betoverend. 
“Een beetje in Van Gogh-stijl” 
voegt lerares Ditte eraan toe. 
Die er genoegen in schept dat 
bij haar lessen iedereen, tussen 
klodderen en fi jnmazig priege-
len, op z’n eigen wijze aan de 
gang kan gaan. Ditte geeft  ook 
op maandagavond 2,5 uur vrij 
schilderen. Zij verzorgt twee 
van de zeven ‘schilderlessen’ 
uit het bekende gele boekje van 
KPL.

Plaudern mit Doris
Schuin aan de overkant is een 
ander gezelschap ontspannen 
aan de gang. Samen met Doris 

Kursus Projekt bruist van de cursussen

LOOSDRECHT - Bewoners aan 
de Loenderveense Plas zouden 
inspraak krijgen en de plannen 
zouden alleen doorgaan als 
alle partijen het met elkaar 
eens zijn, meldt RTV NH. Maar 
wethouder De Kloet komt 
daarop terug. Tot woede van 
de bewoners.

De Werkgroep Behoud Loen-
derveense Plas heeft  zelf een al-
ternatief bedacht om de Loen-
derveense plas te sparen. Van 
de Loosdrechtse Plassen naar 
de Vecht en van daar over de 
Wijde Blik naar het Hilversums 
kanaal. Een aantal bestaande 
sluizen moet worden opge-
knapt en uitgebreid. Zo wordt 
de Loenderveense Plas ontzien, 
menen zij.  
Wethouder De Kloet heeft  in 
gemeenteraad de toezegging 
gedaan dat uitsluitend indien 
er sprake is van unanieme 
stemming, het project door zal 

gaan. De bewoners waren daar 
erg blij mee, want zo kunnen 
ze de vaarverbinding door 
de Loenderveense plas tegen 
houden. In een brief die de wet-
houder afgelopen week stuurde 
naar de gemeenteraad draait 
hij de toezeggingen terug. In 
plaats daarvan wil hij proberen 
zo veel mogelijk partijen achter 
een bepaald onderdeel te krij-
gen. “In de mêlee van de ver-
gadering heb ik die uitspraak 
gedaan, maar in de brief staat 
het goed. Dat is leidend”, vertelt 
wethouder De Kloet aan NH 
Nieuws. Bewoners reageren 
boos. “Zo ga je niet met burgers 
om. Je geeft  een garantie af en 
dat is ook waar we de wethou-
der aan gaan houden”, aldus een 
woordvoerder van de Werk-
groep Behoud Loenderveense 
Plas. Die zijn grieven zal uiten 
in de commissievergadering 
van 15 november a.s. 

De Kloet betwist

Doris Schmidt en een deel 

van haar cursisten

Op maandagochtend 6 novem-
ber was in het Rijksmuseum 
de aftrap van het Nationaal 
Schoolontbijt. De kinderen van 
groep 7/8 van OBS de Linde 
hadden dit jaar wel een hele 
speciale start van het schoolont-
bijt. Zij werden uitgenodigd 
door de burgemeester Ossel 
van Wijdemeren om samen met 
hem te ontbijten.

Zij werden bij binnenkomst 
hartelijk ontvangen door wet-
houder Van Rijkom en de se-
cretaresse van de burgemeester. 
Waarna zij naar de feestelijk 
gedekte tafel geleid werden. De 
kinderen hadden voor zichzelf 
en de burgemeester het ontbijt 
meegenomen. Het werd een 
gezellige happening, de bur-

gemeester schoof aan en de 
kinderen konden vragen stellen 
aan hem. Uiteraard werd hem 
het hemd van het lijf gevraagd. 
Na het ontbijt is er voor het ge-
meentehuis nog een groepsfoto 
gemaakt en was er voor een 

paar gelukkigen nog de kans 
om alleen met de burgemeester 
op de foto te gaan.
Kortom groep 7/8 heeft  een 
fantastische ervaring gehad en 
ook nog geleerd over het belang 
van een goed ontbijt. 

De Linde ontbijt bij de burgemeester

Schmidt-Merz proberen vier 
dames en één heer het gesprek 
op gang te houden, helemaal 
in het Duits. Doris die al 
langer dan 30 jaar in Neder-
land woont, heeft  het gezellig 
gemaakt. Met herfsttakjes, 
chocolaatjes, koffi  e, thee en 
diverse typisch Duitse afb eel-
dingen aan de wand. Iedereen 
heeft  zijn huiswerk gemaakt, 
dus staat Doris niet ‘mit leeren 
Hände’. Janneke wil graag beter 
leren converseren met de Duit-
se vriendin van haar zoon en 
Elly reist vaak met haar boot 
over de rivieren bij onze oos-
terburen. Als zij aanlegt, wil ze 
graag ‘gemütlich plaudern’, dat 
vrijuit babbelen gaat haar goed 
af. Zoals blijkt uit de geschiede-
nis van 500 jaar Luther die ze 
vertelt aan haar groepsgenoten. 
Dat ze zelf niet meer in de kerk 
komt, vindt Don uit Vinke-
veen ‘Schade’. Jammer, maar 
er ontstaat een aardig gesprek 

over de voors en tegens van het 
geloof. Een instinker voor veel 
Nederlanders die Duits willen 
spreken, zijn de ‘falsche Freun-
de’. Een woord klinkt bekend, 
maar betekent iets heel anders. 
Als u op de Duitse autobaan in 
de Nebel rijdt, is dat geen ‘Mist’. 
Dat is namelijk ‘mest’, zo kun-
nen er talloze onaangename 
verwarringen ontstaan. 

Mevrouw Schmidt praat op 
soepele wijze met de cursis-
ten die 10 lessen volgen voor 
slechts 80 euro. Het gaat niet 
om woordenboekkennis, maar 
over reële situaties met vaak 
nieuwe aparte woorden als Put-
zelbäume en Buchstabensuppe. 
Naast Duits zijn er ook lessen 
in Spaans, Engels en Frans op 
verschillende niveaus.
Zie ook: www.kploosdrecht.nl

Elke tweede woensdag van de 
maand nodigen vrijwilligers van 
de gezamenlijke PKN- kerken 
ouderen uit voor een genoeg-
lijke middag in het Wijkgebouw 
aan de Eikenlaan. Vorige week 
was het genieten van de fi lm ‘Ja 
Zuster Nee Zuster’. 

Terwijl de ongeveer 50 ouderen 
een kopje koffi  e of thee met 
koekje nuttigen, zorgt de vaste 
club van vrijwilligers ervoor 
dat iedereen prettig zit. De rol-
lators blijven in de hal. Beheer-
der Henny Lugtenaar is altijd 
behulpzaam, nu heeft -ie het 
grote scherm uitgerold en de 
zaal verduisterd. Niet helemaal, 
de waxinelichtjes blijven bran-
den. ”Het programma varieert” 
vertelt een van vrijwilligsters 
“soms een reisverhaal of een 
lezing. Of een bingo. Ook doen 

we met Kerst en Pasen altijd een 
speciale viering.” Veel ouderen 
worden met een auto gehaald of 
gebracht. Voordat zuster Klivia 
en buurman Boordevol op het 
scherm verschijnen, leest Ria 
als welkom een gedicht voor 
over een ‘uitgevlogen vlinder’. 
Ja Zuster Nee Zuster blijft  een 

prachtige ‘feel good’- fi lm, met 
bekende meezingers, emoties 
over goed en kwaad en goed 
acteerwerk. De ‘duiffi  es’ van 
Gerrit vervelen nooit, terwijl 
de 50 ‘er jaren beelden vol nos-
talgie naar vroeger oproepen. 
Een voltreff er op deze herfstige 
middag in Loosdrecht. 

Genieten van Ja Zuster, Nee Zuster

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
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'Schaken'

Schoolschaken voor de 13e keer gestart
0KORTENHOEF- Afgelopen 
woensdagmiddag werd ba-
sisschool de Regenboog weer 
overspoeld door kinderen die 
meededen aan het jaarlijkse 
Schoolschaak Toernooi. De 
blinkende wisselbeker stond 
al te glimmen in de aula en de 
jonge deelnemers van zes Wij-
demeerse basisscholen keken 
verlangend naar die aanlok-
kelijke trofee. Die pas op 22 
november gewonnen kan wor-
den. Nu waren de voorrondes. 

Door: Herman Stuijver

Hoewel Milan Pool van de Wa-
rinschool al bijna zeker weet 
dat zijn school ook deze editie 
de eerste prijs in de wacht zal 
slepen. De Bergse school was 
al vaker de beste Wijdemeerse 
school, dus….”Oke, dat we vo-
rig jaar wonnen, zegt niet alles. 
Maar we hebben een sterk 
team” vervolgt Milan die wijst 
op Jord, Ruben, Jaap en Wou-
ter. “We hebben ook een hele 
goede trainer, Johan Verburg, 
die weet alles van goede zetten. 
En hij begint elke les met een 
schaakpuzzel.” Tot slot meent 
Milan dat schaken ook in zijn 
genen zit, want opa Dirk Pool 
was eens een Kampioen van 
Wijdemeren. Niet iedereen is 
even goed voorbereid. Er was 
zelfs een deelnemer die van te-
voren dacht dat het om schaat-
sen ging, een paar letters ver-
schil. Gelukkig kreeg-ie vooraf 
een spoedcursus ‘schaken’ van 
een goedwillende teamgenoot. 
Voordat de eerste zetten over 
het bord vliegen, eert schaak-

goeroe Patrick Kreuning zijn 
steun en toeverlaat Johan 
Verburg. Die al tien jaar helpt 
met het schoolschaken. Onder 
een donderend gejuich van de 
kinderen krijgt hij een buiten-
thermometer en een Delft s 
blauwe tegel met een wijsheid 
over ‘een helpende hand’. Naast 
Johan en Patrick is Joop Sel-
ders de derde begeleider die de 
kids in de gaten houdt. Over 
drie lokalen zijn namelijk 17 
teams actief van zes scholen uit 
Loosdrecht, Nederhorst den 
Berg en Kortenhoef. De meest-
al goed getrainde Ankeveense 
schakertjes ontbreken dit jaar 
op het appel. 
Nu dus de Sterrenwachter, 
Warinschool, Jozefschool, 
St.-Antonius, Regenboog en 
Curtevenne. Na een korte uit-
leg gaat het soms heel snel. De 
9-jarige Jord, op blote voeten, 
wint binnen een halve minuut 
met een herdersmat die hij 
feilloos uitlegt. Julian heeft  
nooit echt schaakles gehad, 
maar heeft  wel veel geoefend 
op school. “Ik heb veel van de 
meester geleerd. Maar ja, toen 

hij met zijn dame mijn loper 
blokkeerde, toen zat ik vast.” 
Vol goede hoop bereidt het 
Antoniusteam zich voor op de 
volgende ronde. Nieuwe ronde 
nieuwe kansen. Na alle potjes 
werden de fi nalisten bekend. 
Dat zijn de Regenboog-1, 
Warinschool-1, St.- Anto-
nius- 2 en St.- Antonius-3. 
De Wijdemeerse fi nale is op 
woensdag 22 november, in de 
Antoniusschool. Wie dat wint, 
gaat naar de regionale fi nale 
in Maarssen. Zonder spon-
sors geen koekjes, drankjes, 
schaakborden en prijzen. Dus 
bedankt Patrick Kreuning de 
volgende sponsors:
‘Ome’ Bertus Hogenberg; Ge-
rard de Nooij Slagerij (Loos-
drecht); Oogmerk Briljant, 
(Kortenhoef); W. de Jongh Rij-
wielhandel (Kortenhoef); Ar-
jan Schouwstra Automobielen 
(Kortenhoef); E. Smallenburg 
verf en behang. (Kortenhoef); 
CW’76 (Kortenhoef); De Drie 
Dorpen. (Ankeveen); Weersta-
tion de Arend (Kortenhoef)

'Volleybal'

LoVoC heren-1  liet vrijdag 
in eigen hal een goede partij 
volleybal zien tegen Almere 
Buiten-1. Hoewel de bezoe-
kers uit Almere de eerste set 
wonnen trok LoVoC met 3-1 
aan het langste eind. LoVoC 
nestelt zich hiermee stevig in 
de middenmoot van de eerste 
klasse en neemt een gedeelde 
vijfde plaats in.

Het begon in de eerste set niet 
overtuigend bij LoVoC . Het 
spel was te wisselvallig, sterke 
periodes werden afgewisseld 
met mindere momenten. Met 
name in de passing toonde Lo-
VoC zich niet stabiel. Na een 
sterke service serie van Mick 
Kriek kwam LoVoC nog op 
een 12-10 voorsprong, maar 
hierna nam Almere Buiten het 
spel over en trok de set met 17-
25 naar zich toe. In de tweede 

set schoot  LoVoC  als een ko-
meet uit de startblokken.  Met 
opnieuw uitstekend serveren 
van Mick Kriek en zeer sterk 
aanvallen via Roy Rempe en 
Jeroen Langeweg werd Almere 
Buiten op een 11-1 achter-
stand gezet. Dit kwam de te-
genstander niet meer te boven 
en LoVoC denderde door naar 
25-8 setwinst. In de derde set 
leek Almere Buiten zich te 
herstellen en ging de strijd 
gelijk op tot 13-13, maar toen 
ook middenaanvaller Martijn 
Buitink en buitenaanvaller 
Henk Prinsen regelmatig tot 
scoren kwamen  werd het 
verschil weer snel gemaakt. 
Blokkerend kreeg LoVoC ook 
steeds meer vat op de aanval 
van Almere Buten en pakte de 
set met 25-18. In de vierde set 
had LoVoC ook voortdurend 
het betere van het spel. Beide 

teams produceerden wel op-
vallend veel foute services. Bij 
20-20 liet Mike Wollaars aan-
vallend en blokkerend enkele 
fraaie staaltjes zien.  Via 25-20 
was ook de vierde set voor 
LoVoC en werden 4 punten 
binnen gehaald. 

LoVoc- dames
Bij de LoVoC-dames wil het 
nog niet echt vlotten. Er werd 
een 4-0 nederlaag geleden bij 
Allvo-1. De dames komen 
hiermee op de onderste plaats 
in de eerste klasse. De ver-
schillen zijn weliswaar klein, 
maar de dames moeten niet te 
lang wachten met het pakken 
van meer punten. Een mooie 
kans voor de dames en trainer/
coach Herman Rempe dient 
zich vrijdag aanstaande aan als 
vv Amsterdam-5 op bezoek 
komt.

LoVoC heren opnieuw naar winst

Op 10 november zijn huisarts 
Annelies van Randwijk en 
praktijkmanager Hester Krou-
wel vertrokken naar Nepal. 
Zij werken daar mee aan een 
project van Stichting Vrouwen 
voor Vrouwen. Huisarts Pieter 
Visser zal dokter Van Randwijk 
in deze periode vervangen, sa-
men met huisarts-in-opleiding 
Henk Galenkamp.

Stichting Vrouwen voor Vrou-
wen is een vrijwilligersorgani-
satie die gezondheidsprojecten 
opzet voor vrouwen in Nepal. 
Deze projecten hebben een 
medisch karakter en zijn ge-
richt op verzakking (prolaps) 
van de bekkenorganen, zoals 
de baarmoeder. Dit medische 
probleem komt ook in Westerse 
landen voor, maar in Nepal veel 

vaker en in ernstigere mate. 
Bovendien hebben vrouwen 
in Nepal nauwelijks toegang 
tot goede gezondheidszorg. De 
stichting zet in op verbetering 
van kennis en kunde van de 
Nepalezen. Het uiteindelijke 
doel is dat Nepalezen zelfstan-
dig dit probleem kunnen aan-
pakken. Door het verbeteren 
van het welzijn van de vrouw 
profi teert de hele familie mee.
Hester en Annelies gaan op 
expeditie naar moeilijk be-
reikbare gebieden, samen met 
Nepalese artsen, gezondheids-
werkers en gynaecologen. In de 
dorpen houden we spreekuur 
en besteden we veel aandacht 
aan training van Nepalese lo-
kale gezondheidswerkers. Zij 
zorgen voor de continuïteit van 
de zorg als wij er niet zijn. 

Huisarts en praktijk-
manager naar Nepal

Het heeft even geduurd, maar 
de NieuwsSter is vanaf vorige 
week weer online. De redactie 
zal het blad meestal op dinsdag 
of woensdag op internet plaat-
sen: www.denieuwsster.nl. 

Binnen enkele weken is het ar-
chief vanaf 1 januari 2017 ook 
weer op orde. Daarnaast pu-
bliceert de redactie regelmatig 
berichten en foto’s op Facebook 
‘De Nieuwsster’. Die pagina’s 
worden goed bekeken. Wilt u 
ook meer weten van wat er zich 
in de andere vier dorpen af-
speelt, dan kunt u het Weekblad 
Wijdemeren downloaden: www.
weekbladwijdemeren.nl

Nieuws
Hebt u berichten, nieuwtjes, 
verslagen, vragen, foto’s, dan 
graag mailen naar redactie@
dunnebier.nl voor vrijdag 16.00 
uur. In Word en foto’s vanaf 500 

kb. Voor weekendactiviteiten is 
de deadline: zondag 20.00 uur. 
Uiteraard kunt u de redactie 
ook uitnodigen om eens langs 
te gaan bij een evenement, 
opening, vergadering, feest en 
dergelijke. Vragen kan altijd! 
Uiteraard zijn onze adverten-
tiemedewerkers Willy Pardijs 
en Ineke Dunnebier ook altijd 
bereid om u te helpen: adverten-
tie@dunnebier.nl. 

Redacteur?
De NieuwsSter beschikt over 
een leuk redactieteam dat nog 
best iets uitgebreid kan worden. 
Kent u Loosdrecht goed, kunt u 
een beetje redelijk schrijven (en 
fotograferen) en bent u bereid 
af en toe eens op pad te gaan 
voor het blad? Ook in de andere 
dorpen van Wijdemeren? Dan 
kunt u contact opnemen met 
Herman Stuijver, eindredacteur: 
redactie@dunnebier.nl

NieuwsSter weer online
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Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153

 
Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Men-
sen kunnen worden gezien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te 
bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
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 kantoortijden en in het weekend, avond, nacht en op feestdagen 
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek  0900-9359
Verza Welzijn
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 582 16 95
Mantelzorgondersteuning                              035 - 697 00 50
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  
Nw. Loosdrechtsedijk 28,   582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide     035-6254150 of 06-12740786
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
19 november 11.00 uur diaken R. Simileer 

Beukenhof
19 november 11.15 uur  W&C Liturgiegroep Paulus 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
19 november 10.00 uur Ds. M.P.D. Barth
 18.30 uur Ds. A. van Duinen

Gereformeerde kerk
19 november 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
19 november 09.30 uur Ds. W. van den Hul
 18.30 uur Gez. dienst in de Sypekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
19 november 09.30 uur Ds. A. Siebenga

STERRETJES

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 15 nov. 10.30/19.30 u.Vrijwilligers gezocht Sypesteyn Sypesteyn, Nw.Ldr.dijk 150
wo. 15 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
17 – 19 nov.  L!cht expositie, muziek, voordracht Dillewijn, Ankeveen
za. 18 nov. 12.00 u. Aankomst St.-Nicolaas Jachthaven Wetterwille
za. 18 nov. 14.00 u. Paddenstoelen in het herfstbos Bez.centr. NM; ’s-Graveland
vr. 24 nov. 20.00 u. ALV IJsvereniging IJLP Café Heineke
di. 28 nov. 17.30 u. Vrijwilligersdag Wijdemeren  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 01 dec. 20.00 u. ALV IJsclub Ldr. (De Lange Akker) Kantine SV Loosdrecht
vr. 08 dec. 20.00 u. COM Concert met Th e Musix Sijpekerk, Nw. Loosdrecht
wo. 13 dec. 20.00 u. Lezing ‘Essentiële oliën’ 3Luik, Acacialaan 2

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

Activiteiten agenda

Vanaf 15 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. nationaal schoolontbijt in Bussum en zilveren legpenning 
voor Ferry Weertman; RegioHub over de dag van de mantelzorg;  In In Derde Termijn 
Marianne Zwagerman en Marc Visch over de regionale en lokale journalistiek en Jan 
Verbruggen (CDA Wijdemeren over het besluit van de provincie inzake fusie Wijde-
meren met Hilversum; Gooi - en Eembode (Hilversum) en GooiTV presenteren het 
tweewekelijks gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

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

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

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

Remco van Kooi

GOOI TV

Hondentrimsalon 
FANCYPETS

Rading 50, Loosdrecht
www.fancypets.nl

06-28786091

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V. 
Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie:  Herman Stuijver 
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwsster.nl



WOENSDAG 15 NOVEMBER 201712 NIEUWSSTER

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


