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Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 
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1 april a.s. Open 
Huizen Dag! Kijk 
op onze site voor 
de deelnemers. 
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Laat geheel vrijblijvend uw WOZ waarde 2017 
controleren door één van onze 
gecertificeerde makelaars
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De provincie Noord-Hol-
land en het Plassenschap 
Loosdrecht onderzoeken 
in samenwerking met een 
groot aantal partijen of het 
mogelijk is om veenslib uit 
de Loosdrechtse plassen te 
gebruiken bij de opbouw 
van vergane legakkers. Hier-
door verbetert de bevaar-
baarheid van de plassen en 
versterkt de cultuurhistori-
sche waarde van het legak-
kergebied. Het herstel van 
de legakkers met bagger uit 
de plassen is een eerste stap 
richting het oplossen van 
de baggerproblematiek van 
het gebied.

Het proefproject levert 
waardevolle informatie 
over de bruikbaarheid van 

Op donderdag 23 maart werden de laatste wilgenbundels aan 
elkaar geknoopt door leden van het bestuur Proefproject legak-
kers. Daarmee is de basis van de nieuwe legakker (smalle stro-
ken grond die vroeger werden gebruikt om het veen op te dro-
gen) bij de Muyeveldse Wetering in de Loosdrechtse plassen een 
feit. De vergane legakker van maar liefst 250 meter lengte (later 
nog 80 meter) wordt opnieuw opgebouwd door wilgenrasters te 
vullen met veenslib afkomstig uit de Loosdrechtse plassen (1ste 
plas). Deze wordt voorzien van een vier meter brede oever van 
riet. De legakker is dan ook niet voor recreatieve doeleinden be-
doelt maar voor natuurontwikkeling waaronder als broedplaats 
voor vogels.

veenslib uit de Loosdrecht-
se plassen als bouwstof. 
Wanneer blijkt dat deze me-
thode succesvol is, kan deze 
werkwijze op meer locaties 
worden toegepast. Er gaat 
volgens aannemer Dick van 
Aalsburg nog altijd weinig 
boven een ‘zinkstuk’ zoals 

bij deze proef gebruikt. 
Het raster van wilgente-
nen samengebonden tot 
wiepen en opgevuld met 
jonger rijshout is nog altijd 
onovertroffen als het gaat 
om het tegengaan van bode-
merosie. De meest recente 
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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

Elk voorjaar
heeft zijn najaar

Van maandag 3 april tot en 
met 9 april is het Nationale 
Museumweek. Het thema van 
de Museumweek is ons ‘echte 
goud’. Bekijk de fraaie col-
lectie van het ‘witte goud’ op 
kasteel Sypesteyn.

Ontdek het échte goud van 
Loosdrecht. Het ‘echte goud’ 
is te vinden op kasteel mu-
seum Sypesteyn, het Loos-
drechts porselein. Porselein 
kwam aanvankelijk uit het 
Verre Oosten en was felbe-
geerd. Alchemisten zetten 
naast goud ook porselein op 
hun lijstje. De zelfverklaarde 
‘Goldmacher’ Böttger spie-
gelde de porseleinliefheb-
ber August van Saksen voor 
dat hij goud kon maken. 
Opgesloten in de burcht in 
Meissen lukte het hem niet 

Het ‘echte goud’ van Kasteel-Museum Sypesteyn

edelmetaal te produceren, 
maar wel om echt porselein, 
‘het witte goud’ te bakken. 
Ondanks alle pogingen het 
productieproces geheim te 
houden, gingen medewer-

kers er mee aan de haal. Ook 
in Holland ontstonden in de 
achttiende eeuw porseleinfa-
brieken. In Loosdrecht werd 
in de fabriek van dominee 
Mol hoogwaardig porselein 

gemaakt voor een kapitaal-
krachtige clientèle. Vele 
kleurrijke dessins op prach-
tige serviezen en gebruiks-
voorwerpen. Op beeldjes 
met elegante classicistische 

Op 22 maart was het Wereld 
Waterdag en derhalve hield 
supschool ikSUP een Clean-
Up SUP-Tour. Deze woens-
dagmiddag gingen maar liefst 
18 suppers bij Jachthaven 
De Uitkijk het water op om 
zwerfafval te ruimen.

Gewapend met schepnetjes 
(die de firma De Vrijheid 
gratis ter beschikking had 
gesteld), afvalgrijpers en 
rieten manden voorop de 
sups, peddelde de groep 
langs de eilanden op de 
Vuntus. De deelnemers wer-
den steeds fanatieker en er 
ontstond een ware race om 
zoveel mogelijk afval op te 
halen. Tenslotte werd alles 
op een grote hoop gegooid 
voor een mooie foto van het 
eindresultaat, waarna alles 

netjes in grote recycled zak-
ken (gratis ter beschikking 
gesteld door de firma Van 
Henten/Andy’s Dierensuper) 
werd afgevoerd.
De hele actie werd gefilmd 
door een filmploeg het Ko-
ninklijk Watersport Verbond 
en is te zien via YouTube ‘We-
reldWaterdag Loosdrecht’.
Ingrid Kroon van ikSUP is 
zeer verheugd met het be-
haalde resultaat, daarom zal 
de supschool dit seizoen veel 
aandacht besteden aan het 
opruimen van zwerfafval. 
Ingrid; “Via ons nieuwe pro-
gramma SUPKids zullen we 
de kinderen die deelnemen 
aan onze sup-camps laten 
helpen met het opruimen 
van de natuur, zodat ze 
bewust worden van het pro-
bleem van plastic in het wa-

Opruimactie ikSUP

Op zondag 2 april 2017 or-
ganiseren Miranda van den 
Eijnden van Artesia  en Wendy 
Pater van In de Ontmoeting 
weer een wandeling door het 
bos.  De wandeling is voor ie-
dereen die verlieservaring(en) 
door overlijden kent en hier 
aandacht aan wil geven. Hoe 
kort of lang geleden dit ver-
lies ook geweest is.

Op deze manier willen Mi-
randa en Wendy lotgenoten 
met elkaar in contact bren-
gen. Lotgenoten hebben 
elkaar veel te vertellen en 
hoeven niet veel uit te leg-
gen. Het doet deelnemers 
zichtbaar goed om te kun-
nen praten over hun verlies 

en over hoe zij proberen om 
hun leven weer te leven. Het 
lopen in de natuur heeft 
vaak een helende werking.
Daarnaast kunnen de deel-
nemers terecht bij Miranda 
en Wendy met hun verhaal 
en vragen. Beiden zijn erva-
ringsdeskundige en werken 
als verliesbegeleider. 

Elke maand is er een thema 
verweven in de wandeling. 
Deze maand is het thema 
van de wandeling: ‘Lente 
en rouw’. Hoe ervaar je de 
lente? Kun en wil je licht 
en/of warmte toelaten? Of 
hou je de lente liever buiten 
jou? Tijdens deze wandeling 
geven we hier aandacht aan.

Om 10.00 uur is het ver-
zamelen bij De Serre van 
de biologisch dynamische 
tuinderij van Land en Bosch-
zigt Leeuwenlaan 34 (achter 
huisnummer 22) in ’s Grave-
land. Er wordt ongeveer een 
uur gewandeld. Na afloop is 
er de mogelijkheid om nog 
wat te praten en drinken bij 
De Serre. 

Graag even aanmelden als 
je mee wilt lopen bij info@
praktijkartesia.nl of bel naar 
06-23665687. 

Zie voor meer informatie/
kosten de websites www.
praktijkartesia.nl en www.
indeontmoeting.nl 

‘Thema ‘Lente en rouw’                                                        

 Wandeling na verlies thema 
‘Lente en rouw’

vormen, komen ook de poli-
tieke idealen van deze elite 
naar voren. De Nederlandse 
maagd in Sypesteyn ver-
beeldt de ideeën van de Patri-
ottenpartij. De zeven pijlen 
in de klauw verbeelden de 
gewenste staatkundige een-
heid. Er is nog zoveel meer 
te vertellen en zien. Een 
rondleiding door het kasteel 
en de tuinen aangevuld met 
verrassende verhalen over 
de porseleincollectie op Sy-
pesteyn is een ware ontdek-
kingsreis in Loosdrecht. Het 
echte goud is dichterbij dan 
je denkt!

Kasteel Sypesteyn 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150. 
www.sypesteyn.nl

ter. Daarnaast zullen we een 
actie starten bij onze sup-
verhuur: iedereen die een 

een sup huurt en een volle 
zak gevonden afval mee te-
rug brengt, krijgt 2,50 kor-

ting op de volgende huur. Zo 
houden we ons prachtige na-
tuurgebied netjes schoon!”
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aanpassing in het systeem 
van de afgelopen decennia 
is de toepassing van een 
stuk geotextiel (maisdoek), 
dat een effectieve barrière 
vormt om het zand eronder 
op zijn plek te houden. Het 
wilgentenenraster steekt 
variërend 1 tot 2,5 meter 
diep. 

Dit proefproject is een bij-
zonder samenwerkingspro-
ject. Het maakt onderdeel 
uit van het uitvoerings-
programma Oostelijke 
Vechtplassen en wordt uit-
gevoerd door: Plassenschap 
Loosdrecht en omgeving, 
provincie Noord-Holland, 
provincie Utrecht, gemeen-
te Wijdemeren, gemeente 
Stichtse Vecht, Waterschap 
Amstel, Gooi & Vecht en 
Belangenvereniging Loos-
drechtse Plassen (BELP). 

Volgens projectleider Di-
neke Mulderij is het ook 
financieel aantrekkelijk 
voor op de lange duur. Een 
houten beschoeiing kost al 
snel zo’n 400 euro de strek-
kende meter en moet na 25 
jaar vervangen worden. Een 

legakker met een rietkraag 
als oever is voor altijd, maar 
heeft wel onderhoud nodig. 
De exacte kosten zijn nog 
niet bekend, het varieert 
tussen de 200-800 euro per 
meter.

Namens voorzitter van het 
plassenschap dhr. M.Smit 
en als wethouder van de 
gemeente Wijdemeren 
deed dhr. J de Kloet het 
woord, hij benadrukte het 
belang van het project om-
dat het een kans biedt om 
de aantrekkelijkheid, de 
bevaarbaarheid en toegan-
kelijkheid van het gebied te 
verbeteren. 

Dhr. Loggen gedeputeerde 
van de provincie vindt de 
kracht van het beleidsak-
koord de samenwerking 
van alle mensen die hier 
wonen en werken “Natuur 
en waterrecreatie komt 
hier samen en dat is voor 
de provincie erg belangrijk, 
mooier kun je het niet krij-
gen.” Dhr. Dulfer van het 
plassenschap; “het is een 
prachtig circulair systeem, 
voorheen dachten we ‘wat 

vervolg voorpagina; Pilot met bagger gestart

Jaco van Dijk (26jr) is machi-
nist bij Everts van beroep en 
trekt er hobbymatig gemid-
deld eens per week op uit 
om op de boerderij van zijn 
ouders, de mollen te vangen. 
De mollen populatie lijkt 
toegenomen te zijn in Loos-
drecht. 

Afgelopen weekend ving hij 
een uitzonderlijke albino 
mol. 1 op de 1000 mollen 
zijn albino, het geheel 
ontbreken van pigment 
waardoor ze wit zijn in 
plaats van zwart. Een gene-

tische kwinkslag. Of je ook 
gevlekte mollen krijgt als 
een witte en zwarte samen 
jongen maken, kan hij niet 
zeggen. “Je hoort de verha-
len altijd rondgaan, maar 
ik had er nog nooit een ge-
zien. Heel apart en bijzon-
der toen ik hem naar boven 
haalde”, zegt Jaco trots. 
Zijn leermeester rattenvan-
ger Richard de Wild heeft 
er tot nu toe geen weten te 
vangen. Een professionele 
mollenvanger vangt onge-
veer tien tot twaalf albino 
mollen in zijn hele leven. 

Zeldzame albino mol gevangen

In januari werd huis-aan-
huis melkboer Willem Ruiter 
onverwacht met spoed opge-
nomen in het ziekenhuis. 

Zijn vaste klanten werden 
hierover met een briefje 
in de bus geïnformeerd. 
Inmiddels heeft Willem 
definitief besloten om te 
stoppen. Jong en oud zagen 
de melkboer jarenlang met 
zijn bus en aanhanger in 
de straten van Nieuw-Loos-
drecht en Oud-Kortenhoef 
verschijnen. Wim startte 
op zijn achttiende jaar 
met venten in Kortenhoef 
en hield dat meer dan 

Melkboer Willem Ruiter stopt definitief
vijftig jaar vol. Zelfs tot na 
zijn pensioengerechtigde 
leeftijd. Helaas neemt de 
laatste echte melkboer van 
onze dorpen nu afscheid 
van zijn wijk.

Willem (Wim) Ruiter; “Na 
jaren met veel plezier 
gevent te hebben in Oud-
Kortenhoef en Loosdrecht 
is het moment gekomen 
dat ik ga stoppen met ven-
ten. Ik wil al mijn klanten 
bedanken voor deze mooie 
tijd en kom dit graag in 
de komende weken nog 
zoveel mogelijk persoonlijk 
doen. Ik ga nu samen met 

mijn vrouw Tanja genieten 
van mijn vrije tijd, van 
de kinderen en kleinkin-
deren en van mijn hobby 
modeltreinen. Helaas heb 
ik door een plotselinge zie-
kenhuisopname mijn werk 
niet kunnen afsluiten zoals 
ik dat bedacht had. Geluk-
kig is mijn gezondheid nu 
goed herstellende. Ik wil 
hierbij ook graag een ieder 
bedanken voor alle steun, 
bloemen en kaartjes die 
mijn vrouw en ik de afgelo-
pen weken hebben mogen 
ontvangen.”

moeten we met die bagger’ 
nu wordt de bagger die af-
komstig is van de legakkers 
teruggebracht naar de le-
gakkers. Ook zorgt het voor 
zuiver en helder water. Als 
deze pilot lukt, hebben we 
hier heel belangrijk werk 
gedaan voor overige gebie-
den in Nederland.” 

Jaap van Waveren bestuurs-
lid BELP; “De typisch Loos-
drechtse argwaan naar 
nieuwe projecten is nu bij 
bewoners wegnomen en 
hebben er de volste vertrou-
wen in dat het gaat luk-
ken. Er is nu al sprake van 
opluchting en blijdschap, 
het is immers een kwestie 
die al decennia speelt. We 
kunnen niet wachten tot 
er de komende week wordt 
begonnen met baggeren.”
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GRAAG TOT ZIENS A.S. DONDERDAG BIJ U OP HET LINDEPLEIN

Lindeplein

WIJ ZETTEN ONZE PRIJZEN OP ZIJN KOP

versplein

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

UIT LIMBURG
HEERLIJKE VERSE ASPERGES
MOOIE SCHONE 
VERSE KRIELTJES
HEERLIJKE VERSE SPINAZIE

HOLLANDSE KOMKOMMER

NIEUWE OOGST PERSSINAS

EN DE HEERLIJKE 
HOLLANDSE AARDBEIEN ZIJN ER WEER VOLOP !!!!

HOLLANDSE 
VERSE BOSBIETJES

Elke donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur op het Lindeplein

 

Ovenschotel 
met courgette, krieltjes, 
gehakt en kaas

Smulbroodje: toscaans, 
japans of piri piri

          per stuk

      4 stuks€5,95 € 12,-
€ 3,95

BIOWEIDE
  100% biologisch

Prima donna
   Lekker voor in de keuken

Lekkere olijven

Boeren trots 
   Gewassen met honing
   Super lekker

500 gram € 5,95

500 gram € 5,95

100 gram € 1,29

500 gram € 6,95

HALF KILO 4.98

HALF KILO 2.49
HEEL KILO NU 1.98

NU 2 VOOR 1.49
5 KILO HALEN

4 KILO BETALEN 

NU 2 BOSSEN 2.98

500 gram

Lekker voor het weekend 
en alleen warm maken

DE PLANTENKRAAM

Van Aken bloemen en plantenhandel
Nederhemert-Noord

Iedere donderdag op het plein aan de Lindelaan te Loosdrecht.
Wij verkopen vele soorten planten voor tuin, terras en balkon.

Vergeet-mij-nietjes 

kamer Azalea's

Voorjaarsviolen
5 voor e 5,-

e 4,50  2 voor e 6,-

12 voor e 5,-  nu 18 voor e 6,-

  

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten

donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur

5,50 

4,95 

souvlakikarbonade

vleeswarentrio

weekendaanbieding

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbieding geldig van donderdag t/m zaterdag

lekkere “slagerskarbonade” 
met griekse kruiden

100 gram palingworst

100 gram corned beef

Bakje kip-kerriesalade
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Sinds de gemeente vanaf 
januari 2015 verantwoor-
delijk is voor het sociaal 
domein, waarin de WMO en 
de Jeugdzorg zijn geregeld, 
heeft het ook beschikking 
over budgetten. Nu is be-
rekend dat Wijdemeren in 
2015 maar liefst 8 ton over-
schot heeft opgebouwd. 
Daarvan wil wethouder 
Betske van Henten drie ton 
toevoegen aan de reserve 
sociaal domein (per 1 ja-
nuari 2016:  1.010.200, 
-). Voor de overige 5 ton 
heeft ze een wensenlijstje 
gemaakt. Daarvan gaat 
250.000 naar aanpassing 
van gemeentelijke gebou-
wen. Volgens het VN- ver-
drag Rechten voor mensen 
met een beperking moeten 
overheden en bedrijven per 
1 januari 2017 gebouwen 
toegankelijk maken voor 
mensen met een handicap 
en ouderen. Verder een ton 
Blijverslening om particu-
liere huiseigenaren te steu-
nen bij woningaanpassing, 
42.000 voor een cursus 
budgetbeheer in het kader 
van schuldhulpverlening, 
80.000 voor inloopvoor-
zieningen voor kwetsbare 
inwoners in Loosdrecht en 
Nederhorst den Berg en het 
participatieproject De Ap-
pelboom krijgt 15.000 euro. 
Alette Zandbergen van 
De Lokale Partij vond de 

financiële onderbouwing 
om ongeveer 5 ton uit te 
geven aan andere posten 
onduidelijk. Ze noemde 
het ‘geldvretende projec-
ten voor de toekomst’. Me-
vrouw Zandbergen meende 
dat er geen urgentie was, 
ze wilde dat de wethouder 
haar huiswerk nog eens 
over deed. Joost Boermans 
(D66) hekelde het feit dat er 
geen advies was gevraagd 
aan het Adviesorgaan So-
ciaal Domein. Bovendien 
hield Boermans de raad 
aan de uitspraak van het 
coalitieakkoord dat geld uit 
het sociaal domein aan so-
ciale doelen moet worden 
besteed. Daar horen zijns 
inziens geen stenen en ce-
ment bij. Aanpassing van 
gemeentelijke gebouwen 
moet uit een ander potje 
komen. Dat betoogde ook 
Stan Poels van PvdA/GrL 
stevig. 
De wethouder antwoordde 
dat het Adviesorgaan zich 
gevraagd en ongevraagd 
bezig houdt met het beleid 
op het sociaal domein. Voor 
de besteding van de gelden 
hoeft ze de adviseurs niet 
te raadplegen. In een con-
tact met de voorzitter van 
het Adviesorgaan was hij 
akkoord gegaan. Mevrouw 
Van Henten meende dat 
toegankelijkheid gebouwen 
wel degelijk thuishoort in 

‘Geen moeras in Horstermeer en aardgasvrije wijken’

Deel overschot sociaal domein gaat naar stenen
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Mag wethouder Van Henten 250.000 euro uit 
het potje Sociaal Domein gebruiken voor aanpassing van ge-
bouwen, daarop spitste zich het debat over de 8 ton overschot 
zich toe. En er waren nog twee moties die de raad stevig bezig 
hielden.

het sociaal domein. Tenslot-
te gaat het om een voorzie-
ning om iedereen te laten 
meedoen aan de samenle-
ving. Dat was toch een van 
de doelstellingen van het 
sociaal domein. Zij kon De 
Lokale Partij, D66 en PvdA/
GrL. niet overtuigen, die 
stemden tegen (12 + 7 -).

Moties 
Alle politieke partijen wil-
den een signaal afgeven 
aan de bewoners van de 
Horstermeer dat zij hen 
steunen in een alternatief 
om de polder droog en 
vochtig te houden, geen 
moeras. Na een lange strijd 
tussen de Horstermeerpol-
der en de provincie lijkt het 
nieuwste inrichtingsplan 
tot overeenstemming te 
leiden. De bewoners willen 
delen van de polder laten 
vernatten door afgraven en 
verbreding van de perce-
len, wat ook nog eens veel 
goedkoper is dan de ge-
hate peilverhoging. In een 
motie van VVD ‘er Martin 
Vuyk stond een dergelijke 
tekst. Het tweede onderdeel 
waarin gevraagd werd om 
in het bestemmingsplan 
aan de term ‘moeras’ toe te 
voegen ‘complex van droog, 
vochtig en nat rietland’ als 
nauwkeuriger omschrij-
ving gaf enige weerstand 
bij wethouder Reijn. Het 
zou juridisch niet passen. 
Maar na enig heen-en-weer 
gepraat droeg de gehele 
raad hem op dat toch maar 
door te zetten. Althans te 
onderzoeken. 

Wethouder Van Henten: ‘Iedereen kan meedoen’ 
(foto: Douwe van Essen // WWK)

Behalve CDA ‘er Jan Ver-
bruggen stemden CDA, D66 
en PvdA/GrL in met een 
motie om zich alsnog aan 
te sluiten bij de Green Deal 
‘aardgasvrije wijken’. Dat 
is een samenwerkingsorga-
nisatie van 30 gemeenten, 
12 provincies en vijf net-
beheerders om woningen 
op een andere manier te 
verwarmen dan met aard-
gas. Nodig om CO2- uitstoot 
door kolen, olie en gas te 

verminderen wat weer zal 
leiden tot minder opwar-
ming van de aarde. Als 31e 
gemeente van het pact zal 
Wijdemeren in overleg tre-
den om voortaan aardgas-
vrije straten en wijken te 
realiseren. “Geleidelijk” zei 
indiener Stan Poels. De VVD 
en de lokale partijen waren 
tegen, want ze vonden het 
te vroeg en waren niet ge-
rust op de consequenties.

Deze ochtend wordt aandacht 
besteed aan het gebruik van 
de verschillende apps  van de 
bibliotheek. U krijgt inzicht 
in, en informatie over, het 
gebruik van de volgende app’s:
-de Wise app (om bijvoor-
beeld te reserveren en te 
verlengen)
-E-books app (om e-books te 
lezen)
-LuisterBiebapp (om luister-
boeken te downloaden)
-VerhalenBieb app (laat u ver-
rassen!)

Hoe gaat het downloaden 
van deze apps op uw smart-

phone of tablet in z’n werk 
en wat bieden de apps pre-
cies? Dit komt deze ochtend 
allemaal aan de orde.
Neem je eigen smartphone 
of tablet mee en doe meteen 
mee!

Tijdens het Digicafé kunt 
u ook vragen stellen over 
tablets, e-readers en smart-
phones of andere digitale 
aangelegenheden. Iedereen 
is van harte welkom en de 
toegang is vrij! 
Het Digicafé wordt georgani-
seerd in samenwerking met  
Seniorweb.

‘Woensdag 5 april van 10.00-12.00 uur’ 

Digicafé thema; 
De bibliotheek-apps Voor iedereen die wel eens 

wil weten hoe de politieke 
beslissingen in hun gemeente 
tot stand komen, organiseren 
de GroenLinks-afdelingen 
Hilversum/Wijdemeren en 
Gooise Meren in de periode 
april tot en met juni een cur-
sus in de gemeentepolitiek. 
Tijdens deze cursus komen 
deelnemers alles te weten 
over het werk van de ge-
meenteraadsleden in hun 
gemeente. Daarnaast leren 
zij over de verschillende ma-
nieren waarop zij als inwoner 
invloed uit kunt oefenen op 
het gemeentebestuur.

De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten. De start-
bijeenkomst vindt plaats 
op 9 april in het raadhuis 
van Hilversum en zal een 
algemene inleiding zijn 
over de gemeentepolitiek. 
De twee bijeenkomsten 
daarna zullen de cursisten 
de politiek in hun eigen ge-
meente van dichtbij volgen 
door bij een commissiever-
gadering en een raadsver-
gadering aanwezig te zijn. 
De deelnemers zullen deze 
vergaderingen voorberei-
den met de fracties. 25 juni 
komen alle cursisten weer 

bij elkaar in het gemeente-
huis van Gooise Meren om 
de ervaringen in hun eigen 
gemeente te delen en om 
actief aan de slag te gaan 
met een raadssimulatie.

Iedereen die geïnteres-
seerd is kan deelnemen 
aan deze cursus. Mensen 
hoeven geen lid te zijn van 
GroenLinks. Aanmelden 
kan via de websites van 
beide afdelingen.

GroenLinks-afdelingen organiseren 
cursus gemeentepolitiek
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Na prima wedstrijden tegen 
NITA, AMVJ, DHSC en FC 
Almere is Loosdrecht 1 afge-
lopen zaterdag thuis tegen 
een flinke zeperd gelopen. 
Tegenstander TAVV bleek 
veel sterker en gaf de man-
nen van trainer Sluis met 
0-5 klop. Een totale offday 
die hopelijk snel kan worden 
vergeten. 

De eerste helft startte Loos-
drecht letterlijk en figuur-
lijk met een flinke tegen-

'Voetbal'

'Voetbal'

'Turnen'

Pak slaag voor Loosdrecht 1

wind. Hoewel de begin fase 
nog aftastend was en beide 

ploegen kansen kregen, 
was het daarna alleen nog 

mag TAVV dat de klok sloeg. 
Loosdrecht had welgeteld 
één wapenfeit in de eerste 
helft nadat Dimitri Krom-
menhoek doorbrak en met 
links rakelings voorlangs 
schoot. TAVV profiteerde na 
10 minuten al van geklungel 
achterin en begon bij Loos-
drecht de duimschroeven 
dicht te draaien. Na een 2de 
en 3de goal werd het vlak 
voor rust zelfs ook nog 0-4 en 
was de wedstrijd gespeeld.
In de tweede helft probeerde 

Loosdrecht de eer nog te red-
den, maar na iets van wat op 
een opleving leek, maakte 
TAVV al een vijfde doelpunt 
en viel er geen eer meer te 
behalen. Waar Loosdrecht 
de afgelopen weken kon 
bouwen op een fantastische 
achterhoede bleek die van-
daag zijn dag niet te hebben. 
Volgende week moeten ze er 
weer staan om tegen concur-
rent Be Fair de broodnodige 
punten binnen te slepen.

Jelmer baas in kopduel
Jeroen lamme op achtergrond
(Foto; Piet van Bemmelen)

Turnsters van Nilo die in 
actie kwamen waren Lieke 
Felix en Esther Withagen, 
zij beten het spits af en 
eindigden helaas net bui-
ten de medailles. Daarna 

kwamen Fay Pos en Floortje 
van Houten in actie. Fay 
maakte alleen wat foutjes 
op de balk, maar behaalde 
toch nog een zesde plek met 
medaille in een deelneem-

TOP dag voor gymnastiekvereniging NILO
De dag begon vroeg om 6:30 uur op het parkeerterrein bij 
onze Sporthal, daar verzamelden het Nilo bestuur, leiding, 
turnsters en enthousiast hulpouders om de Voorwedstrijd in 
Amersfoort voor ‘Rayon de Vechtstreek’ te organiseren. Dat 
houdt in dat de catering, kassa, wedstrijdtafel, speaker, jury-
lid, muziek van oefeningen en jurymeisjes op zo’n dag moet 
worden verzorgd. En dat is weer heel goed gelukt met de grote 
‘Nilo familie’. De club en begeleiding is super trots op alle be-
haalde prestaties in het afgelopen weekend.  

sterveld van 42! Floortje was 
die dag jarig en gaf zichzelf 
een prachtig verjaardagsca-
deau, namelijk een gouden 
medaille! Toen was de beurt 
aan Vera Steutel, zij turnde 
een foutloze wedstrijd met 
een tribune vol supporters. 
Zij werd beloond met een 
zilveren medaille. Als laat-
ste turnster in Amersfoort 
mocht Marjelle van Wijk 
aantreden en ook Marjelle 
turnde een goede wedstrijd. 
Als kers op de taart, want 
Marjelle staat altijd klaars 

voor de jongere turnsters en 
anderen op de club, scoorde 
zij een welverdiende bron-
zen medaille! Ook hebben al 
deze turnsters zich geplaatst 
voor de Regio finale. 
Maar er was ook nog een 
district finale Derde Divisie 
met Claire Visser in Amster-
dam, best een uitdaging 
om van Amersfoort naar 
Amsterdam te komen met 
afgesloten wegen en omlei-
dingen. Rond 17.00 uur aan-
komst in Amsterdam waar 
de wedstrijd iets later begon 

en daardoor ook helaas laat 
eindigde. Gedreven als Clai-
re altijd is, wist ze zich ook 
nu weer maximaal te focus-
sen en was ze in een super 
vorm. Tijdens de wedstrijd 
klom ze van een 14de plaats 
op naar... District Kampioen 
van Midden en Noord Ne-
derland!                            
Een fantastische ontkno-
ping van een lange turndag. 

PSV, Feyenoord, KV Mechelen 
en Schalke04  komen naar 
Loosdrecht
Voetbalplezier, ambitie en 
respect voor elkaar; die waar-
den staan centraal op HC & 
FC Victoria's internationale 
jeugdtoernooi The Good Old. 

Ook dit paasweekeinde - 
zaterdag 15 en zondag 16 
april - zijn weer veel toekom-
stige topspelers op de Loos-
drechtse velden te bewonde-
ren. Met voetballertjes van 

clubs als Feyenoord, PSV, 
KV Mechelen, Anderlecht 
en Schalke04. En natuurlijk 
toptalent van Victoria's ei-
gen 09-1 (F1) en 011-1 (E1).
 
Geniet van aantrekkelijk en 
onbevangen jeugdvoetbal, 
waar de profs een voorbeeld 
aan kunnen nemen. Zoek 
de nieuwe Messi of Robben 
tussen de Nederlandse, Bel-
gische en Duitse talentjes. 
Of om het Hilversums te 
houden, ontdek de nieuwe 

Davy Klaassen. The Good 
Old staat garant voor twee 
dagen aantrekkelijk voetbal 
en een hoop sportiviteit. 
Kom gezellig langs op sport-
park Loosdrecht!

Bekijk ook eens op You Tube; 
https://www.youtube.com/
watch?v=C9uXhkVUIrA&feat
ure=share&app=desktop
 
Hilversumse Football club 
Victoria, ‘t Jagerspaadje 26 
Loosdrecht

Internationaal jeugdtoernooi bol van aanstormend talent

“Al die nestelplaatsen 
hebben met elkaar ge-
meen dat zij hoog zijn en 
een goede aanvliegmoge-
lijkheid bieden”, vertelt 
Arda van der Lee van 
STORK. 

“Het zou interessant zijn 
om te onderzoeken of ooi-
evaars die in een boom 
nestelen, zelf ook uit het 
ei zijn gekropen in een 
boomnest. Als ze een ring 
hebben, kunnen we dat 
nagaan. Het ringnummer 

kan met een telescoop 
worden afgelezen en dan 
weten we via het Vogel-
trekstation waar en wan-
neer de ooievaar als jong 
is geringd.” 

STORK (Stichting Ooie-
vaars Research & Know-
how) zorgt dat ieder jaar 
ongeveer 30 tot 40 % van 
de jongen wordt geringd. 
“Ik vermoed alleen, dat 
er niet zo vaak jongen in 
een boomnest worden ge-
ringd. Want dat valt niet 

mee. Een paalnest is voor 
de ringer gemakkelijker 
te bereiken dan een nest 
hoog in een boom. Het is 
een uitdaging voor STORK 
om hiermee aan de slag 
te gaan” besluit Arda.  

Meer weten over ooievaars? 
Informatie: 
www.ooievaars.eu 
of info@ooievaars.eu 

Ooievaar bouwt steeds vaker zijn nest in een boom

Van oudsher zijn ooievaars bekend van hun nesten op palen 
met karrenwielen, op daken en op schoorstenen. Opvallend is 
dat ooievaars steeds vaker hun nest in een boom bouwen. Erg 
aantrekkelijk zijn hoge, getopte bomen. Maar er zijn ook nesten 
bekend bovenin de kruin van goed vertakte bomen of bovenop 
fruitbomen. Voorbeelden daarvan zien we ook in onze regio. 
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Verloren of
gevonden voorwerp?

Gevonden voorwerpen kunt u 
afgeven op het gemeentehuis 
of melden op 
www.verlorenofgevonden.nl.
Hier kunt u ook terecht
wanneer u iets verloren bent.

  Belastingaanslagen
  in de brievenbus  

   29 maart 2017   

Kort

>    Goed idee? Vraag subsidie
 
Heeft uw vereniging of stichting een 
goed idee voor een activiteit of project 
op het gebied van sport, gezondheid, 
muziek, kunst of cultuur? Dan kunt u 
subsidie aanvragen. Belangrijk is dat de 
activiteit inwoners met elkaar in contact 
brengt. Er zijn verschillende deadlines 
voor de subsidieaanvragen. Kijk voor de 
voorwaarden en een aanvraagformulier 
op www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie 
of bel met 14 035.

>    Open dag brandweer

Altijd al eens een kijkje willen nemen in 
een kazerne? Of willen weten hoe een 
brandweerwagen er vanbinnen uit ziet? 
Onlangs is de brandweerpost Loosdrecht 
verhuisd naar hun splinternieuwe kazer-
ne aan de Oud-Loosdrechtsedijk 4. Op 
zaterdag 8 april kunt u de nieuwe kazer-
ne bekijken. U bent welkom vanaf 13.00 
uur. ’s Ochtends is de officiële opening 
van de kazerne. 

>   Voorkom ergernissen

Honden- en paardenpoep staan al jaren 
in de landelijke top drie van ergernissen 
in de openbare ruimte. Ook Wijdemeren 
ontvangt regelmatig klachten over poep 
op veldjes waar kinderen spelen, op fiets-
paden en stoepen. Veel eigenaren rui-
men dit netjes zelf op, maar helaas niet 
iedereen. Deze mensen verzoeken we 
ook mee te werken. Hiermee voorkomen 
we ergernissen en zorgen we samen 
voor een schone buurt.

>    Werkzaamheden Bergsepad

In januari heeft Waternet aan het 
Bergsepad in Ankeveen de beschoeiing 
aangepakt en enkele bomen gekapt. 
Aansluitend zou de gemeente het voet-/
fietspad opknappen. In verband met de 
vorstperiode moesten we dit verplaatsen. 
Inmiddels schijnt de zon en kunnen we 
starten met het werk. Het Bergsepad is 
daarom vanaf maandag 10 april tot en 
met vrijdag 14 april afgesloten voor alle 
verkeer. Fietsers en voetgangers worden 
omgeleid via de Middenweg. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Inwoners en ondernemers 
ontvangen deze week de 
gemeentelijke belastingaanslagen 
2017 op de deurmat. Voor vragen 
over het aanslagbiljet, de 
belastingen en de WOZ-
waardering kunt u terecht bij 
Belastingen SWW, de organisatie 
die de belastingaanslagen verzorgt. 

De betalingstermijn bij automatische 
incasso is acht maanden. Omdat de be-
lastingaangiften vertraagd zijn, schuift de 
einddatum op naar 30 november 2017. 
Heeft u geen machtiging afgegeven voor 

de betaling van uw aanslag? Betaal dan 
binnen twee maanden. Wie zich bij de 
Berichtenbox van Mijn Overheid heeft 
aangemeld, ontvangt de aanslag digitaal.

Vragen of bezwaren? Bel BSWW
Heeft u vragen over de aanslag of bezwaar 
tegen de WOZ-waarde? Neem telefonisch 
contact op met de medewerkers van 
BSWW. Zij kunnen de vergissing dan snel 
herstellen of doen binnen twee weken een 
taxatieonderzoek. Bent u het niet eens met 
het resultaat? U kunt binnen zes weken na 
dagtekening van de aanslag formeel be-
zwaar indienen bij de BSWW. 

Kwijtschelding
Als u een laag inkomen heeft, dan heeft u 
onder voorwaarden recht op volledige of 
gedeeltelijke kwijtschelding van gemeen-
telijke belastingheffing. Vraag hiervoor een 
formulier aan bij BSWW.

Contact
Contact met BSWW is mogelijk van 
maandag tot en met vrijdag van 
8:30 tot 17:00 op (035) 65 59 194 
of via info@belastingensww.nl. 

Vragen over
geldzaken?

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

#mooi wijdemeren
@wijdemerenvanboven

Digitaal Opkopers Register  
Vanaf 1 april 2017 registreren 
opkopers in Wijdemeren hun 
tweedehands goederen in het 
‘Digitaal Opkopers Register’. 
De politie heeft zo meer inzicht 
in mogelijk gestolen spullen. 
In andere gemeenten is dit 
handelsregister al succesvol in de 
bestrijding van diefstal en heling. 

Op 14 maart werd een bijeenkomst georga-

niseerd voor ondernemers die tweedehands 

goederen opkopen. De politie vertelde 

meer over handhaving, begeleiding en 

werking van het Digitaal Opkopers Register. 

Bent u niet voor deze informatieavond uit-

genodigd? Neem dan contact op met de 

gemeente via 14 035. 

Stop Heling App 
Met de ‘Stop Heling App’ kunt u zelf ook 

voorkomen dat u per ongeluk gestolen 

spullen koopt. De app kunt u ook gebruiken 

om eigendommen te registeren. 

>  Kijk op www.stopheling.nl. 
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Rolstoeltaxi naar bibliotheek Loosdrecht

Woont u in Wijdemeren en heeft 
u vragen over geld? Heeft u 
bijvoorbeeld schulden en zoekt u 
hulp? Dan kunt u terecht bij het 
PING-loket van de gemeente. 
Zij helpen u gratis.

Zo kwam Marcel (23) onlangs bij het loket 

langs. Een kennis van hem werd twee maan-

den geleden, vanwege huurachterstanden, 

uit zijn huis gezet. Marcel schrok hier be-

hoorlijk van; hoe kon hij dat voorkomen?

Overzicht inkomsten en uitgaven
Samen met Marcel maakte een medewerker 

van het PING-loket een overzicht van zijn 

inkomsten en uitgaven: “Ik heb Marcel uit-

gelegd met welke kosten hij rekening moet 

houden. Zoals bijvoorbeeld de gemeente-

lijke heffingen, de waterschapsbelasting en 

een inboedelverzekering. Al deze bedragen 

hebben we ingevuld in het budgetplan 

zodat Marcel een duidelijk overzicht heeft. 

Na twee maanden zien we elkaar weer en 

bespreken we hoe het gaat.” 

Maandagmiddag inloopspreekuur 
Heeft u vragen over geld? Het gratis inloop-

spreekuur is op maandagmiddag van 14.00 

tot 18.00 uur in het gemeentehuis. U heeft 

geen afspraak nodig. U kunt natuurlijk ook 

mailen naar wijdemeren@ping.nl of bellen 

met 14 035. 

>  Kijk ook op 

www.wijdemeren.nl/schuldhulpverlening.

Heeft u vragen over geld?

Bent u slecht ter been en wilt 
u graag af en toe naar de 
bibliotheek? Vanaf vrijdag 31 maart 
rijdt er iedere maand om 10.30 uur 
een gratis rolstoeltaxi vanaf 
de Emtinckhof naar de 
bibliotheek in Loosdrecht. 

In de bibliotheek staan koffie en iets lekkers 

klaar. U kunt rustig lezen en boeken lenen, 

maar ook hulp krijgen met uw telefoon, 

tablet of computer. De taxi is beschikbaar 

voor inwoners en buurtbewoners van de 

Emtinckhof. U heeft geen bibliotheekpas 

nodig en deelname is gratis.

Ga ook mee 
Meld u aan bij Lia Kortekaas van De 

Zonnebloem via (06) 24 929 649. Of schrijf 

u in via het formulier in de centrale hal 

van de Emtinckhof. Vrijwilligers van De 

Zonnebloem helpen waar nodig. Zij halen u 

bijvoorbeeld op van uw  kamer.

Tijdstip en verzamelen
Het verzamelpunt voor vertrek is om 10.20 

uur in de centrale hal van de Emtinckhof. 

Om 11.30 uur rijdt de taxi weer terug. De 

rolstoeltaxi rijdt op vrijdag 31 maart, vrijdag 

28 april en vrijdag 26 mei. Bij voldoende in-

teresse volgen meer data.

Offi  ciële bekendmakingen 29 maart 2017

Bouwen en wonen

>   Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Kortenhoef
- Hoflaan 9: plaatsen dakkapel (14.03.17) 
- Moleneind 65: bouwen twee woonarken (20.03.17) 
- Rozenhof 13: plaatsen dakkapellen (19.03.17)

Loosdrecht
-  Alewijnlaan 30: betrekken balkon bij woning en 

vervangen kozijnen (20.03.17)
- Berkenlaan 17: vergroten garage (20.03.17)
-  Boegspriet naast nr 7:aanleggen recreatiepier 

(09.03.17)
- Eikenlaan 25: plaatsen dakkapel (13.03.17)
- Frans Halslaan 6: plaatsen dakkapel (16.03.17) 
- Lindelaan 52: plaatsen dakkapel (14.03.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 14: plaatsendakramen 

(14.03.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 274: wijzigen gevel (20.03.17)

Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: brandveilig gebruikmaken kinderopvang 

(10.03.17)
- Dammerweg 29: vergroten woning (14.03.17)
- Juliana-Bernard 6: aanleggen kavelpad (03.03.17)
- Machineweg 35a: aanleggen uitrit (19.03.17)
- Middenweg 48a: uitbreiden woning (10.03.17)
- Reeweg 5: oprichten loods (13.03.17) 
-  Sniplaan 4: verbouwen woning en maken inrit 

(13.03.17)
-  Voorstraat hoek Ruysdaelstraat: maken in- en uitrit 

(16.03.17)
- Voorstraat 2: plaatsen twee platdakramen (20.03.17)
- Wilgenlaan kavel 6: maken uitrit (10.03.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 
(035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 
maken tegen een aanvraag. 

>   Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedu-
re)

Breukeleveen
-  Herenweg 66: vervangen en renoveren toegangsbrug 

(22.03.17)

Kortenhoef
-  Gabrielweg 6: graven nieuwe waterlopen en bouwen 

steiger (23.03.17)

Loosdrecht
- Horndijk 2: bouwen woning (21.03.17)
- Horndijk 2a: afmeren boatsaver (22.03.17)
- Lindelaan 92: plaatsen dakkapel (16.03.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk naast 46 b: kappen es 

(22.03.17)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan kavel 6: bouwen woning (13.03.17)
-  Voorstraat 35: oprichten appartementengebouw en 2 

onder 1 kapwoningen (16.03.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>   Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwenwoning

>   Kennisgeving beschikking 
Wabo oprichten woning Mo-
leneind 6 Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning 
hebben verleend voor het oprichten van een woning 
op het perceel Moleneind 6 in Kortenhoef. De bestaan-
de woning wordt gesloopt.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 omdat de 
te bouwen woning buiten het op de verbeelding 

aangegeven bebouwingsvlak is gesitueerd. Om me-
dewerking te verlenen is afgeweken van het geldende 
bestemmingsplan. Bij de aanvraag is gevoegd een 
ruimtelijke onderbouwing waaruit de aanvaardbaarheid 
van het plan blijkt.
De Omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 30 maart 2017 gedurende een 
termijn van zes weken ter inzage. U kunt het plan inzien 
via www.wijdemeren.nl/terinzage, www.ruimtelijke-
plannen.nl en in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) aan 
de Rading 1 in Loosdrecht.

Beroep
Beroep tegen de vergunning kan worden ingediend 
door hen die een zienswijze hebben ingediend en hen 
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in de gele-
genheid te zijn geweest om tegen het ontwerpbesluit 
een zienswijze in te dienen. Binnen bovengenoemde 
termijn kan een beroepschrift worden ingediend bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, 
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot 
gevolg dat de werking van de vergunning wordt 
stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst, en een 
spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van 
beroep, een verzoek indienen om een voorlopige 
voorziening bij genoemde Rechtbank. De Omgevings-
vergunning krijgt rechtskracht met ingang van de dag 
na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de 
beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist

>  Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Nieuw-Loos-
drechtsedijk 208b, Dusseldorp 
te Loosdrecht. 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 2 maart 2017 het bestemmingsplan 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b, Dusseldorp (gewijzigd) 
heeft vastgesteld. De verbeelding is gewijzigd met be-
trekking tot de bestemming Natuur aan de noordzijde 

van het plangebied. Het bouwvlak is verkleind en de 
aanduiding “opslag” is komen te vervallen.

Het plan
Het plan voorziet in het transformeren van een 
traditionele jachtwerf naar een moderne en innovatieve 
jachtwerf met recreatieve meerwaarde die toekomst-
bestendig is. Dit houdt o.m. in dat de aanwezige boten-
loods wordt verplaatst en vergroot en dat de bestaande 
woning, die midden op het terrein gelegen is, in het 
bebouwingslint aan de weg wordt gelegd.
 
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij be-
horende stukken liggen met ingang van 30 maart 2017 
gedurende  een termijn van zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op 
werkdagen van 08.30 – 12.30 uur). Het bestemmings-
plan en de daarbij behorende stukken is tevens in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 
dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van te-
rinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 
termijn beroep instellen tegen de door de gemeente-
raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot 
vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden 
na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het be-
stemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek 
is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw A. van Dekken van de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling via (035) 65 59 440.
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Offi  ciële bekendmakingen 29 maart 2017

Persoonsregistratie

Festiviteiten

>   Bekendmakingen wet geluid-
hinder 

Moleneind 6 Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 
maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet 
bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) 
het volgende bekend:

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een 
woning. Het gaat om het perceel Moleneind 6 in Kor-
tenhoef. Ten gevolge van het verkeer op Moleneind zal 
de woning een hogere geluidsbelasting ondervinden 
dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 
geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt 
niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 29 juni 2016 
overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in 
ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 
vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 3 no-
vember 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de 
ontwerpbeschikking.
Burgemeester en wethouders hebben besloten de 
betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen 
met ingang van 30 maart 2017 gedurende zes weken 
gezamenlijk met de omgevingsvergunning ter inzage. 
U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 
1 te Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 
12.30 uur. Tevens kunnen de stukken worden ingezien 
op www.wijdemeren.nl/terinzage .

Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden 
gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met dhr. F. Lieste via (035) 65 59 446.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de be-
schikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel 
in combinatie met een verzoek tot een voorlopige 
voorziening. Zie ‘Beroep en voorlopige voorzieningen’ 
onder Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b. 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 
maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet 
bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) 
het volgende bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b. Dit bestemmingsplan 
richt zich op herinrichting van de jachtwerf met 
bijbehorend gebied. Onderdeel van de herinrichting 
is de verplaatsing van een woning. Het plangebied 
bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk. De te verplaatsen woning zal 
vanwege het verkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voor-
keursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De 
maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 3 oktober 
2016 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluid-
hinder in ontwerp besloten voor deze woning hogere 
waarden vast te stellen.
De relevante stukken hebben vanaf 20 oktober 2016 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbe-
schikking.
Burgemeester en wethouders hebben besloten de 
betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen 
met ingang van 30 maart  2017 gedurende zes weken 
gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. U 
kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 
te Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 
12.30 uur. 

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de be-
schikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel 
in combinatie met een verzoek tot een voorlopige 
voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag 
volgend op deze publicatie.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de 
hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van de 
   beschikking;
-  de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

over het ontwerp van de beschikking;
-  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzi-

gingen in de definitieve beschikking ten opzichte van 
de ontwerpbeschikking;

-  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw 
beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van 
deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnum-
mer (070) 42 64 426.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te 
verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 
wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 
burgemeester en wethouders het voornemen het adres 
ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 
door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
L.J. Webber, geboren 20 november 1980, uit te schrij-
ven per 15 maart 2017 naar Australië
Y. Wang, geboren 2 maart 1986, uit te schrijven per 20 
maart 2017 naar China
A. Rehm, geboren 24 december 1996, uit te schrijven 
per 20 maart 2017 naar 
De Bondsrepubliek Duitsland

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeen-
te Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht
- SV Loosdrecht, Rading 194, op 8 april 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Verleende vergunningen/ont-
heffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
-  Carnavalsvereniging De Schuimlikkers, Het Wapen 

van Ankeveen, Stichts End 41, Talentenjacht op 8 april 
2017 (17.03.17) 

-  Ankeveens Havenloos Mannen Koor, diverse locaties 
aan het Stichts End, Shantyfestival op 11 juni 2017

Kortenhoef
-  Sportvereniging ’s-Graveland, parkeerterrein Sporthal 

De Fuik aan de Zuidsingel, Wijdemeren Beach Event 

op 23, 24 en 25 juni 2017 (14.03.17)

Loosdrecht
-  Van Syptesteyn-Stichting, loterijvergunning, verkoop 

vanaf 1 april, trekking op 2 september 2017 (14.03.17)
-  Firma Scherphof-Meijer, parkeerterrein aan ’t 

Jagerspaadje te Loosdrecht, plaatsen van 30 woon-
wagens van 18 april tot en met 3 mei 2017 (20.3.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis te Kortenhoef is 
de Parklaan van maandag 3 tot en met maandag 10 
april 2017 voor het verkeer afgesloten. 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. Plaats fietsen tegen de daarvoor bestemde 
hekken op de Parklaan. 

Loosdrecht
Houd van maandag 18 april tot en met woensdag 3 mei 
2017 rekening met minder parkeerruimte op  het par-
keerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met 
het plaatsen van 30 woonwagens van de exploitanten 
van de kermis in Hilversum.

>  Verkeersbesluit 

Oppad, Oud-Loosdrecht: afsluiting gedelete Oppad in 
verband met nieuwbouwwerkzaamheden (29-03-2017) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op www.officielebe-
kendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken 
vanaf vandaag een bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. 

>  Algemene subsidieverorde-
ning Wijdemeren

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2017 de Deel-
verordening Incidentele subsidie Wijdemeren – 2017 
vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden 
op 24 maart 2017 en geldt voor incidentele subsidies 
die na deze datum worden toegewezen. De officiële 
bekendmaking van deze verordeningen is te vinden op 
www.overheid.nl onder “lokale wet- en regelgeving”.

>  Aanstellingsbesluit onbezol-
digd gemeenteambtenaar en 
aanwijzingsbesluit heffings-
ambtenaar en invorderings-
ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van 
Wijdemeren heef t op 14 maart 2017 besloten om:

Aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar 
alle ambtenaren werkzaam bij de SWW gemeenten, die 
belast zijn met werkzaamheden betreffende de heffing 
en invordering van gemeentelijke belastingen.

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de 
heffing van gemeentelijke belastingen de senior Heffen 
en Innen of diens vervanger.

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de 
invordering van de gemeentelijke belasting de mede-
werker Ontwikkling IV of diens vervanger.

Voor het volledige besluit verwijzen wij u naar www.
wijdemeren.nl/terinzage. 

>  Beleidsregel toeristische 
bewegwijzering

Het college van burgemeester en wethouders van 
Wijdemeren heeft op basis van artikel 2:10 lid 3 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren tijdens 
de collegevergadering van 21 maart 2017 ingestemd 
met de beleidsregel “Toeristische bewegwijzering 
Gemeente Wijdemeren”.

De vastgestelde beleidsregel ligt met ingang van 
donderdag 30 maart gedurende een termijn van zes 
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis 
(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op werkdagen van 
08.30 – 12.30 uur). De beleidsregel is tevens in te zien 
op de gemeentelijke website www.wijdemeren.nl/
beleidsregels. 

>  Aanwijzingsbesluiten 

Het Digitaal Opkopers Register is door de burgemeester 
aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register 
voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde 
goederen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van het 
Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67, lid 1 APV. 

De opsporingsambtenaren van de politieregio 
Midden-Nederland, als bedoeld in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, zijn door de burgemees-
ter aangewezen als toezichthouders op de naleving 
van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van 
Strafrecht. 

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

Verkeer

Overig

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 
(035) 65 59 557. 

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

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-
Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 
Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Kinder-vrijmarkt 
op Koningsdag
Net als voorgaande jaren is 
er op Koningsdag vanaf 7 
uur weer de bekende Loos-
drechtse kindervrijmarkt 
op de stoep van de Nieuw 
Loosdrechtsedijk tussen het 
St. Annepad en de Laan van 
Eikenrode.

Doe je ook mee?
Zoek op tijd spulletjes 

bij elkaar, zoek je oude 
speelgoed uit, maak mooie 
armbandjes of studeer een 
mooie act in, dan zien we je 
graag op Koningsdag!.

Wij hopen weer op veel 
JONGE verkopers. De 
Vrijmarkt is dus niet bedoeld 
voor commercie, in geen 
enkele vorm! 

De  vrijwilligers van Stich-
ting SLOEP komen binnen-
kort weer bij u aan de deur 
om loten voor de SLOEP 
loterij te verkopen. 

Met het aanschaffen van 1 
of meerdere loten maakt u 
kans op ontzettend leuke 
prijzen! U steunt hiermee 
echter ook Stichting SLOEP!
De prijs van een lot is slechts 
2 euro en komt volledig ten 
goede aan alle evenemen-
ten die SLOEP het hele jaar 
door organiseert.

Legt u alvast wat kleingeld 
bij de deur klaar?!
In week 15 beginnen we 
met de huis aan huis 
verkoop en tijdens de 
feestweek zijn de loten na-
tuurlijk ook te koop op het 
feestterrein, maar… OP=OP!
De trekking van de loterij 
zal na de feestweek plaats-
vinden. De uitslag wordt 
bekend gemaakt in de 
Nieuwsster en op de web-
site en facebookpagina van 
SLOEP

SLOEP Loterij

Laat je talenten zien op vrij-
dag 5 mei om 14:00 uur in de 
feesttent.Ben je heel goed, 
nog niet ontdekt en heb je 
een leuke act als cabaretier, 
muzikant, zanger, danser, 
acrobaat, goochelaar of ac-
teur en wil je dat graag aan 
iedereen laten horen en zien, 
dan is "Talent in de Tent" je 
kans!

Wil je alleen of samen met 
je vereniging, theater- of 
toneelgroep die speciale 
act opvoeren, geef je dan 

op (vòòr 26 april) via info@
stichtingsloep.nl.
De act mag niet langer 
duren dan 5 minuten en 
informatie over mogelijk-
heden voor geluid en po-
diumruimte kan worden 
verkregen via hetzelfde 
e-mailadres of telefoonnum-
mer 06-25.23.28.54.

Een kleine commissie van 
deskundigen beoordeelt de 
acts op muzikaliteit, origi-
naliteit en enthousiasme. 
Verliezers zijn er niet want 

iedereen wint een goed ad-
vies en een leuke verrassing.
P.S. Geef je snel op want vol 
is vol!

Muziek op schoot
Talent in de tent start om 
14:00 uur met een korte 
demonstratie "Muziek op 
schoot" door de allerklein-
ste muzikantjes (2 tot 4 jaar) 
onder leiding van docente 
Ellis Steenbeek. Dus ook 
de kleine talentjes zijn van 
harte uitgenodigd om mu-
ziek te komen maken.

Gezocht:
Talent in de Tent

Op veler verzoek, wordt er op 
29 april weer een modderbak 
gegraven van 50 meter lang 
en 2 meter breed. Aan het 
begin een klein laagje mod-
der, aan het eind is het die-
per met een dikke drab.

De Bikeshop stelt een oude 
fiets beschikbaar en daar-
mee moeten de deelnemers 
zover mogelijk in de bak 
fietsen. 1x voor proef en 2x 
voor de wedstrijd.
De afstanden van de wed-
strijdpogingen worden bij 
elkaar opgeteld en daaruit 

rolt de winnaar van de 
‘Fiets ‘m erin Bikeshop 
wisselbokaal 2017’!

De prijs die gewonnen kan 
worden is een fiets aange-
boden door de Bikeshop 
Loosdrecht.

Deelname: vanaf 16 jaar!!
Inschrijven kan vanaf nu 
bij de Bikeshop Loosdrecht.
Fiets 'm erin gaat door als 
het weer het toelaat en bij 
voldoende aanmeldingen 
voor 24 april.

Fiets 'm erin

INSCHRIJF FORMULIER; "FIETS 'M ERIN" 

Naam……………………………………………….……………………………….………………………………. (M/V)

Leeftijd…………………………………………….......................................  Geb. datum…… / ……../……..

Woonplaats……………………………………….....................................

Tel. Nummer…………………………………….......................................

Dit FORMULIER INLEVEREN BIJ DE BIKESHOP,  Nootweg 37, 1231 CP Loosdrecht

Op woensdag 5 april aanstaande 
vindt de volgende Koffie&Kind 
ochtend van Eigen&Wijzer 
plaats bij De Pinkenstal in Loos-
drecht. 

Het is fijn om te zien dat 
steeds meer jonge ouders en 
verzorgers, samen met hun 
kind(eren) de weg naar de 
Koffie&Kind ochtenden weten 
de vinden. De vele positieve 
reacties zijn daarom een goede 
reden om elke maand weer een 
creatief programma samen 
te stellen. De ervaring heeft 

geleerd dat het erg prettig is 
om in een ongedwongen sfeer 
onder het genot van een goede 
kop koffie ervaringen te delen 
met andere ouders/verzorgers. 
Dus kom ook, samen met uw 
kind(eren, naar de volgende 
Koffie&Kind ochtend, geniet 
samen van een knutselactivi-
teit en ervaar de gezelligheid. 

Paasactiviteit
Nu de lente in de lucht hangt 
en de paasdagen voor de deur 
staan hebben we gekozen voor 
een vrolijke voorjaarsactiviteit. 

Onder begeleiding van onze 
pedagogisch medewerker gaat 
u samen met uw kind iets 
leuks knutselen voor de Pasen. 
Wat het precies gaat worden 
hangt van de creativiteit van 
u en uw kind af. Maar dat u 
samen met een mooi knutsel-
werk naar huis gaat is zeker! 
Natuurlijk is er voor de kin-
deren genoeg tijd om met de 
andere kinderen of samen met 
u te spelen. Door met andere 
kinderen te spelen ontwikkelt 
uw kind zijn/haar sociale vaar-
digheden en het samen spelen 

heeft een positieve invloed op 
de ouder-kind relatie.  

Gezellig en informatief 
Tijdens de Koffie&Kind och-
tenden zijn er professionele 
begeleiders aanwezig die u on-
dersteunen in het (samen)spel 
en u helpen bij de aangeboden 
activiteiten. Vanzelfsprekend 
kunt u bij hen ook terecht 
met vragen over de opvoeding 
en de ontwikkeling van uw 
kind(eren). 

Koffie&Kind 
Kinderopvangorganisatie 
Stichting Eigen&Wijzer orga-
niseert deze Koffie&Kind och-
tenden iedere eerste woensdag 
van de maand bij De Pinken-
stal in Loosdrecht. Alle kinde-
ren en ouders/verzorgers, gast-
ouders en grootouders zijn 
van harte welkom. De ochtend 
start om 09.30 uur en eindigt 
om 11.15 uur. Deelname is gra-
tis. Wij zien u graag op woens-
dag 5 april aanstaande! 

Samen knutselen tijdens de Koffie & Kind ochtend
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Het Wijdehuis is een ontmoe-
tingsplek voor iedereen die 
een steuntje in de rug nodig 
heeft om iets te ondernemen. 
Voor inwoners van Korten-
hoef en omstreken die het 
fijn vinden om eens onder de 
mensen te zijn. 

Een plek voor jong en oud, 
een plek waar we vooral kij-
ken naar de interesses van 
de individuele deelnemers, 
maar waar je ook gezamen-
lijk wat kunt ondernemen. 
Waar het mogelijk is je 
talenten in te zetten. Een 
plek waar je buurtgenoten 
ontmoet en nieuwe vrien-
den kunt maken. Waar je je 
veilig voelt, er iemand is die 
naar je luistert, waar het ge-
zellig is en waar altijd wat te 

doen is. 
’t Wijdehuis is ook een plek 
waar mantelzorgers terecht 
kunnen met vragen als bij-
voorbeeld; Hoe hou ik de 
zorg vol? Hoe regel ik res-
pijtzorg zodat ik een beetje 
meer tijd voor mijzelf heb? 
en kunnen zij in contact 
komen met andere mantel-
zorgers.

Op donderdag 20 april zal ’t 
Wijdehuis in Kortenhoef of-
ficieel geopend worden door 
wethouder mevrouw Betske 
van Henten.
Programma voor deze mid-
dag is:
14.00 uur inloop voor be-
langstellenden
14.45 uur officiële opening 
door de wethouder

Tot 16.00 ruimte voor vragen 
en een kopje koffie/thee met 
wat lekkers.
 
Themabijeenkomsten zijn 
er op maandagochtend van 
9.30–13.30 en donderdag-
middag van 12.30–16.30 in 
Veenstaete, ingang Parklaan.
Deelname is gratis. Koffie/
thee en lunch tegen kost-
prijs.
Ook is initiatiefnemer 
Versa Welzijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers 
die mee willen helpen om 
van deze ontmoetingsplek 
een van de leukste plekken 
van Wijdemeren te maken. 
Meer weten of aanmelden: 
Herma Kleve (Versa Welzijn), 
hkleve@versawelzijn.nl, 
035 6231100

‘Binnenkort in Kortenhoef!’ 

Opening van ’t Wijdehuis

Ziekenhuis Tergooi en de 
gemeenten uit de regio Gooi 
en Vechtstreek bundelen hun 
krachten nog meer. Zij hebben 
vorige week een samenwer-
kingsconvenant ondertekend 
met afspraken die moeten lei-
den tot een gezonde en vitale 
regio. Inwoners worden actief 
betrokken om dit waar te 
maken onder meer door het 
inzetten van Samenkracht!, 
een vertegenwoordiging van 
cliënten, belangenbehartigers 
en ervaringsdeskundigen.

Beide partijen werken sa-
men om het gedachtegoed 
‘positieve gezondheid en 
preventie’ in de hele regio in 
te zetten op het gebied van 
zorg, welzijn en participatie. 
Bewustwording, gedragsbe-

invloeding en ondersteu-
ning zijn hierbij belangrijke 
begrippen. Daarnaast gaan 
de Regio en Tergooi de (di-
gitale) informatiepositie 
en (digitale) informatie-
voorziening verbeteren. De 
inwoners van de regio Gooi 
en Vechtstreek staan hierbij 
centraal.

E-Health
Patiënten zijn steeds beter in 
staat om zelf regie te houden 
op hun zorg en gezondheid, 
bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van de steeds gro-
tere digitale mogelijkheden 
(e-Health). Met behulp van 
innovatieve technieken kun-
nen mensen steeds meer zelf 
regelen, variërend van het 
inschakelen van thuiszorg 

tot het monitoren van medi-
sche gegevens of het voorko-
men van ziekten. Tergooi en 
de gemeenten uit de regio 
Gooi en Vechtstreek bunde-
len nu hun krachten om de 
zelfredzaamheid bij patiën-
ten en inwoners verder te 
vergroten en technologische 
kansen te verzilveren.
Zo zet Tergooi de komende 
jaren in op verdere digita-
lisering van de zorg om zo 
efficiëntere en betere zorg te 
kunnen verlenen. Een eerste 
stap is vorig jaar december 
gezet met het elektronisch 
patiëntendossier (EPD). 
Hiermee is een basis gelegd 
voor verdere digitale ontwik-
kelingen, zoals een patiën-
tenportaal of consulten via 
internet. Patiënten kunnen 

dan vanuit huis via de com-
puter face-to-face contact 
hebben met hun medisch 
specialist. Het ziekenhuis en 
de gemeenten spreken in de 
overeenkomst nadrukkelijk 
af dat de digitale ontwikke-
lingen niet mogen leiden tot 
een tweedeling tussen men-
sen die meer of mensen die 
minder digitaal vaardig zijn. 
De digitale ontwikkelingen 
moeten vooral een aanvul-
ling zijn en geen gedwongen 
vervanging van het persoon-
lijke contact. Ook hierin kan 
de inzet van Samenkracht! 
een rol spelen.

Nieuw Ziekenhuis
In dit convenant onder-
schrijven de gemeenten de 
realisatie van gefaseerde 

nieuwbouw van het zieken-
huis, zodat Tergooi als maat-
schappelijk ondernemend 
ziekenhuis verder inhoud 
kan geven aan de sociale, 
maatschappelijke en econo-
mische functie in de regio 
Gooi en Vechtstreek. Om 
de kwaliteit van zorg in de 
regio Gooi en Vechtstreek te 
garanderen werkt Tergooi 
de komende jaren aan één 
nieuwe hoofdlocatie in Hil-
versum. Tot 2021 blijft loca-
tie Blaricum in gebruik. 
Het convenant is geldig tot 
eind 2020. Ook andere medi-
sche en sociale partners kun-
nen zich de komende tijd 
aan de afspraken verbinden.

Tergooi en gemeenten regio Gooi en Vechtstreek 
werken samen aan ‘gezonde en vitale regio’

Als derde ambulancedienst 
én tweede meldkamer in 
Nederland is de RAV Gooi 
en Vechtstreek na een ge-
slaagde audit gecertificeerd 
voor NEN 7510. Met dit 
certificaat bewijst de RAV 
dat haar medewerkers op 
een verantwoorde wijze 
omgaan met gevoelige, 
patiëntgerelateerde infor-
matie. Ook is aangetoond 
dat informatie voldoende 
is afgeschermd voor onbe-
voegde toegang. 

René Ton, directeur RAV 

Gooi en Vechtstreek: “Het 
behalen van dit certifi-
caat is voor ons een extra 
bevestiging dat we infor-
matiebeveiliging op orde 
hebben. Uiteraard zijn wij 
zeer trots op onze mede-
werkers en op het behaal-
de resultaat!”

NEN 7510
Bij het verlenen van zorg 
aan patiënten en het uit-
wisselen van informatie 
werken zorgverleners, 
waaronder ambulance-
hulpverleners, met gevoe-

lige informatie, waarmee 
ze zorgvuldig omgaan. 
Naast de beveiliging van 
ICT-systemen en adminis-
tratieve processen heeft de 
norm ook direct te maken 
met bewustwording en 
gedrag van medewerkers 
rondom informatie. Alle 
25 ambulancediensten in 
Nederland dienen vóór 
2018 gecertificeerd te zijn 
voor de NEN 7510. Bij de 
RAV Gooi en Vechtstreek 
vond de externe audit be-
gin maart 2017 plaats.

Sharon Kips, Peter Faber, Job 
Hubatka en Tango Extremo

Jan Rot heeft een tekst ge-
schreven die volgens hem 
een consistent geheel vormt, 
dat zowel oude als nieuwe 
Bach-luisteraars, gelovigen 
en niet-gelovigen iets te 
bieden heeft en dat bovenal 
past bij de muziek van Bach, 
waarbij wel wat heilige 
huisjes zijn gesneuveld. Rot 
presenteert deze passie dan 
ook nadrukkelijk als een 
’hertaling’ : een interpreta-
tie, gekleurd door zijn eigen 
opvattingen, fantasie en 
smaak.

Acteur Peter Faber heeft de 
rol van Evangelist, die het lij-
dens- en sterfverhaal half ge-

sproken, half gezongen ten 
gehore brengt. De populaire 
zangeres Sharon Kips zal 
verschillende recitatieven en 
aria’s voor haar rekening ne-
men. Kips is vooral bekend 
als winnares van het televi-
sieprogramma De X-Factor. 
Job Hubatka soleerde eerder 
in opera’s van Salieri, Doni-
zetti en Rossini in binnen- en 
buitenland. Naast klassiek 
en barok heeft ook de he-
dendaagse muziek zijn grote 
interesse. Verder soleert hij 
regelmatig in de bekende en 
minder bekende oratoria.

Voor kaarten en informatie 
kijk op www.dedillewijn.nl 
of www.janrot.nl/matthaus

‘Zondag 9 april om 15.30 uur’                                                            

De Mattheus Passie
RAV Gooi en Vechtstreek behaalt 
certificaat NEN 7510
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Met inzet van de huisartsen 
en de thuiszorgorganisaties 
wordt het vaarproject voor 
bewoners van verpleeghuis 
de Beukenhof dit jaar uit-
gebreid. Thuiswonenden en 
vereenzaamde mensen uit 
heel Wijdemeren kunnen 
zich nu ook aanmelden. Vorig 
jaar is daar ook al een begin 
in gemaakt op initiatief van 
de kerken uit Loosdrecht. 
Mensen uit Oud- en Nieuw-
Loosdrecht en ’s Gravenland 
hebben toen een prachtige 
vaarmiddag beleefd. 

De kerken hebben de vaar-
tochten mogelijk gemaakt 
met forse giften. Wie van 
de deelnemers overigens 
zelf kan bijdragen doet 
dat. Er wordt een bijdrage 
gevraagd van vijf euro. Dat 
nu meer mensen kunnen 
deelnemen aan de vaar-
tochten is mogelijk door de 
toegewijde inzet van de vijf 
schippers en vier chauf-
feurs van de Beukenhof/
Inovum. 

Het vaarseizoen van de spe-
ciale boot van Wetterwille 
is van mei tot eind septem-
ber en vaart af als het weer 
het toelaat. Folders zijn te 
verkrijgen bij Huisartsen-
post Loosdrecht en Thuis-
zorg Inovum, of via e-mail 
ron@ronvanaalst.nl.

Vaarproject de Beukenhof nu voor heel Wijdemeren

Groei
Het aantal vaaruitjes voor 
bewoners, familie, mantel-
zorgers en vrijwilligers van 
de Beukenhof is in 2016 
opnieuw gegroeid. Vanaf 
mei tot oktober zijn er in 
totaal 27 vaarten geweest 
met 190 personen. Per keer 
gingen er ook 2-5 rolstoe-
lers mee. Het project werd 
ondersteund door de Beu-
kenhof en het hele seizoen 
kon gebruik gemaakt wor-
den voor het vervoer naar 
de haven van de (nieuwe) 
rolstoelbus. 
Het financieel jaarover-

zicht van al die activiteiten 
sluit met 2180 euro aan 
uitgaven tegenover even 
zovele inkomsten. De ini-
tiatiefnemers hopen met 
voldoende inkomsten de 
activiteiten voort te blijven 
zetten en uit te kunnen 
breiden in het aankomen-
de seizoen. 
Ron; ”De ‘sociale winst’ 
voor de mensen is uiterst 
waardevol, voor elkaar met 
elkaar geeft iedereen een 
groot gevoel van saamho-
righeid en betrokkenheid.
Initiatiefnemers zijn de 
Clientenraad en de Part-

nergroep van de Beuken-
hof. 
“Ons doel is de vaartochten 
en andere leuke kleine ac-
tiviteiten voor bewoners te 
blijven organiseren en de 
Beukenhofgemeenschap te 
versterken”, aldus Ron van 
Aalst van de Cliëntenraad 
en Ben Spekman van de 
Partnergroep. “Het gaat er 
om de bewoners naar de 
zin te maken.” Een bijzon-
dere herinnering voor de 
vrijwilligers is dat zij een 
laatste wens van twee bewo-
ners van hospice Calluna 
in vervulling konden laten 

gaan het afgelopen jaar; 
‘nog één keer varen op de 
Loosdrechtse plassen’.

Activiteiten en steun
De eerstvolgende activi-
teiten zijn al in voorbe-
reiding: het Paasfeest van 
zaterdag 15, zondag 16 en 
maandag 17 april. 
“Door het varen en andere 
activiteiten als het Paas-
feest, taartenbakken en 
ijsjes uitdelen ontstaat een 
levendiger gemeenschap 
van bewoners met hun 
verzorgenden en familie. 
De vrijwilligers, de chauf-
feurs, de schippers, de 
mensen van café De Beuk, 
de taartenbakkers en de 
gulle gevers in natura en 
van geld, alsmede de lo-
kale gemeenschap: Samen 
Staan We Sterk!

Inschrijven en info
Stuur een e-mail naar ron@
ronvanaalst.nl met naam, 
adres, telefoonnummer, 
aangevuld met voorkeur 
van de dag/week/maand 
en of er een mantelzorger 
mee wil. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen. U 
dient zelf uw vervoer naar 
de jachthaven te regelen 
(WMO taxi). Voor eventuele 
vragen kunt u contact op-
nemen met Ron van Aalst 
Tel; 06 212 559 44

Op zaterdag 4 maart heeft 
een groep van acht perso-
nen een huis aan huis actie 
gehouden bij alle woningen 
tussen de Kreek en de Veen-
dijk waar nog geen abon-
nement was afgesloten. Dit 
heeft effect gehad. Helaas 
troffen zij veel bewoners 
niet thuis. Daarom wordt 
deze actie nogmaals her-
haald. 

Ligplaatsen
Vanuit de jachthavens 
komt er steeds meer vraag 
naar een snelle verbinding 
met het internet. Denk 
hierbij aan eigenaren van 
een boot die een vaste plek 
hebben in een jachthaven. 
Ook daarvoor is er nu een 
oplossing. Samen met fa. de 
Kloet (een bedrijf uit Wij-
demeren) en de aannemer 

Breedband Loosdrecht is het zogenaamde ‘boot-
paaltje’ ontwikkeld. Dit is 
niets meer dan een soort 
elektrakastje wat op de 
steiger wordt gemonteerd 
en waarmee jachthaven-
bewoners ook op de boot 
een glasvezel aansluiting 
kunnen krijgen. Omdat dit 
maatwerk is gaat het alleen 
in overleg met de eigenaar.

Relatiebeheerder
Vooral grotere bedrijven en 

appartementencomplexen 
vragen wat meer aandacht 
en hierbij zit de aanleg vaak 
wat complexer in elkaar. 
Voor deze contacten heeft 
de heer Hans de Rooij zich 
de laatste maanden ingezet 
en dat zal hij de komende 
tijd nog blijven doen. Voor 
bedrijven en appartemen-
tencomplexen geldt dus dat 
u uw vragen kunt stellen 
aan hans@breedbandloos-
drecht.nl

Vacatures
Vanwege de grote deelname 
is extra ondersteuning voor 
dit Loosdrechts initiatief 
nodig. Vrijwilligers voor in 
het bestuur en bewoners 
die mee willen denken en 
helpen met PR, techniek 
of werving zijn van harte 
welkom. Lijkt dit u leuk en 
heeft u hiervoor belangstel-
ling stuurt u dan een mail 
naar secretaris@breedband-
loosdrecht.nl

In het Grand Café van de 
Emtinckhof is aanstaande 
zaterdagmiddag weer een 
spelletjesmiddag van de 
Zonnebloem. 

Goed om de hersenen te 
trainen en tegelijkertijd 

fijn om elkaar in het café te 
ontmoeten. Met een hapje 
en een drankje zullen de 
gezelschapsspelletjes weer 
met veel plezier en een 
beetje gezonde competitie 
gespeeld worden. Komt u 
ook?

‘Zaterdag 8 april van 14 - 16 uur’ 

Zonnebloem 
spelletjesmiddag

In TV magazine van GooiTV van 
woensdag 22 maart; Stoppen 
we onze gehandicapten straks 
weer terug in de bossen bij de 
nonnen?

Robin Hood (Jan Troost) en 
broeder Tuck (Jeroen Zwart) 
beide zelf gehandicapt nemen 
het op voor de belangen van de 
gehandicapten tegen de opge-

worpen hindernissen.

Robin Hood en broeder Tuck
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Elk gerenommeerd fietsmerk 
heeft een ambassadeur die 
wereldfaam geniet. Niemand 
minder dan schaatslegende 
Ard Schenk nam op woensdag 
22 maart bij het Loosdrechtse 
Velodrôme van eigenaar Jan 
Willem van der Straten en Je-
roen van Zanten van Merckx 
Nederland, een Merckx fiets in 
ontvangst. Een merkfiets naar 
inzichten en vakkundig makelij 
van de beroemde Belgisch wiel-
renner Eddy Merckx. 

Ard Schenk is allround 
schaatskampioen, met bron-
zen, zilveren en gouden 
medailles op de wereldkampi-
oenschappen en Olympische 
spelen behoeft hij dan ook 
geen verdere introductie. Met 
zijn 72 jaar is hij nog altijd 
fysiek groot en atletisch en 
een goede verschijning. Een 
sporter pur sang, overtuigd 
van het belang van voldoende 
beweging, juist ook op gevor-
derde leeftijd. Jan Willem; 

Ard Schenk neemt fiets in ontvangst bij het Velodrôme

“De keuze voor Ard als ambas-
sadeur was niet moeilijk, hij 
heeft een uitermate sportieve 
status, hij straalt gezondheid 
en expertise uit en men neemt 
veel van hem aan.” Schenk 
schreef meerdere boeken over 
bewegen op oudere leeftijd en 
geeft nog altijd voordrachten 
over dit onderwerp door het 
land. Bijna elke dag stapt 

hij op de fiets en doet twee 
keer in de week aan fitness. 
Schenk; “Het gaat niet meer 
om het presteren maar ik 
denk nu meer in tijd, 1-2 uur 
per dag is voor mij voldoende 
en vind ik fijn. Je moet blijven 
bewegen al gaat alles een beet-
je minder soepel. Fietsen kun 
je vaak lang probleemloos 
blijven doen.” 

Aan tafel (ex)(sport)professio-
nals, Jan Derks, Ab Krook, Ard 
Schenk, Jan Willem van der 
Straten en Jeroen van Zanten 
bij elkaar aan de appelflap 
en koffie komen de verhalen 
los. Het fietsen en het plezier 
daarbij is voor ieder van hen 
groot. Het probleem van 
ongepaste deelname aan het 
verkeer op de weg door hele 
groepen (race)fietsers zien 
zij ook gebeuren. Derks; “Je 
hoort je aan de gedragsregels 
te houden, geen verkeer of 
voetgangers hinderen, en 
geen afval wegwerpen. Vooral 
de populariteit van het fiet-
sen onder vrouwen neemt 
snel toe. Zij rijden vaak in 
kleinere groepjes van drie of 
vier. Hier krijgen zij in alle 
rust persoonlijk advies bij de 
aanschaf van een goede fiets, 
zo kunnen ook veel blessures 
worden voorkomen. Dit is 
echt een unieke wielerzaak, je 
vindt er niet snel een tweede 
van in Nederland.”

Goed meten is alles
Met het Bike Fitting systeem 
wordt bij het Velodrôme exacte 
meting van de individuele ma-
ten gedaan voor het instellen 
van de fiets. Dit is van te voren 
voor Ard gedaan. Er hoeft al-
leen nog wat ‘gefinetuned’ te 
worden. Na enige uitleg van 
Jan Willem neemt Ard de fiets 
in ontvangst. Hij zal over zijn 
bevindingen bij het gebruik 
van de fiets op de website van 
het Velodrôme en zijn social 
media kanalen regelmatig feed-
back, reviews of foto’s posten. 
Ard; “Deze fiets zit aanzienlijk 
beter dan mijn oude. De naam 
Merckx schept dan ook hoge 
verwachtingen. Het zo mooi 
schoonhouden van de fiets dát 
wordt een hele klus. De filosofie 
van het Velodrôme past bij mij; 
maatwerk en kwaliteit.” 

Velodrôme
velodromewielersport.nl
De Zodde 2, Loosdrecht 
Tel:035-8887671 

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN – Wie dacht dat 
een uurtje vergaderen over 2 
agendapunten wel voldoende 
zou zijn kwam bedrogen uit 
donderdag jl. Naast vier be-
noemingen kostten een amen-
dement (wijziging) en twee 
moties meer tijd dan vermoed.
Natuurlijk was iedereen blij 
met de benoeming van drs. 
Debby de Heus tot raadsgrif-
fier, die zelfs, ongebruikelijk, 
op schriftelijke wijze, werd 
verkozen. Zij speelt een be-
langrijke rol als intermediair 
tussen gemeenteraadsleden, 
ambtenaren en het gemeen-
tebestuur. Mevrouw mr. W. 
Drenth werd aangesteld als 
plaatsvervangend griffier, 
voorlopig tot 1 september 
dit jaar. Beiden moesten 
hiervoor de ambtseed afleg-
gen, waarbij zij zweren dat 
zij niemand enige gift be-
loofd of gegeven hebben om 
benoemd te worden en dat 
zij van niemand enige gift of 
belofte zullen aannemen om 
iets in hun ambt te doen of na 
te laten. Ook Roosmarijn Peet 
en Joep Onderstal werden op 
deze officiële wijze binnenge-
haald in de raad. Zij werden 
fractieassistenten van D66, 
waarover fractieleider Joost 
Boermans met gepaste trots 
sprak over ‘democratische 
kanjers’. 

Herhaling van zetten
VVD, CDA en PvdA/Groen-
Links blijven mordicus tegen 

‘Toch bijna 3 uur vergaderen over korte agenda’

Meerderheid raad wijst weer referendum af

een referendum, zelfs als het 
gaat om een raadgevende of 
raadplegende vorm. Raad-
gevend wordt gehouden op 
initiatief van de bewoners en 
raadplegend komt tot stand 
door de gemeenteraad. Beide 
zijn bedoeld als een correctie-
middel waarbij burgers hun 
mening kunnen etaleren. Dat 

is wat anders dan een corri-
gerend referendum dat een 
definitief besluit zou kunnen 
terugdraaien. “Natuurlijk is 
het beste referendum een re-
ferendum dat niet gehouden 
wordt” citeerde indiener Joost 
Boermans een vroegere partij 
icoon. Daarmee trachtte hij 
aan te geven dat raadsleden 

het liefst altijd besluiten ne-
men die de bevolking begrijpt 
en steunt. Draagvlak bij de be-
volking is van groot belang. 
Daarom vinden de demo-
craten een referendum een 
goed middel om inwoners te 
betrekken bij besluiten. Ook 
in december 2014 kwam D66 
met een referendumvoorstel, 
dat het toen niet haalde. Nu 
de provincie Noord-Holland 
een procedure is gestart voor 
een bestuurlijke herindeling 
voor Wijdemeren en de regio 
Gooi en Vechtstreek ziet D66 
een praktische noodzaak om 
alsnog inwoners de kans te 
bieden hun mening te geven. 
Hoewel dat formeel onmoge-
lijk is, want het is een besluit 
van de provincie, niet van de 
gemeente, zoals diverse te-
genstanders betoogden. 
Stan Poels van PvdA/GrL 
moet, in tegenstelling tot 
zijn landelijk GroenLinks- 
voorman Jesse Klaver, niets 
hebben van referenda. Hij 
noemde Boermans’ voorstel 
een herhaling van zetten. 
Referenda kunnen met een 
simpel ‘ja-nee’ geen com-
plexe zaken oplossen. Vaak 
ontaardden referendums in 
discussies die niets met het 
onderwerp te maken heb-
ben. Hij verwees naar het 
Oekraïne-referendum als een 
slecht voorbeeld. Wat volgens 
Jan Verbruggen van het CDA 
kan leiden tot cynisme over 
de politiek. Temeer daar zo’n 
15% van felle voor- en tegen-

standers de toon bepalen. 
Referendums zouden een 
eenzijdig beeld van de wer-
kelijkheid geven. Ook de VVD 
wijst referenda af. Volgens 
Robby Israel past het niet in 
ons stelsel met vertegenwoor-
digers namens de kiezers. 
Het feit dat een referendum 
ook nog eens niet bindend 
is, vond hij ‘noch vlees noch 
vis’. Bovendien meenden de 
tegenstanders dat de mening 
van de Wijdemeerders wel 
duidelijk is. Uit de enquête en 
petitie blijkt dat de overgrote 
meerderheid geen fusie wil. 
Namens De Lokale Partij 
steunde Gert Zagt het plei-
dooi van Boermans. Hij 
meende dat het een extra 
middel is om de bewoners 
tussentijds te betrekken. Hoe-
wel hij wel erkende dat het 
lastig is om het technisch in 
een vat te gieten, omdat het 
om een provinciale kwestie 
gaat. Tot slot was ook Dorps-
belangen vóór, al eiste René 
Voigt dat besluiten over be-
stemmingsplannen niet in 
een referendum thuishoren. 
Die worden al uitgebreid in 
hoorzittingen besproken. 
Boermans tegenwerpingen 
dat in de raad een debat ook 
altijd eindigt met een ‘ja-nee’ 
en dat een referendum door 
meer informatie de burgers 
juist dichter bij de politiek 
brengt, vonden geen gehoor 
bij de tegenstanders. Zodat 
zijn voorstel met 7 tegen 12 
werd verworpen. 

Joost Boermans: in 2018 derde 
keer Referendum aan de orde 
(foto: Douwe van Essen//WWK)

foto; Margot Brakel



14

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK      • Airco service
• Onderhoud   • Banden service + opslag
• Reparatie    • Verkoop occasions

Vertrouwd dichtbij voor:

• APK
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

SLAGROOMSOESJES
Doosje

NU  3,-

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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GELIEVE TE RESERVEREN

Paasbrunch

• Heerlijke soep
• Diverse luxe broodjes
• Luxe Paasstol
• Diverse vleeswaren en kaassoorten
• Hartig en zoet beleg
• Een tal van koude en warme gerechten
• Heerlijke vers bereide salades
• Bijpassende sauzen en garnituren
• Presentatie van zoete lekkernijen
• Diverse fruitsoorten
• Koffi  e, thee, jus d’orange, melk 

en karnemelk

Zondag 16 en maandag 
17 april 2017 vanaf 11.30 uur

Geniet tijdens Pasen met de 
hele familie van een uitgebreide 
Paasbrunch.

Voor de kinderen is er een 
leuke Paasspeurtocht 
uitgezet. €2750

P.P.

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee, kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting.

Meer informatie of reserveren? Ga naar www.fl etcher.nl/paasbrunch of bel 035 - 582 49 04
Oud Loosdrechtsedijk 253 | 1231 LZ | Loosdrecht | info@fl etcherhotelloosdrecht.nl

De marathon is een mogelijk 
onderdeel van de Muskathlon, 
naast een afstand fietsen of 
wandelen. Tijdens de Mus-
kathlonweek zullen de deel-
nemers worden blootgesteld 
aan de rauwe werkelijkheid 
van extreme armoede en de 
nog steeds bestaande littekens 
en traumas van de oorlog. De 
Muskathlon is een ultieme 
sportieve prestatie op een ex-
treme locatie, om maximale 
fondsen te werven waarmee 
onrecht wordt bestreden. 
De Uganda Muskathlon zal 
plaatsvinden van 12-19 mei 
2017, in en rond Kampala, 
Uganda. 4M organiseert deze 
Muskathlon in samenwerking 
met Compassion, om kinde-
ren uit de armoede te bevrij-
den. Willem zal op 18 mei de 
marathon lopen en gaat daar 
ook het kindje bezoeken die 
hij en zijn gezin sponsoren. 

Grote supporter van dit goede 
doel is de werkgever van Wil-
lem, Jumbo Hilversum. Met 
tachtig collega’s lopen zij op 
zondag 2 april de Cityrun van 
Hilversum, een opwarmertje 
voor Willem en vier collega’s 
die naar Oeganda afreizen. Zij 
zullen tijdens de Cityrun een 
herkenbaar t-shirt dragen, om 
zodoende met deze verhoogde 
attentiewaarde voor de actie 
meer sponsors te werven. 
Bij de Jumbo’s verspreid 
door heel Nederland is de op-

brengst van de lege flessen van 
de afgelopen weken ten goede 
gekomen aan de actie. 

Actie Rehobothschool
Net voor de geboorte van zijn 
kinderen (een dochter 12 jaar 
en zoon 11 jaar) stopte Willem 
met roken en is gaan sporten 
en gezond eten, hij verander-
de van een ietwat gezette man 
in een sportief afgetrainde 
vader. Sindsdien gaat hij gere-
geld hardlopen. Al twee keer 
eerder liep hij een marathon. 
Zijn kinderen zitten nu allebei 
op de Rehobothschool. Wil-
lem; “Mijn gezin vindt het net 
zo spannend als ik en zijn heel 
trots. Mijn zoon hield, betrok-
ken als hij is, zijn spreekbeurt 
over Oeganda. Ze steunen mij 
alledrie volledig.” 
Toen de school van de actie 
hoorde wilden ze Willem di-
rect helpen. Op 4 april gaat 
hij de klassen rond om te ver-
tellen over het project. Op 13 
april, de dag voor Goede Vrij-
dag, zullen alle kinderen van 
de school hardlopen voor het 
goede doel. De kinderen kun-
nen worden gesponsord door 
familie, buren en kennissen. 

De opbrengst gaat direct naar 
de kinderen van Oeganda voor 
voedsel, medicatie, educatie 
en kleding. Zowel de hele reis 
als de sportieve uitdaging 
staan in het teken van de kin-
deren. 

De deelnemers aan de Mus-
kathlon zullen daar onder 
andere een sportdag, die voor-
namelijk uit spelletjes en ple-
zier maken zal bestaan, voor 
alle kinderen in het gebied dat 
zij aandoen, organiseren. Wil-
lem; “Ik verwacht dat het een 
zeer sportieve en bijzondere 
ervaring wordt; een nieuw 
land, andere cultuur, een zwa-
re uitdaging, en de mensen 
die we daar gaan ontmoeten.”

Elke deelnemer heeft de op-
dracht om 10.000 euro spon-
sorgeld bij elkaar te werven. 
Help Willem van de Bunt mee 
dit mooie bedrag te bereiken, 
elke bijdrage groot of klein is 
een waardevolle stap dichter 
bij het doel, ‘armoedebestrij-
ding onder de kwetsbare kin-
deren van Oeganda’. 
Ga naar muskathlon.com/
nl-nl/deelnemers/1555/willem-
vd-bunt.html

‘Muskathlon in Oeganda’

Willem van de Bunt loopt marathon voor goed doel
De in Loosdrecht geboren en getogen Willem van de Bunt (47 
jaar) verlegd zijn grenzen voor het eerst in zijn leven buiten 
Europa. Voor het goede doel, kinderen en armoede in Oeganda, 
gaat Willem een loodzware marathon (42km) lopen, in de hitte 
(+/- 30 graden) van het heuvelachtige terrein op 1300-1400 
meter en deels onverharde wegen, in het Noorden van Oeganda. 
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KENNISMAKINGS-
KORTING

Hondentrimsalon Loos-
drecht FrancyPets

rading 50 Loosdrecht
www.fancypets.nl

06-28786091
14 jaar gediplomeerd 

hondentrimster

Te koop 
ligplaatsontheffing 

Plassenschap met woonark, 
zonder ligplaats. 

 150.000,00. Alleen combi, 
info 06-55996947

KERKDIENSTEN

AGENDA

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien 
op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te 
bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-
meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 
begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie 
en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 
7 dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten 
kantooruren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel 
Ziekenhuis Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  
za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 
tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 
huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht
t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de 
regio Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 
bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Uw advertentie
in de Nieuwsster?

nieuwsster.nl

Zat. 25 mrt t/m zon. 2 apr.
Boekenweek 2017
Thema ‘Verboden Vruchten’

Vrijdag 31 maart
COMmissie concert 
zang, orgel en muziek
Gert van Hoef in Sijpekerk, 
Aanvang 20.00 uur/gratis

Zondagmiddag 2 april
Benefietconcert in het MCO
Harpist Remy van Kesteren
Sticht. Leergeld voor kinderen
Kaarten; www.mco.nl

Zondag 2 april
Zuid-Amerikaans 
Harpconcert
Harp+zang ‘Claudia y Manito’
Kasteel Museum Sypesteyn
16 uur/2x40 min/17,50pp
www.sypesteyn.nl

Vrijdagavond 7 april
Feestelijk Afscheidsconcert 
Cantemus koor na 62 jaar!
Sijpekerk 20.00 uur/gratis

Zaterdag 8 april
Paasmarkt Vliegveld
Noodweg 43/ van 14-19 u 
Gratis parkeren en toegang
Kraam; rc-productions.nl

Zondag 9 april 
Open Dag met demonstraties
paarden/pony’s bij manege 
De Kamphorst Rading 117

Woensdag 12 april
Kijkje bij de brandweer
Excursie voor kinderen
www.kploosdrecht.nl

Zaterdag 15 april
Caravan controle door VVN
bij Garage Neef Ankeveen
Opgeven; T:035-6561860 
b.dorlandt1@kpnplanet.nl 

Tweede Paasdag 17 april
Paaseieren zoeken bij de Drie 
Kampjes in Oud-Lsdrcht door
Fraternitas en Dappere Dodo
Kinderen <10 jr/10 uur/Gratis

Tweede Paasdag 17 april
Paaseieren zoeken bij Kasteel 
Sypesteyn, startsein 11.30 u
Voor kinderen t/m 10 jaar
Entree 2,50pp

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
2 april  11.00 uur: pastoor J. Dresmé

Beukenhof 
2 april 11.15 uur:  Geen dienst

Hervormde Gemeente
2 april 10.00 uur: Ds. F. Buitink
 18.30 uur: Ds. Prop. A.N.J. Scheer

Gereformeerde Kerk
2 april 10.00 uur: Mw. ds. M.C.E. Oskam - 
           van Zwol
OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
2 april 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gezamenlijke dienst
  in Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
2 april 09.30 uur: Leesdienst

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S

✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

 OPEN GOLFDAGEN  
       8 en 9 april a.s.    
     

Kom vrijblijvend eens langs en maak kennis met het golfen.
www.gooisegolfclub.nl  of bel 06.42.215.309 voor meer info
           

     Op’t Jagerspaadje in Loosdrecht

Maandag D.V. 3 april a.s. hopen onze ouders, 
opa en oma en overgroot opa en oma

Teus Ariesen  en Nel Ariesen - Schoenmaker
hun 65 jarig huwelijksfeest te vieren

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Oud Loosdrechtsedijk 130 - 1231 ND Oud Loosdrecht

035 582 59 56Opslag 
nodig . . .
035 582 59 56

Tijdelijk te weinig ruimte voor uw spullen? Huur dan een opslag-unit 
bij Mini Opslag Loosdrecht.  Bij ons staan uw spullen schoon, droog, 
geventileerd én beveiligd opgeslagen. Zo kort of lang als u maar wilt. 
Zeven dagen per week open van 07.00 tot 19.00. Ons pand vindt u recht 
tegenover het Nieuwbouwproject Erve Knorr
 
Mooier kunnen wij het niet maken! info@mini-opslag-loosdrecht.nl

Mini-Opslag-Loosdrecht.nl, Oude Molenmeent 4, 1231BD Loosdrecht, 035 582 59 56

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM  15,00    -    DEKBED vanaf  17,00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede 
ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar  8,50
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00
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*  Verkoop
*  Onderhoud

*  Aggregaten

*  Waterpompen

*  Kettingzagen

*  Heggenscharen

*  Hogedrukreinigers

*  Bladblazers en - zuigers

*  Loop- en zitmaaiers

*  Tractoren

*  Werkkleding Snickers Workwear

*  Beschermkleding + accessoires

06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

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

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

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

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

www.tenherkel.nl


