
23E JAARGANG

WEEK 19
WOENSDAG 
10 MEI 2017

NR. 1176

NIEUWSSTER
In samenwerking met
weekblad wijdemerenWEEKBLAD VOOR LOOSDRECHT

1
2

3

B N A

www.architectenburo-devries.nl 

Oud loosdrechtsedijk 254   1231 nj Loosdrecht

Tel. 035 - 5432460

23E JAARGANG

WEEK 47
WOENSDAG 

23 NOVEMBER 2016
NR. 1152

NIEUWSSTER
In samenwerking met
weekblad wijdemeren

www.traiteurieoudloosdrecht.nl

WEEKBLAD VOOR LOOSDRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pampus 19 
1231 SP Loosdrecht 
T 035 – 582 42 81 

M 06 – 100 290 67 
E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  

Bent u nog wel 
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NVM aankoop-
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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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Huis verkopen? 
Er komt meer bij 

kijken dan u 
denkt! 
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GEBOREN
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Op 27 april, koningsdag, is bij de familie Zagt in Oud-Loosdrecht 
een koe van een drieling bevallen. Twee vaarsjes (meisjes) Na-
dira en Nadina, en één stierkalf, met de naam Neodoor. Zoals 
het stamboek het voorschrijft, beginnen de namen nu met de 
letter ‘N’. Moeder Halodita en haar kroost maken het goed. Het 
was een natuurlijke geboorte, zowel de hulp van eigenaar Gert 
Zagt als van dierenarts Lianne Steen-Post hoefde er niet aan te 
pas te komen. 

N
IE

U
W

BO
U

W

HUIZE 
VAART 
ZICHT

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

Prachtige twee 
onder één kap 
woningen aan de 
's-Gravelandsevaart! VEERMANMAKELAARS.NL 

T 035 582 53 33

Op zaterdagochtend 6 mei 
mochten de jongelingen met 
hun moeder voor het eerst 
naar buiten onder toeziend 
oog van de camera van NH 
Nieuws. Moederkoe onder-
gaat de aandacht rustig en 
houdt haar kroost, terwijl 
die uitbundig door de wei 
rennen, nauwlettend in de 
gaten.

Veehouder (en fractievoor-
zitter De Lokale Partij) Gert 
Zagt; “In totaal hebben we 
hier 44 runderen, jong en 
oud. Mijn vader begon 34 
jaar geleden met dit Franse 
Limousin ras en in die tijd 
hebben we dit nog nooit mee-
gemaakt. Onze dochter Pien 

zei het al ‘het worden er vast 
twee’, omdat de moeder vrij 
fors was. Een tweeling komt 
af en toe eens voor maar een 
drieling is echt uniek, en dat 
het ook goed met ze gaat is 
nog veel unieker. Het stiertje 
heeft een mank achterbeen 

aan de bevalling opgelopen 
en is nu nog wat minder 
snel, waardoor we hem vier 
keer per dag melk met de fles 
bijvoeren. De Limousin koe 
is geen melkvee, de moeder 

Door Patricia IJsbrandij
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Vandaag ben ik net zo nutteloos 
als de G in lasagna

ZONDAG 14 MEI 
MOEDERDAG

Aardbeien-Hartenslof

NU  12,95

✓ 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

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

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!* 

 

met slagroom

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

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

4,75 

3,99 

Achterham
zonder toegevoegde kleur-, geur- en smaakstoffen

de lekkerste bij de asperges

Aspergeschotel
met asperges, krieltjes, eieren en de 
lekkerste ham in echte hollandaisesaus

Moederdag is aspergedag

Aanbieding voor deze week:

ambachtelijke
slagerij

250 gram

250 gram

Op 17 mei is er weer een 
themaochtend in de biblio-
theek, deze keer is het thema 
Hilversum in WOII, waarin 
ondermeer aan de orde komen 
de anti-tankgracht en vliegveld 
Hilversum. 

Kees van Aggelen neemt de 
presentatie deze ochtend op 
zich. Naast aandacht voor het 
vliegveld Hilversum, dat in de 

mobilisatietijd door Neder-
landse militairen in gebruik 
was genomen, gaat de pre-
sentatie ook over omliggende 
gebieden zoals Zonnestraal, 
Zonheide en Einde Gooi. Ook 
zal hij ingaan op de verschil-
lende Duitse eenheden, die 
in Tweede Wereldoorlog in 
Hilversum gelegerd waren. 
Nog steeds zijn er gebouwen 
en restanten die daaraan her-

inneren. Hilversum was voor 
de Duitse bezetters van groot 
belang. De NSF bouwde radio- 
en communicatietoestellen. 
De omroep was er gevestigd. 
Er waren in het gebied ver-
schillende belangrijke Wehr-
macht onderdelen gelegerd. 
Reden genoeg om een anti-
tankgracht rond de plaats Hil-
versum aan te leggen. www.
bibliotheekgooienmeer.nl 

‘Van 10.00 tot 12.00 uur. Vrij entrée’
Thema ochtend in Bibliotheek Loosdrecht 

Op donderdag 4 mei inter-
viewde Joost Lammers van 
Nieuws NH, Gert Zagt, frac-
tievoorzitter van De Lokale 
Partij in Wijdemeren. 

Naar aanleiding van de brief-
schrijfster aan de gemeente 
waarin de serieuze zorgen 
werden geuit van meerdere 
inwoners, aangaande de toe-
genomen snelheidsduivels 
door Loosdrecht. Met name 
over de Oud- en Nieuw-Loos-
drechtsedijk, de Tjalk en de 

Rading. Men vreest voor een 
volgend dodelijk ongeluk. 
Joost sprak ook met inwoners 
van Loosdrecht. Zagt; “Wij 
hebben een verzoek om be-
handeling gevraagd. Er zijn 
al wel de laatste jaren kleine 
stapjes ondernomen om 
de verkeerssituatie veiliger 
te maken maar dat is niet 
voldoende. Als je echt wilt 
verbeteren moet de snelheid 
worden afgedwongen en de 
wegen opnieuw worden in-
gericht. Het is pappen en nat-

Onveilige verkeerssituaties 
Hard rijden Loosdrecht op Nieuws NH

houden, wil je het probleem 
oplossen zul je rigoureuze 
maatregelen moeten nemen. 
Vooral in de woonkernen zal 
het gehele gebied een 30 km 
zone moeten worden. Ook 
kan de sociale controle en de 
sociale media hieraan bijdra-
gen, spreek overtreders op 
hun gedrag aan.”

Het item zal te zien zijn op 
woensdag 10 mei in het 
programma Hete Hangijzers 
van Nieuws NH.
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SPAREN
levert nog minstens een jaar niets op.

GA BELEGGEN!
Neem GRATIS Proefabonnement op

ADVANCEBELEGGEN.NL
Obligaties, aandelen en vastgoed

Foto van de week

Foto; Wessel Kok
 
Ter gelegenheid van de bevrijding reed op 5 mei een 
colonne legervoertuigen door Loosdrecht, zwaaiend 
naar de toeschouwers langs de weg

heeft sowieso niet genoeg 
melk voor drie. De natuur is 
soms hard, we doen er hier 
alles aan om de dieren in le-
ven te houden. Dat we trots 
zijn is vast wel aan mijn 
gezicht te zien. ”Dierenarts 
Lianne; “Een drieling wordt 
maar zelden geboren, col-
lega’s hebben het slechts 1 
of 2 keer meegemaakt. Er 
kan veel fout gaan bij zo’n 
geboorte, ondanks dat een 
meerling bij de dracht al 
wel volgroeid is. Er kunnen 

verkeerde liggingen voorko-
men, te langzame geboortes 
of ze kunnen bijvoorbeeld 
te zwak zijn waardoor ze de 
eerste uren niet genoeg drin-
ken en het niet redden. Dit is 
echt uniek, het was een feest-
je om hierheen te mogen.”  

Dat de kalfjes uit een sterke 
familie komen is duidelijk. 
Grootmoeder Cinderella (10 
jaar) en overgrootmoeder 
Vemme (13 jaar) vertonen 
nog geen tekenen van ouder-

dom. Vier generaties geboren 
en nog altijd op de boerderij 
van Zagt. Ook Demetrios, de 
vader van de kalfjes, staat 
trots met zijn negen jaar in 
de wei, er (waarschijnlijk) 
geen weet van hebbende dat 
zijn nakomelingen nummer 
127-130 geboren zijn. 

Ook de kalfjes bewonderen?
ga naar; www.nhnieuws.nl/
nieuws/205539/bijzondere-
kalverdrieling-geboren-in-
loosdrecht-dit-is-uniek

Wat als een wild idée vorig 
jaar is begonnen krijgt wegens 
groot succes een nog grootser 
vervolg in 2017. Het ‘Een dag 
met een Lach’ event zal op za-
terdag 10 juni plaatsvinden in 
Oud-Loosdrecht. 

Te Land & Ter Zee is een ge-
weldig leuk event waarbij 
ruim 50 gezinnen met ern-
stig zieke of gehandicapte 
kinderen naar Loosdrecht 
komen om daar een dag lang 
getrakteerd te worden op het 

In de maand februari heeft de 
Lionsclub Loosdrecht dankzij 
de medewerking van veel mid-
denstanders in de regio, weer 
een talrijke hoeveelheid kof-
fiepunten ingezameld. 

Een groot aantal inwoners 
leverden hun koffiepunten 
in, waardoor de Lions weer 
een pallet vol koffiepakken 
aan de voedselbank Stichtse 
Vecht hebben kunnen geven. 
Hartelijk dank aan iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen.

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De belastings-
amenwerking van Wijdemeren 
met Stichtse Vecht en Weesp 
(BSWW) levert tot nu toe veel 
tegenvallers op. 

In het eerste kwartaal 2017, 
meldt wethouder De Kloet, 
is er een tekort van 256.319 
euro. Waarvoor Wijdemeren 
voor 57.672 euro (22,5%) op-
draait. Het negatief saldo zou 
voornamelijk tot stand zijn 
gekomen door de aanstelling 

van een interim-directeur. 
Althans, het heeft te maken 
met de bedrijfsvoering, staat 
er in de brief. Al eerder bleek 
dat het innen van lokale be-
lastingen als ozb, riool, afval-
stoffen, enzovoort niet soepel 
verliep. Eind 2016 kwam de 
BSWW al 250.000 tekort (Wij-
demeren: ± 56.000). Een on-
afhankelijk onderzoek moet 
duidelijk maken wat er fout 
is gegaan in de organisatie. 
Inmiddels zijn wel alle aan-
slagen voor 2017 de deur uit. 

vervolg van pagina 1

‘Te Land & Ter Zee’

Een Dag met een Lach 2017
meerijden in fantastische 
sportwagens (ondermeer 
Porsche, Ferrari, Lamborghi-
ni, McLaren). Na een mooie 
rit van ca. 1,5 uur door de 
omgeving van Loosdrecht/
Hilversum/Baarn/Lage Vuur-
sche krijgen de gezinnen en 
kinderen een lunch aangebo-
den, waarna het gezelschap 
aan boord gaat van een flinke 
vloot sloepen om afsluitend 
nog een dik uur te varen op 
de Loosdrechtse Plassen. De 
Dikke Muis, gelegen aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk en de 
Eerste plas bood gelijk aan 
om dit jaar gastheer te zijn.  

De kinderen kunnen tus-
sen de onderdelen van het 
geplande programma door, 
spelen op een groot lucht-
kussen, kijken bij de fraaie 
auto’s, poffertjes en frietjes 
eten of heerlijk in het zon-
netje zitten op het terras. Ie-
dereen is van harte welkom 
om ook te komen kijken 
naar dit vrij toegankelijke 
spektakel. Zonder sponsoren 
is het echter niet mogelijk 
een dergelijk event te orga-
niseren. Dit jaar wordt Te 
Land & Ter Zee mede moge-
lijk gemaakt door: De Dikke 
Muis, SUBGMT Horloges, Pof-
fertjes On Tour, Bakkerij Het 
Stoepje, YESSS Electrica …en 
nog tien andere particuliere 
sponsors! Alle info voor de 
editie van 2017 is te vinden 
op www.facebook.com/events 
/1787082064845242/

Doel is om met minimaal vijf-
enzeventig opzienbarende 
auto’s te gaan rijden. Als er 
mensen zijn die zijn over een 
echte sportauto beschikken 
(zoals hierboven genoemd) 
en graag mee willen rijden, 
kunnen ze zich aanmelden 
bij info@dagmeteenlach.nl

Kilian Creations

Nog eens 57.672 euro 
voor BSWW

Resultaat inzameling 
Douwe Egberts punten
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'American Football'

'Voetbal'

'Turnen'

Zaterdagavond 6 mei speelde de Hilversum Hurricanes een belangrijke wedstrijd in de 
strijd om de playoffs in en tegen Groningen. Op de eerste aanvalsdrive wist runningback 
Joery Blankenstein meteen de score te openen. 

De aanvalsdrive van Groningen wist de verdediging van de Hurricanes goed af te 
stoppen. Met name de defensive line was de gehele wedstrijd een nachtmerrie voor 
Groningen. De aanval van de Hurricanes strandde vervolgens en door een te hoge 
snap vloog de bal over de punter. Groningen wist in de endzone op de bal te duiken 
voor touchdown. De point after touchdown wisten ze niet te verzilveren waardoor de 
stand op 6-7 kwam te staan. 

De volgende aanvalsdrive van Groningen eindigde in een losgeslagen bal (fumble) die 
door de Hurricane linebacker Rogier Tielen werd teruggelopen voor een touchdown. 
De aanval van Groningen kreeg opnieuw de bal maar ook dit eindigde niet goed voor 
de Noorderlingen. Quarterback van Groningen zocht zijn sterreceiver, Edu Brooke, 
cornerback Dennis de Wit las dit perfect en wist de Groningse quarterback perfect 
te onderscheppen en de bal terug te lopen voor een touchdown. Ook de volgende 
aanvalsdrive van Groningen eindigde teleurstellend. De punt werd geblokt door de-
fensive lineman Jeffrey van Braam Morris en die wist tevens de bal te veroveren in 
de endzone van Groningen. Dankzij de sterk spelende verdediging kwam hiermee de 
ruststand op 6-27 in het voordeel van de Hurricanes. 

In de 2e helft startte de Groningers de aanval. Opnieuw wist Dennis de Wit de bal te 
onderscheppen en terug te lopen voor een touchdown. Ondanks de vele scores aan 
de defensieve kant van de bal, wisten de aanvallers van de Hurricanes de score verder 
uit te bouwen. Maurice Tielen was goed voor een Quarterback run voor een touch-
down. Tenslotte noteerde receiver Guy van den Hazel zijn eerste touchdown van het 
seizoen, wat tevens de eindstand opleverde, 6-56. Headcoach Edwin Braakman was 
uiteraard tevreden met de belangrijke en gemakkelijke overwinning, waardoor de 
Hurricanes hun playoff kansen nog in eigen hand hebben. Op 27 mei treffen ze de 
Leiden Lightning thuis in Loosdrecht. 

Het seizoen van Loosdrecht in Tweede klasse 
B maakt zich op voor een ware climax. Tegen 
CJVV in Amersfoort moest er afgelopen 
zaterdag gewonnen worden om in de race 
te blijven voor de 10de plek. Met een 1-3 
overwinning verzaakte Loosdrecht niet maar 
omdat ook  De Meern won van FC Almere 
blijven de oranje leeuwen in de achtervol-
ging en volgt volgende week de beslissing.

Op het warme kunstgras startte Loos-
drecht prima aan de wedstrijd en 
zette het de thuisploeg onder druk. Het 
duurde niet lang of dit betaalde zich 
uit. Jesper Pullens ontsnapte op links 
en hoewel de hoek vrijwel onmogelijk 
leek schoof hij de bal bekeken langs de 
keeper. Bij vlagen werd er goed gecombi-
neerd en de S2e goal was er een uit het 
boekje. Na 20 minuten stuurde van de 
Water Pullens de diepte in,  die twijfelde 
niet en gaf met een mooie volley voor 
op de instormende Patrick Bonhof. Met 
een subtiele voetbeweging kroop de spits 
voor zijn tegenstander en prikte de bal 
heerlijk via de binnenkant van de paal 
langs de keeper van CJVV. Na de 2-0 werd 
de thuisploeg sterker en Loosdrecht 
slordiger aan de bal. CJVV dwong Axel 
Weitz tot een belangrijke redding met 
een afstandsschot en diverse corners 
werden ditmaal (godzijdank) goed ver-
werkt. Beging 2de helft voerde CJVV de 

druk op en drong het aan voor de aan-
sluitingstreffer maar vond het keeper 
Weitz op zijn weg of raakte slechts de 
paal. Raymond Lagenburg gaf de oranje 
hemden lucht. Na 57 minuten dribbelde 
hij à la Arjan Robben naar binnen, pas-
seerde diverse tegenstanders en schoot 
met links diagonaal in de hoek. Met een 
marge van drie leek de buit binnen maar 
kende Loosdrecht toch een aantal tegen-
slagen. Jesper Pullens kopte een keurige 
0-4 binnen maar werd volledig onterecht 
buitenspel gegeven. Daarna dook steun-
pilaar Emile Warners naar het gras met 
een, wat later bleek, afgescheurde achil-
lespees. En niet veel later Jeroen Lamme 
kopte een voorzet achter zijn eigen kee-
per en bracht de stand terug naar 1-3. 
In de slotfase van de wedstrijd werden 
de spelers vermoeider en het veld alleen 
maar groter. Coen Horb gaf de ingeval-
len A-junior Laurens Tallart Fabre een 
geweldige kans na een prachtig rush op 
de rechterflank en een dito voorzet. De 
inzet van Laurens werd echter van de lijn 
gehaald. Zowel Loosdrecht als CJVV had 
nog diverse kansen om te scoren maar 
de eindstand bleek al bepaald: 1-3. Met 
deze belangrijke overwinning doet Loos-
drecht zijn plicht en kan het zich opma-
ken voor een zinderende finale. Zaterdag 
13 mei 14.30 uur thuis op sportpark Hal-
linckveld in Loosdrecht.

Op zaterdag 6 mei vond  de regiofinale 5de divisie plaats 
in Amersfoort. Van Nilo hadden zich vier turnsters ge-
plaatst. Lieke Felix en Esther Withagen waren de eerste 
twee turnsters voor Nilo en draaiden beiden een goede 
wedstrijd. 

Lieke beheerst nog net één element aan brug niet hele-
maal, wat haar veel punten kost bij de jurering. Verder 
konden zowel Esther als Lieke tevreden terugkijken 
op een goede wedstrijd. Een regiofinale behalen in je 
eerste jaar dat je mee turnt in deze divisie is al een 
hele prestatie op zich! Esther verraste ons zelfs met een 
mooie zesde plek, jammer genoeg net geen medaille, 
maar wel een plaats in de district finale! Toen was het 
de beurt aan Floortje van Houten. Floortje turnde een 
stabiele wedstrijd en maakte op wat wiebels op de balk 
na, eigenlijk geen fouten. Daar was het resultaat ook 
naar, Floortje werd regiokampioen bij de junioren en 
plaatste zich hierdoor ook direct voor de districtfinale. 
Een promotie naar de Vierde divisie hangt in de lucht 
voor haar! 

Als laatste mocht Marjelle van Wijk de vloer op en zij 
begon sterk op balk, met een prachtige oefening. Op 
vloer turnde zij voor het eerst een mooie arabier salto 
en ze maakte haar wedstrijd goed af. Ook Marjelle be-
landde net naast het podium en werd zesde, oftewel 
winnares van de verliezers zoals wij dat gekscherend 
noemen, maar een hele mooie prestatie in de sterke 
seniorenklasse met maar liefst 34 turnsters. 
Op 20 mei zullen Esther, Floortje en Marjelle voor Nilo 
uitkomen op de district finale in Amsterdam! 

Hurricanes winnen overtuigend

Loosdrecht wint in Amersfoort 
en maakt zich op voor finale

Nilo turnsters plaatsen 
zich voor District finale 
Vijfde divisie
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WIJDEMEREN- De raadsleden 
Martin Vuijk en Robby Israel  
(tweederde van de fractie 
VVD Wijdemeren) hebben 
met onmiddellijke ingang het 
lidmaatschap van de VVD op-
gezegd, omdat zij hun goede 
naam niet langer aan deze 
partij kunnen verbinden.

‘Het gaat ons niet om speci-
fieke, individuele integriteits-
schendingen, alhoewel de 
lange reeks van ‘incidenten’ 
ons zwaar valt. Het gaat ons 
des te meer om de steeds weer 
inadequate reactie van de 
VVD-top op voorkomende ge-
vallen. Het is steeds weer ‘too 
little, too late’ schrijven Israel 
en Vuijk. In de eerste plaats 
wordt reactief na lange stilte 
een vergoelijkende verklaring 
afgegeven. Vervolgens staat de 
heer Rutte te snel klaar met 
het wegwuiven van beschul-
digingen zonder eerst enig 
onderzoek te hebben gedaan 

en dan wil hij uiteindelijk 
‘even’ (even!) een onderzoekje 
laten plaatsvinden. terwijl 
hij ondertussen wel al feite-
lijke onjuistheden in omloop 
brengt. Opstelten, De Geus, 
Keizer, het maakt niet uit. Is 
er niet één vooraanstaande 
partijgenoot, minister, staats-
secretaris, die opstaat en zijn 
of haar ongenoegen laat blij-
ken? Niemand die zegt ‘Mark, 
jongen, zo kan het niet’. 

Vuijk en Israel hebben er 
begrip voor dat bij deze 
bewindslieden ook andere 
belangen spelen, maar zo is 
het uiteindelijk ook aan hen, 
leden van de VVD- fractie in 
de gemeenteraad van Wij-
demeren, om conclusies te 
trekken en misschien de een 
of de ander wakker te schud-
den. Rotte appels hebben de 
partij overgenomen en criti-
ci de mond gesnoerd. Zonder 
Robby Israel en Martin Vuijk.

De watersport wordt op de 
Vereeniging door leden van 
alle leeftijden beoefend. 
Vanaf 6 jaar wordt er in de 
Optimist (wedstrijd) gezeild 
en getraind om vervolgens op 
latere leeftijd door te kunnen 
stromen naar de grotere bo-
ten als de Splash, de Laser en 
andere verschillende (Olym-
pische) zeilklassen.

Bij de volwassenen zijn de 
Pampus, de 12-voets jollen, 

de Laser en de Regenboog al 
jaren lang populaire boten. 
Ook wordt er geroeid door 
leden van alle leeftijden en 
is het roeien al geruime tijd 
sterk groeiend binnen de Ver-
eeniging. Het roeien wordt 
gedaan in twee boottypen; 
de Yole de Mer en de GIG. 
Naast het toerroeien is het 
wedstrijdroeien ook van be-
lang. De KWVL doet met een 
aantal teams mee aan de Ne-
derlandse Kampioenschap-

Het klimtoestel aan de Rem-
brandtlaan is beklad met een 
misselijkmakende tekst. De 
inwoonster van Loosdrecht 
die het ontdekte was in 
shock. Enkel een voetballeus 
die je vrijuit kan scanderen? 
Weet wat je schrijft en zegt, 
heb respect, haal het weg. 

Klimtoestel beklad'Badminton'

In de Voorjaarscompetitie is het herenteam 
van de Loosdrechtse Badminton Vereniging 
kampioen geworden. Het herenteam doet 
in deze samenstelling (Jeroen Tissink, Hans 
Noorman, Hans Hartman, Wil Brugman, 
Gerben Oort (niet op de foto)) al vele jaren 
mee. Nu weer sinds enkele jaren weer kam-
pioen is weer een goede prestatie. 

In de Najaarscompetitie is een ander heren-
team kampioen geworden. Nog een ander 
team is gepromoveerd en gaat nu eerste 

klas district spelen. Voor de komende Na-
jaarscompetitie speelt LBV met vier teams 
en gaan natuurlijk voor nog meer goede 
prestatie. Er zal dan ook flink voor getraind 
worden! Wil je ook badmintonnen? Dat kan. 
In mei en juni kan er op donderdagavond 
van 20:00 tot 23:00 uur zonder kosten wor-
den meegespeeld. Daarna kan je in de gezel-
lige kantine wat gebruiken met de andere 
spelers. Als je wilt spelen, neem dan even 
contact op met één van onze bestuursleden 
(zie lbv-loosdrecht.nl).

Herenteam LBV kampioen!

Al 105 jaar watersport op Koninklijke 
Vereeniging in Loosdrecht

Twee VVD- raadsleden 
stappen uit VVD

De Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht (KWVL)  is 
de grootste watersportvereniging van Nederland. Niet alleen 
is zij de grootste, ook is zij één van de oudste watersportver-
enigingen van Nederland. Vanuit de unieke eigen locatie aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk worden sinds 1912 veel verschillende 
sportieve activiteiten ontplooid waarbij het zwaartepunt ligt 
bij het zeilen en roeien. De KWVL is een echte familievereniging  
waarbij vrijwel alle leden zelf actief zijn, hun eigen kinderen 
begeleiden of training geven en aan anderen. 

pen Kick. Op 16 september 
wordt één van de wedstrijden 
voor het Nederlands Kampi-
oenschap op Loosdrecht en 
onder leiding van de KWVL 
georganiseerd. De KWVL is 
ook één van de voortrekkers 
binnen de Coastal Rowing 
Commissie om Yole roeien 
weer op de Olympische 
agenda te krijgen. Naast alle 
sportieve activiteiten, is er 
een intensief sociëteitsleven 
dat ook buiten het seizoen 
volop bloeit. Het restaurant, 
met haar voortreffelijke 
keuken en het terras dat tot 
de mooiste van Loosdrecht 
behoort. De jachthaven is 
voorzien van alle benodigde 
faciliteiten en wordt door 
deskundig havenpersoneel 
gerund. Het restaurant en de 
sociëteit zijn fijne plekken 

om te vertoeven. De Vereni-
ging doet veel aan de bege-
leiding en opleiding van de 
jeugd. Hoewel er van ouders 
geen tegenprestaties in de 
vorm van corvee of bardien-
sten verlangd wordt, is het 
niet de bedoeling de kinde-
ren ‘bij het hek’ af te zetten. 
Van ouders wordt betrok-
kenheid bij hun kinderen 
en de Vereeniging verwacht. 
Samen met de professionele 
trainers heeft deze manier 
van opleiden heeft de af-
gelopen jaren veel talent 
naar boven gebracht. Op dit 
moment heeft de KWVL dan 
ook een groot aantal kinde-
ren in de kernploeg van de 
Optimist en de Splash. Daar-
naast is het boegbeeld van de 
Vereeniging, Maxime Jonker 
(22 jaar), bezig zich te kwali-
ficeren voor de Olympische 
Spelen 2020 in Tokio.

Sinds jaar en dag is de KWVL 
een vooraanstaande organi-
sator van zeilwedstrijden. 
Ook dit jaar wordt weer een 
groot aantal landelijke wed-
strijden georganiseerd zoals 
de Easter Regatta, het Hol-
land Weekend, de Houtskool 

Cup en verschillende klasse-
evenementen. De majestu-
euze Regenbogen houden 
dit jaar van 1 t/m 5 juni hun 
eeuwfeest. De KWVL is dan 
hun gastheer. Naast een dag 
waar veel oud en ook hui-
dige Olympiërs (o.a. Dorian 
van Rijsselberghe) aanwezig 
zullen zijn, worden er ook 
bijna 90 Regenbogen op 
Loosdrecht verwacht.

Er worden dit jaar tevens 
drie Nederlandse Kampi-
oenschappen door de KWVL 
georganiseerd; het  NK 
Sprint voor de Finn (20 en 21 
mei), het Open Nederlands 
Kampioenschap Teamzei-
len voor de Optimist met 
deelname van verschillende 
buitenlandse teams en het 
NK Sprint van de Laser. De 
Vereeniging beschikt over 
een groot en deskundig Wed-
strijd Organisatie Comité die 
de wedstrijden in goede ba-
nen zal leiden. Ook bestuur-
lijk draagt de Vereeniging bij 
aan het welzijn op en rond 
de Loosdrechtse Plassen, 
door intensieve bemoeienis 
met de zorg ervan.infoema-
tie: www.kwvl.nl
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Wijdemeren
informeren

Wie verdient 
een lintje?

Veel inwoners zetten zich belangeloos 
in voor maatschappelijke organisaties. 
Kent u ook zo iemand? 
Meld hem of haar dan vóór 1 augustus 
aan voor de lintjesregen van 2018.
 

  Overhangend groen 
  aangepakt 

   10 mei 2017   

Kort

>   Afscheid Martijn Smit

Na zeven jaar neemt burgemeester 

Smit afscheid van Wijdemeren. 

Op vrijdag 12 mei vanaf 15.45 uur bent 

u van harte welkom om hem 

persoonlijk de hand te schudden. 

De afscheidsreceptie vindt plaats bij 

de Koninklijke Watersport-Vereeniging 

Loosdrecht (Oud-Loosdrechtsedijk 

151-153). Martijn Smit wil graag een 

bijdrage leveren aan het versterken 

van de positie van mensen met een 

handicap. Daarom vraagt hij iedereen 

die hem een afscheidscadeau wil 

geven om een donatie te doen aan 

de Lucille Werner Foundation: 

NL96 ABNA 0617 3500 94 tnv Lucille 

Werner Foundation en onder vermel-

ding van ‘Afscheid Martijn Smit’.  

>    Toekomst gemeente

Komende tijd bespreekt de gemeen-

teraad de toekomst van Wijdemeren. 

Om de regio krachtiger te maken en 

de lokale bestuurskracht te versterken 

wil de provincie op termijn komen tot 

maximaal drie gemeenten in de regio. 

Donderdag 11 mei spreekt de gemeen-

teraad met gedeputeerde Jack van der 

Hoek over de aangekondigde herinde-

ling. Op 16 mei volgt de behandeling in 

de commissie Bestuur en Middelen. 

Op 1 juni neemt de raad een besluit.

>    Asfaltwerk Noordereinde 
    en Zuidereinde 

De fietspaden op een gedeelte van het 

Noordereinde en Zuidereinde krijgen 

nieuw asfalt. Op donderdag 11 mei 

voert de aannemer asfaltreparaties 

uit op de fietspaden. Op maandag 

22 mei en dinsdag 23 mei volgt het 

asfalteren. De werkzaamheden vinden 

plaats tussen de J.H. Burgerlaan en de 

Kleine Klapbrug. Tijdens het werk is 

één rijstrook afgesloten voor het 

verkeer. Vooral op het Noordereinde 

kunt u hierdoor ernstige verkeershinder 

ondervinden.

  

Offi  ciële
bekendmakingen

In september vorig jaar stuurde de 
gemeente ongeveer 800 inwoners 
een brief over hun beplanting die 
te ver over openbaar terrein hing. 
Het verzoek was om het groen 
voor het einde van 2017 te snoeien 
of te verwijderen. Na een half jaar 
is een groot deel van het 
overhangende groen verwijderd. 
Bedankt!

Vooral op smalle stoepen belemmert over-

hangend groen de doorgang voor ouderen, 

slechtzienden, gehandicapten en mensen 

met een kinderwagen. Gelukkig is dit nu 

op veel plekken verbeterd. Maar liefst 75% 

van de overhangende beplanting is inmid-

dels aangepakt door de bewoners. Zo blijft 

Wijdemeren voor iedereen toegankelijk.

Nog 25% te gaan
In 25% van de gevallen is er nog sprake 

van verkeersgevaarlijk en hinderlijk over-

hangend groen. Nu de zon regelmatig 

schijnt is het een goed moment om lekker 

in de tuin te werken en ook meteen het 

overhangende groen te verwijderen. 

Heeft u hiervoor snoeiadvies nodig? 

Neem dan contact op met het cluster 

serviceverlening via telefoonnummer: 

14 035. We verzoeken inwoners die 

hierover een brief hebben ontvangen om 

de noodzakelijke snoeiwerkzaamheden 

vóór 31 december 2017 uit te voeren. 

Afvoer groenafval
Het is inmiddels niet meer mogelijk om 

het groenafval van de overhangende 

struiken op de gemeentewerf in Kortenhoef 

af te leveren. Maak hiervoor gebruik van de 

GAD-scheidingstations. 

De openingstijden en locaties zijn 

te vinden op www.gad.nl.

Gemeentegroen
Als u last heeft van overhangend groen 

op gemeentegrond, kunt u hiervan een 

melding maken via: 

www.wijdemeren.nl/meldingen. 

Wij bekijken ter plekke het probleem 

en gaan eventueel over tot snoeien.  

Extra openingsavonden 
gemeentehuis:
www.wijdemeren.nl

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

#mooiwijdemeren
@zwaan_55

Behandeling eikenprocessierups
Net als vorig jaar gaat de gemeente 
de eikenbomen preventief 
behandelen tegen 
processierupsen. We starten hier 
halverwege mei mee. Heeft u 
zelf een eikenboom in uw tuin? 
Controleer dan regelmatig of er 
geen nest in zit. 

De rupsen zitten in mei en juni in veel 

eikenbomen. De processierupsen zijn te 

herkennen aan de grote, dichte nesten op 

de stam of de dikke takken van de boom. 

Ziet u een nest met rupsen? Meld dit dan bij 

de gemeente via telefoonnummer: 

14 035. Het is hierbij belangrijk nauwkeurig 

de locatie van de boom door te geven.

Jeuk, huiduitslag, irritatie
De brandharen die de rupsen op hun lijf 

hebben, kunnen zorgen voor jeuk, 

huiduitslag en irritatie aan de ogen of 

luchtwegen. Bent u in aanraking gekomen 

met een processierups of de haren van een 

rups? Spoel uw huid of ogen dan goed met 

water. Was kleding zonodig op 60 graden.

Bestrijden verplicht 
Het college heeft een risicogebied aange-

wezen, waarbinnen eigenaren van eiken 

gevraagd is de rups zelf te bestrijden. 

Het gaat om eikenbomen binnen de 

bebouwde kom, die bij woningen, 

sportcomplexen, recreatieterreinen, 

jachthavens en op verbindende wegen 

en fietspaden staan.

Gereduceerd tarief
Woont u binnen het aangewezen risico-

gebied en heeft u een besmette eik? Dan 

kan de gemeente de rups komen bestrij-

den. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief 

van 125 euro excl. BTW per boom. Neem 

voor meer informatie contact op met de 

gemeente via telefoonnummer: 14 035.
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Breukeleveen
-  ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen beschoeiing en 

steiger (24.04.17)
- Herenweg 85: vervangen steiger (25.04.17) 

’s-Graveland
-  Zuidereinde 156: slopen fabriekspand en woning 

(25.04.17)

Kortenhoef
-  Moleneind 65: plaatsen bouwwerken t.b.v. extensieve 

natuurgerichte recreatie (24.04.17)

Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 120: vergroten opslag niet 

brandbaar gas (24.04.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 141: maken oprit (20.04.17)
- Schakel 94: plaatsen dakkapel (26.04.17)
- Sectie G 1211: plaatsen blokhut (21.04.17)
- Sectie H 455: plaatsen recreatiewoning (24.04.17)

Nederhorst den Berg
-  Cederlaan 38, 40 en 42: plaatsen beschoeiing (28.04.17)
-  Reeweg 5: wijzigen veebezetting met beperkte milieu-

toets (18.04.17)
-  Wilgenlaan kavel 22: bouwen woning en maken uitrit 

(20.04.17)
- Wilgenlaan kavel 2: bouwen woning (03.05.17)

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

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)
’s-Graveland
- Zuidereinde 156: slopen fabriekspand en woning 
(01.05.17)

Kortenhoef
- Emmaweg 75 a: vervangen woning (21.04.17)
- Parklaan 2: kappen plataan (noodkap)  (26.04.17)

Loosdrecht
- Horndijk 27: aanbrengen beschoeiing en brug (03.05.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 208d: gedeeltelijk vervangen 

beschoeiing (26.04.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c 02: plaatsen schuur 

(24.04.17)
- Rading 158: bouwen loods (21.04.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 14: plaatsen dakramen (02.05.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 50:aanleggen steekhaven 

(03.05.17)
- Sectie G 1211: plaatsen blokhut (02.05.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning (03.05.17)
-  Nieuw-loosdrechtsedijk 250a: bouwen woning 

(03.05.17)

Nederhorst den Berg
-  Wilgenlaan kavel 23: bouwen woning met bijgebouw 

(25.04.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

Loosdrecht
- Boegspriet naast nummer 7: aanleggen recreatie-pier 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen schuur/stalling 

Nederhorst den Berg
- Juliana-Bernardplein 6: aanleggen kavelpad

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)
-  Boerderij Galesloot, Reeweg 5, Nederhorst den Berg: 

uitbreiden installatie voor houden 200 schapen en/
of geiten

-  Barkaris b.v., Nieuw-Loosdrechtsedijk 216-224, Loos-
drecht: veranderen bedrijf

 
Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-
renprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Telefoonnummer: (088) 
63 33 000.

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

’s-Graveland
-  Loodijk 24 c, Van der Elst Papierrecycling Amsterdam 

b.v.: opslaan medisch afval
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 
23 mei 2017.
Tegen dit besluit kunt u pas bezwaar maken bij de uitein-
delijke beslissing op de aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. 

>  Wijziging bestemmingsplan 
Loosdrecht Landelijk Gebied 
Noordoost 2012/Rading 30 in 
Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Loosdrecht 
Landelijk Gebied Noordoost 2012 hebben gewijzigd voor 
zover dit betrekking heeft op het perceel Rading 30 in 
Loosdrecht. Het perceel is bestemd voor bedrijfsdoel-
einden. Deze bestemming is gewijzigd in wonen-1. De 
bestemming wonen maakt de bouw van één woning mo-
gelijk. Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan is het 
plan gewijzigd vastgesteld. De precieze locatie van de te 
bouwen woning wordt nu op de verbeelding aangegeven 
evenals de toegestane nokhoogte van de woning.

Ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 
11 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis (afd. ruimtelijke ontwikkeling op werkdagen 
van 08.30 tot 12.30 uur) aan de Rading 1 in Loosdrecht. 
De stukken kunnen ook worden ingezien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door 
degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gele-
genheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigings-
plan een zienswijze in te dienen. Een belanghebbende 
kan eveneens beroep instellen tegen de aangebrachte 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. 
Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 
genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 

>  Bekendmaking wet 
geluidhinder 
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 
Rading 30 in Loosdrecht. Dit bestemmingsplan richt zich 
op sloop van bedrijfsgebouwen en bouw van een woning 
op betreffende locatie. Er wordt één woning mogelijk 
gemaakt. De woning die in het bestemmingsplan mo-
gelijk worden gemaakt zal een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd 
in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 
wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 27 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 11 augustus 2016 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbe-
schikking.
Burgemeester en wethouders hebben besloten de betref-
fende hogere waarden definitief vast te stellen.

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

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

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschik-
king kunnen hiertegen in beroep gaan, eventueel in com-
binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 
Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag 
dat de vaststelling van het bestemmingsplan Rading 30 is 
bekend gemaakt.

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 wijzigin-

gen 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 telefoonnummer (070) 
42 64 426.

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten
Loosdrecht
- HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 24 juni 2017
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Loosdrecht
-  Loosdrechtse Volleybalvereniging LoVoC, parkeerterrein 

sportzaal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49, meerja-
renvergunning De Schakel Beachtoernooi 2017-2021 
(26.04.17)

-  Plaatselijke Regelingscommissie Avondvierdaagse 
Loosdrecht, Avondvierdaagse van 15 tot en met 18 mei 
2017 (03.05.17)

-  Heijmans Vastgoed B.V., Grootzeil en Passantenhaven, 
Hiswa Loosdrecht op 19 en 20 mei 2017 (04.05.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 
cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen 
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten
Kortenhoef
-  RK Parochiebestuur Sint Antonius van Padua, Kerklaan 

24, Parochiefeest op 11 juni 2017

Loosdrecht
-  E.J. Felderhof , Van der Helstlaan 7-19, Laanfeest op 15 

juli 2017
Op een melding is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
’s-Graveland
-  Stichting Wonderfeel, Schaep en Burgh, Noordereinde 

60, Wonderfeel van 21 tot en met 23 juli 2017

Loosdrecht
-  Stichting Sloep, diverse vaarwegen door Wijdemeren, 

Sloepentocht op 9 juli 2017

Nederhorst den Berg
-  IJsclub Nederhorst den Berg, parkeerterrein voor brand-

weerkazerne en sporthal aan de Blijklaan, Nederhorst 
on Ice van 24 november 2017 tot en met 7 januari 2018

-  Stichting Nederhorst den Berg Actief, Voorstraat en 
Overmeerseweg, Zomerspektakel  van 16 tot en met 
18 juni 2017

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster 
Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele be-
denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 
besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
-  De Zuwe  t.h.v. het strandje: aanleggen algemene 

gehandicaptenparkeerplaats, 02.05.17 (bij algemene 
GPP’s)

-  Bermard van Beeklaan t.h.v. huisnr. 22: aanleggen 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 
met handicap belanghebbende 24.04.17 (bij GPP met 
aanvrager)

-  Gabrïelgaarde t.h.v. huisnr. 7: aanleggen gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 
belanghebbende 24.04.17 (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Offi  ciële bekendmakingen 10 mei 2017

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

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

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

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

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer
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Dinsdag startte de dag met 
het Jeugdzeskamp, zo’n twin-
tig deelnemers verdeeld in 
groepjes gingen de uitdaging 
van de behendigheid spellen 
op het feestterrein aan. Het 
tiende Korenfestival overtrof 
‘s-avonds wederom die van 
voorgaande jaren. Een vol-
ledig gevulde tent kreeg een 
afwisselend programma te 
zien en horen. Van Fun4All 
die altijd een streling voor 
het oor zijn om naar te mo-
gen luisteren, het Snowe koor 
dat steeds meer show weg-
geeft, het knotswervelende 
Sisters, vier zangeressen die 
swingen van rock ’n roll naar 
opzwepende close harmonie, 
en het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor dat iedereen 
aan het meezingen kreeg. 
Een top avond. Mis het vol-
gend jaar niet! 

Op woensdagmiddag 3 mei 
waren tientallen deelnemers 
driftig aan het knutselen 
geslagen op de Knutselmara-
thon. Ook de meegekomen 
moeders konden enthousiast 
het knutselen niet laten. Dit 
jaar was het thema ‘feest’. Er 
werden wel honderd suiker-
spinnen opgemikkeld, en de 
knutselwerken mochten na-
tuurlijk mee naar huis. Deel-
nemers aan de fotowedstrijd 
hebben nog tot vrijdag 12 
mei om in te sturen. De Knut-
selmarathon werd mogelijk 
gemaakt door de begeleiding 
en sponsoring van Studio 

Saskia. Daarna door naar de 
Badeendjes- en Monsters race 
achter de tent. Ook dit keer 
weer een spektakel, dat al 
vele generaties wordt doorge-
geven. Alhoewel in de avond 
de wolkenluchten en de drei-
ging op zwaar weer waren 
verdwenen, ging het Lucht-
ballonnenfestijn niet door. De 
Hollandse avond was met een 
optreden van Danny Froger 
een succes. Pappa Froger keek 
trots aan de zijlijn mee, de 
tent stond te swingen en mee 
te ‘zingen’, dus inspringen 
was niet nodig. Buiten stortte 
het van de regen, maar daar 
had niemand binnen erg 
in. Danny wist de inmiddels 
traditionele Hollandse avond 
in Loosdrecht samen met de 
vaste feesttent DJ’s in optima 
forma voort te zetten. 

Op 4 mei was het stil, Doden-
herdenking, een nationale 
dag van het herdenken van 
de slachtoffers en de gruwe-
len van de oorlog. Ook dit 
jaar was er een mooie cere-
monie bij het monument in 
Loosdrecht. Daarna barstte 
het bevrijdingsfeest weer los 
op 5 mei. De middag begon 
met visagie, hairstyling en 
foto’s van de deelnemers 
van Talent in de Tent en de 
Kinderplaybackshow. Er wa-
ren alleen maar winnaars 
bij Talent in de Tent. De 
optredens waren verrassend 
divers, van piano, dans, gi-
taar tot fluit. De organisatie 

Winnaars van de S.L.O.E.P. loterij
1e prijs lotnr. 1161
2e prijs lotnr. 3622
3e prijs lotnr. 1631
4e prijs lotnr. 1903
5e prijs lotnr. 0039
6e prijs lotnr. 3533
7e prijs lotnr. 3810
8e prijs lotnr. 0661
9e prijs lotnr. 0710
10e prijs lotnr. 3042
11e prijs lotnr. 2526
12e prijs lotnr. 0744
13e prijs lotnr. 1749
14e prijs lotnr. 0035
15e prijs lotnr. 2840
16e prijs lotnr. 1553
17e prijs lotnr. 2753

Winnaars van het Puzzelspel
De Hoofdprijs van 10 rijles-
sen aangeboden door De 
Gooische Rijschool gaat 
naar; Annelies van Randwijk

De 2e prijs, een Tegoedbon 
t.w.v. €100 van De Huiskamer 
gaat naar; Maaike Zwiers

De 3e prijs, een Dinerbon 
voor 2 personen bij Rest. De 
Otter gaat naar; Joke Troost

De 4e prijs, een Tegoedbon 
wassen/föhnen bij Knippen & 
Krullen  t.w.v. €35, gaat naar; 
J. Emondt

De 5e prijs, een Gezichtsbe-
handeling bij Fiore beautysa-
lon, gaat naar;   Maria Vonk

De 6e prijs, een Dinerbon bij 
Anderz t.w.v. €25, gaat naar; 
Robin van Vulpen

De 7e prijs, een Beautypak-
ket van D.I.O/Por vous van 
der Linden, gaat naar; Bert 
Winkelhorst

Winnaars van het Logospel
De Hoofdprijs van een HP 
Pro Tablet 608 G1 aangebo-
den door H&R automati-
sering, gaat naar; Mariska 
Zeldenrijk

De 2e prijs, een Tegoedbon 
t.w.v. €125 van Bojo’s Car-
wash Loosdrecht, gaat naar; 
Debbie van de Wetering

De 3e prijs, een Dinerbon 
voor 2 personen bij Restau-
rant De Otter, gaat naar; 
Barbara van den Hoek

De 4e prijs, een Tegoedbon 
t.w.v. €40 van Thai Royal Mas-
sage, gaat naar; 
Rowan Nagtegaal

De 5e prijs, een Tegoedbon 
wassen/föhnen bij Knippen & 
Krullen t.w.v. €35 gaat naar; 
Marrit van Henten

De 6e prijs, een Dinerbon 
t.w.v. €25 van restaurant An-
derz, gaat naar; 
Tom en Noor de Wit

De 7e prijs, een Beautypakket 
van D.I.O Pour Vous van der 
Linden, gaat naar; Ria Floor

Er waren bij de eerste Loos-
drechtse Stoepkrijtwedstrijd 
maar liefst twee winnaars. 

Beiden winnaars hebben een 
mooi buitenspeelpakket ge-
wonnen, om nog veel meer 
mooie tekeningen van de zo-
mer te kunnen maken! Lente 

Veerman krijtte prachtige 
bloemen, zij heeft haar prijs 
in ontvangst genomen. Maar 
de tekenaar van Koning Wil-
lem is nog niet bekend! 
Herken jij je eigen tekening? 
Je kan je melden bij: 
tjamke@stichtingsloep.nl 
of 06-25232854

Feestweek voortgezet Uitslagen

FEEST & 
HERDENKINGSWEEK 2017

Na een voorspoedige start van de feestweek werd het weer 
toch wat onbestendiger waardoor ook het Luchtballonnen-
festijn net als vorig jaar jammerlijk genoeg moest worden 
afgelast. De week begon maandag met de ouderenmiddag. 
Het thema was dit jaar ‘De bloemetjes buiten zetten’. Een 
grote groep vrijwilligers in vrolijke uitdossingen zetten de 
tent flink op zijn kop, een drankje met versnapering, spel, 
muziek en gekkigheid zorgden voor veel gelach en een zeer 
geslaagde middag, waar niet alleen de ouderen enorm van 
hebben genoten. Wethouder Betske van Henten en burge-
meester Martijn Smit waren er deze middag ook bij.

Op maandagmiddag 8 mei werd op het gemeentehuis de 
trekking voltooid door burgemeester Martijn Smit van de 
Feestweek S.L.O.E.P Loterij en het Logo- en Puzzelspel, on-
der toeziend oog van Siep en Sabine van stichting S.L.O.E.P. 
Uit een volle bokaal met lotnummers werden 17 prijswin-
naars van de loterij getrokken. De prijzen kunnen op vertoon 
van het lot worden opgehaald bij Drukkerij ten Herkel, De 
Zodde 8. Ook is er enthousiast gepuzzeld en jacht gemaakt 
op de logo’s. Zowel van het Logospel als het Puzzelspel zijn 
er 7 prijswinnaars. Hiervan krijgt iedereen persoonlijk zijn 
of haar prijs uitgereikt. Over de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! 
Veel dank gaat uit naar de sponsoren die dit mogelijk heb-
ben gemaakt.

was in handen van Desiree 
Wijma van Muziekles Loos-
drecht. Wethouder Sandra 
van Rijkom mocht de prijzen 
uitreiken. Lovend sprak ze 
over de prestaties van alle 
deelnemers en moedigde ze 
aan door toe te spreken met 
‘een top violiste’, ‘de bijna 
dames van het Nationaal 
ballet’ en de ‘nieuwe Berdien 
Stenberg’. De Kinderplay-
backshow die daar achteraan 
kwam bracht uiteenlopende 
optredens. Sanne, Isabel en 
Liz met kleurrijke outfits aan 
en een podiumvullende act 
wonnen met het nummer 
‘Can’t stop the feeling, dance 
dance dance...’, aanstekelijk 
vrolijk. Opvallend leuk was 
de tweeling Maud en Linde 
met ‘Double me, double you’ 
...of waren ze toch geen twee-
ling? Echter ging het publiek 
echt staan toen Charlotte 
de ‘Okido’ van Koningsdag 
inzette. De jury wist steevast 
elke deelnemer te beoordelen 
met Kanjer, Popster en Got Ta-
lent. De feestweek werd voor 
de kinderen afgesloten met 
een lampionnenoptocht in 
de avond, met de showband 
voorop liep een lange slinger 
lichtjes door het dorp. Altijd 
een spannende gebeurtenis 
waaraan iedereen wel een 
leuke herinnering bewaard. 
Geen vuurwerkshow dit jaar 
maar wel als knallend einde 
een feestavond met dresscode 
‘oranje boven’ en een optre-
den van de Hermes House-
band. Terwijl koning Willem 
Alexander en koningin Maxi-
ma ‘We’ll meet again’ zongen 
op het 5 mei-concert in Am-
sterdam, sloten zij de feest-
week editie 2017 in stijl af. 
Een week waarin activiteiten, 
sport, spel, muziek, creativi-
teit en gezelligheid centraal 
stond. Een week waarin een 
klein dorp groots was. We’ll 
meet again, tot volgend jaar!

2 winnaars bij de 
Stoepkrijtwedstrijd
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Nog groter was het deelne-
mersveld bij de Monsters race. 
Wedstrijdleidster Siep kon 
nog net op tijd voorkomen 
door door haar megafoon te 
roepen ‘Houd hem tegen, an-
ders gaat ie er echt vandoor!’ 
dat de zelfgemaakte boot van 

Lucas, met hoge snelheid de 
Ster in zou varen. Siep had 
een ervaren team helpers bij 
zich, die herkenbaar waren 
aan de oranje zuidwesters. 
Lucas won dan wel met over-
macht, zijn zus Eline werd op 
voorsprong tweede. Eline; “Je 

Badeendjes- en Monsterrace

Woensdagmiddag 3 mei waren de omstandigheden uit het boekje 
voor een gouden ouwe Badeendjes race en zelfgemaakte Monsters 
race, geen regen, lekker windje uit het oosten en niet te koud. Het 
was daardoor lekker druk met deelnemers en toeschouwers bij 
de sloot achter de feesttent. Allereerst gingen de badeendjes van 
start, maar liefst vijftien badeendjes klein en groot. Door luidge-
juich, langs de sloot mee te rennen en fanatieke aanmoedigin-
gen kwam het eendje van Olivier zeer voorspoedig als eerste 
over de finish. 

moet erop letten dat je bij het 
maken van een snelle boot 
een groot zeil neemt en de 
boot goed waterdicht en licht 
van gewicht maakt.” 

Opvallende verschijningen 
in de sloot waren de knalroze 
flamingo, bootjes met bal-
lonnen en het rode eendje 
met witte hartjes dat brutaal 
‘jury’ op haar zeil voerde. 
Alle deelnemers kregen in 
de tent limonade met iets te 
snoepen erbij. De winnaars 
kregen een groot applaus en 
een zilveren bordje om in de 
prijzenkast te hangen, een 
traditionele prijs in de water-
sport.

Winnaars Traditionele 
Badeendjes race 
1. Olivier vermeren
2. Daniel Smid
3. Kick Huisman. 

Winnaars Monsters race 
1. Lucas van Berkel
2. Eline van Berkel
3. Tycho Vermeer. 

Gehoorde herinneringen 
aan die tijd 
De eerste drie jaren van de 
oorlog ging het leven zo goed 
en kwaad als het kon gewoon 
door, de kinderen gingen 
naar school, volwassenen 
gingen naar hun werk en 
men kon nog van alles kopen. 
De school en kerk waren het 
middelpunt in die tijd van 
de samenleving. Hoofdonder-
wijzer van de Terpstraschool 
de heer Voogsgeerd was met 
een Duitse vrouw getrouwd 
en stond bekend om zijn ge-
schietvertellingen. Dominee 
Tersteege heeft veel betekend 
voor de Loosdrechters, hij had 
zijn hart op de tong liggen 
waardoor hij altijd zei wat hij 
dacht, ook tegen de Duitsers. 

Een paar dagen voor de bevrij-
ding is hij omgekomen. Het 
plan werd ingezet om Loos-
drecht onder water te laten lo-
pen, waarvoor veel Loosdrech-
ters meerdere dagen werden 
geëvacueerd naar Egmond 
aan de Hoef, hun huis, bezit-
tingen en dieren achter zich 
latend. Toen dit niet doorging 
kwam men direct weer terug. 
De avondklok bemoeilijkte 
het verenigingsleven voor de 
jongelui, slechts een enkeling 
had de bravoure zich er niks 
van aan te trekken. Enige 
gewenning aan de aanwezig-
heid van de Duitsers trad 
op, er zaten er velen in Loos-
drecht, maar nooit helemaal 
en naar mate de tijd verstreek 
werd alles steeds schimmiger. 

Bevrijding in Loosdrecht
Razzia’s werden gehouden, 
hele families verdwenen, je 
praatte er niet meer over, 
vroeg er niet naar. Van liever-
lee werd eten steeds schaarser, 
visite moest zijn eigen eten 
en drinken meenemen, je 
kon ze niks meer aanbieden. 
De luchtbanden van de fiet-
sen werden vervangen door 
tuinslang of hout, het fietste 
verschrikkelijk, als je hem al 
nog mocht hebben. Toen er 
nieuwe koeien van achter de 
IJssel naar Loosdrecht werden 
gehaald, dronk men de rauwe 
melk en brak er tbc en pleu-
ritis uit. Iedereen kreeg van 
dokter van Wieringen dezelf-
de rode drank, het is altijd een 
raadsel gebleven wat daarin 
heeft gezeten. Direct na de 
oorlog kwam dokter Govers 
met zijn zuster Liesbeth, die 
velen zich nog zullen herin-
neren. Eten werd het allerbe-
langrijkste in de laatste twee 
jaar van de oorlog en werd in 
de koude winter van 1944-45 
tot in Drenthe te voet gehaald. 
De gaarkeuken van Loos-
drecht had veel kostgangers, 
immer werd er dezelfde zuur-
ruikende soep geschonken, 
je kon er stukjes heiboender 
(afwaskwast) in terugvinden. 

Ook in Loosdrecht onderging 
men zware ontberingen kou, 
honger en hoofdluizen.

Toen de bevrijding daar was 
kwam men langzaam uit de 
huizen, liepen over straat, 
joelden, flaneerden, de blijd-
schap drong steeds meer 
door. Er viel een enorme 
spanning weg, maar men 
had niets meer. De vrouwen 
die iets met de Duitsers te 
maken hadden gehad wer-
den kaalgeschoren. Verstopte 
radio’s werden opgegraven 
uit de tuinen, de berichtge-
vingen konden beluisterd en 
contacten hersteld. Een paar 
maanden na de bevrijding 
werd er op ‘dolle dinsdag’ 
een bevrijdingsoptocht door 
Loosdrecht gehouden, praal-
wagens met meisjes in witte 
jurken versierd met bloemen, 
strikken en vrolijke tafereel-
tjes. Het leven kon herstellen 
en wederopgebouwd.    

Gedenken
Elk jaar op 4 mei herdenkt 
Loosdrecht de slachtoffers en 
gruwelen van de oorlog bij 
het fusillade monument. De 
muzikale begeleiding werd 
verzorgd door Nieuw Leven. 

Dit jaar werden er onder an-
dere bloemenkransen gelegd 
namens het verzet, door stich-
ting S.L.O.E.P. en de  kinderen 
van de Rehobothschool. Aan 
enkele meisjes van groep acht 
de eer om de aanwezigen met 
hun teksten te doen naden-
ken, stil te staan bij wat er toen 
is gebeurd, om te voorkomen 
dat het zich herhaald. Mooie 
woorden werden gesproken 
en knap voorgedragen. Ieder-
een kreeg een witte anjer aan-
gereikt om bij het monument 
neer te leggen, het symbool 
van de vrijheid. Opdat men er 
volgend jaar weer in vrijheid 
mag staan. 

FEEST & 
HERDENKINGSWEEK 2017

zie voor alle foto's: www.stichtingsloep.nl
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Ingezonden brief

Herindeling onvoldoende 
aannemelijk
Ex- raadslid Liesbeth Siderius schreef een open brief over de 
bestuurlijke toekomst van Wijdemeren aan de provincie Noord-
Holland. Hieronder een sterk verkorte weergave. 

‘Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kondigt het college 
van Wijdemeren zonder opgaaf van reden aan te willen fuseren 
met Hilversum. Bij een bestuurskrachtonderzoek scoort Wijde-
meren door haar eigen toedoen onvoldoende. Deze onvoldoende 
levert, ten onrechte, de benodigde argumenten voor een door het 
college gewenste fusie, een ‘self fulfilling prophecy’.
Een van de conclusie is dat de ambities vanwege de beschikbare 
middelen beperkt zijn en grote opgaven als het aanpakken van 
de Loosdrechtse Plassen komen niet tot stand. De provincie Noord- 
Holland hoort bij het Plassenschap en is zelf verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen op en rond de Loosdrechtse Plassen. 
Na de aankondiging op een fusie met gemeente Hilversum uit 
te zijn, volgt een scala aan bezigheden. Echter, bij gebrek aan 
steekhoudende argumenten raken de inwoners niet overtuigd. 
Het Burger Initiatief Wijdemeren 2020 verzamelt 7734 handte-
keningen tegen een fusie met de gemeente Hilversum. De enquête 
onder de inwoners, uitgevoerd door gemeente Wijdemeren, 
bevestigt dat: slecht 24 % van de ondervraagden reageert. Het 
college krijgt ook van de inwoners nauwelijks een voldoende (5,7) 
als het gaat om betrekken bij beleid. Volgens de inwoners zijn de 
belangrijkste aspecten voor de toekomst van Wijdemeren: behoud 
van eigen identiteit, zeggenschap van inwoners en gemeentelijke 
dienstverlening. 
De regering wil geen herindelingen van bovenaf wil opleggen. 
Vijf criteria moeten daarbij in acht genomen worden: genoeg 
steun voor de herindeling, een interne samenhang, een dorps- en 
kernenbeleid, de bestuurskracht, evenwichtige regionale verhou-
dingen en duurzaamheid.
De provincie Noord- Holland heeft onvoldoende aannemelijk 
gemaakt dat er een situatie is ontstaan om als provincie een 
herindelingprocedure in de Gooi en Vechtstreek te starten Het 
past de provincie niet om te doen voorkomen open te staan voor 
nieuwe samenwerkingsmodellen en tegelijkertijd onverkort aan 
te sturen op maximaal drie gemeenten’. 

Liesbeth Siderius, Loosdrecht

“Nee, als kind wilde ik nooit 
burgemeester worden. Inte-
gendeel, zelfs. Mijn vader was 
burgemeester en die was zel-
den thuis. Op straat had ik de 
bijnaam ‘Burrie’, ik werd als 
burgemeesterskind anders 
aangesproken. Dat wilde ik 
juist niet.” En toch besloot 
Martijn Smit na een politieke 
carrière als wethouder van 
Edam/Volendam de stap naar 
het burgemeesterschap te wa-
gen. Eerst was dat gedurende 
vijf jaar Zeevang (verzameling 
van 8 dorpen ten noorden 
van Amsterdam). 

Steviger
In maart 2010 werd hij geïn-
stalleerd als burgemeester 
van Wijdemeren. “Ik zocht 
een gemeente waar iets stond 
te gebeuren. Waar ontwikke-
ling in zat en die toen finan-
cieel in zwaar weer verkeerde. 
Daar wilde ik mijn tanden 
wel inzetten. Men was toen 
bezig met te zoeken naar wat 
nu de kern van Wijdemeren 
is. Bovendien voelde ik me 
aangetrokken tot het mooie 
gebied.” Hoewel het moeilijk 
is als je zelf onderdeel bent 
van het dagelijks bestuur 
van een gemeente om zaken 
op afstand te bekijken, denkt 
Martijn Smit dat de rol van 
Wijdemeren vanaf 2010 
krachtiger is geworden. “We 
hebben ons flink verdiept in 
de toekomst en regionaal is 
Wijdemeren ook een steviger 
speler geworden waarnaar 
goed geluisterd wordt.” Hij 
wijst erop dat er in de periode 
2010-2014 in de raad enorm 
gesaneerd is. “Dat was ook 
nodig. Alles, maar dan ook 
alles, werd door een financi-
ele loep bekeken. Vanaf 2014 
is er na de verkiezingen een 
omslag. Het gaat nu meer om 
de ideeën en daar is ook meer 
ruimte voor.”

Vluchtelingen
“Ik heb het vaker benoemd, 
maar de Vluchtelingenop-
vang in de Fuik in Kortenhoef 
vond ik een van de mooiste 
momenten. De bereidheid 
om zich in te zetten voor an-
deren. Hoewel de omstandig-
heden voor de vluchtelingen 
natuurlijk triest waren, was 
ik geraakt door de inzet van 
mensen. Ook van personen 
van wie je het niet verwacht-
te.” De keerzijde was volgens 
Smit de onverdraagzaamheid 
en de agressie die hij ervoer 
ten opzichte van deze ont-
heemden. “Daar schrok ik 
van. Ook die schijnheiligheid 
om met zogenaamd mense-
lijke argumenten de gevluch-
ten te weren uit je omgeving 
vond ik weerzinwekkend. 
Het kostte me dan moeite 
om mijn geduld te bewaren.” 
Na enig denkwerk vindt de 
vertrekkend burgemeester 
dat hij zich wellicht soms iets 
minder competitief had moe-
ten opstellen. “Ik wil bij voor-
keur winnen. Vooral als het 
gaat om zaken waarbij ik me 
betrokken bij voel, ben ik wel-
eens te ongeduldig geweest. 
Ging ik er ingehouden boos 
tegenin. Iets meer geduld was 
dan beter geweest.”

Wijdemerengevoel
Wijdemeren, van Breukele-
veen tot aan de Hinderdam 
in Nederhorst den Berg. Wat 
is dat Wijdemerengevoel?  
“Moeilijk, maar dat hier 
mensen enorm houden van 
hun dorp. Elke kern heeft 
zijn eigen dorpsgevoel. Aan 
de andere kant mopperen 
mensen juist weer op het ge-
heel. Het is een eenheid die 
wel bestaat, maar die lastig 
is te definiëren.” De reden 
waarom Martijn Smit ‘ons’ 
Wijdemeren, verlaat, is hel-
der: “Ik was gewoon toe aan 

‘Afscheidsinterview met burgemeester Martijn Smit’

De mensen, die zullen me 
altijd bij blijven

Voor de 41e keer vindt dit jaar 
de Avondvierdaagse in Loos-
drecht plaats! Het bestuur 
heeft weer mooie wandelrou-
tes uitgezet.

Op de laatste avond lopen er 
maar liefst vier muziekkorp-
sen mee. Drum en Buggle 
Corps Beatrx, Jong Beatrix, Ab-
couder Harmonier en Trom- 

petterkorps Alkmaar. De na 
inschrijfavond is op donder-
dag 11 mei van 19.00 tot 20.00 
uur in de Rehobothschool aan 
de Laan van Eikenrode in Loos-
drecht. 

De kosten zijn €7,00 per per-
soon. De routes en meer info 
vindt u op de website avond-
vierdaagseloosdrecht.nl 

‘Avondvierdaagse 15 t/m 18 mei’

Laatste mogelijkheid 
van inschrijving

Momenteel onderzoeken we 
de haalbaarheid om met een 
nieuwe ChristenUnie-fractie 
in Wijdemeren deel te nemen 
aan de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart 2018. 

Woon je in onze mooie gemeen-
te en heb je op ons gestemd? 
Ben je politiek geïnteresseerd, 

betrokken bij of lid van de Chris-
tenUnie? Of ken je iemand waar-
van je denkt: dat is écht iets voor 
hem of haar? We zoeken zowel 
mensen met politieke interesse 
als mensen die ondersteunende 
taken willen vervullen. Neem 
vrijblijvend contact op met 
Esther Kaper via estherkaper.
christenunie@gmail.com.

ChristenUnie-fractie in Wijdemeren?

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- A.s. vrijdag kunt u burgemeester Martijn Smit 
een handje schudden op zijn afscheidsreceptie bij de Kon. 
Watersportvereeniging Loosdrecht. Vandaag een terugblik op 
zeven jaar Wijdemeren. 

een nieuwe uitdaging. Punt 
uit. Ik heb ontzettend veel 
zin in Beverwijk. Ik verlaat 
zeker geen zinkend schip. 
Nee, want het afronden van 
de discussie over het wel of 
niet fuseren zou bijna een 
reden zijn om hier te blijven. 
Vergeet niet dat Wijdemeren 
al jaren spreekt over de vraag 
of het alleen nog wel lukt.”

De mensen
“Ik ervaar mijn job als bur-
gemeester niet als werk. Je 
bent er 7 dagen per week 24 
uur per dag mee bezig, maar 
ik vind ’t heerlijk. Natuurlijk 
heb je een keurslijf van een 
agenda en allerlei vergade-
ringen. Maar het contact 
met de mensen hier was echt 
fantastisch.” Zonder namen 
te noemen heeft Martijn Smit 
goede herinneringen aan 
talloze ontmoetingen in de 
dorpen. “Die mensen zullen 
me altijd bij blijven. Daarvoor 
wil ik terugkomen. Bij zo’n 
Smeltfeest in de IJshal, dan 
voel je je onderdeel van een 
gemeenschap. Of wat de Dil-
lewijn heeft neergezet of die 
kolossale Sloeptent in Loos-
drecht. Dat is de kracht van 
Wijdemeren.” Tegelijkertijd 
wil hij daarmee politieke dis-
cussies over bestuurskracht 
relativeren. “De mensen wo-
nen hier mooi, zijn over ’t al-
gemeen gelukkig. Ik heb hier 
echt heel veel plezier gehad. 
Dat zal ik zeker missen.”
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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

Donderdag 11 mei
Na-inschrijving
Avondvierdaagse van 
19-20 uur/Kosten €7 pp
op de Rehobothschool

Do. 11 t/m zat. 13 mei
Jaarmarkt/muziekspektakel
www.sgraveland-feesten.nl

Vrijdag 12 mei
Rijbewijskeuring op het
gemeentehuis Rading 1
Afspraak of info Tel; 088-
2323300/regelzorg.nl

Ma. 15 t/m do. 18 mei
De 41ste Avondvierdaagse
Kijk voor meer info op;
avondvierdaagseloosdrecht.nl

Zondag 14 mei
Jazz @ the Castle
Bigband op Sypesteyn
Aanvang 15.00 - 17.00 uur
€7,50 pp/Kind <12jr gratis
www.sypesteyn.nl

Donderdag 18 mei
Hoe heurt ’t eigenlijk?
Etiquette diner Sypesteyn
olv J.J. van Weering
Dresscode; Tenue de ville
Van 18.00-21.30 u/€100pp
www.sypesteyn.nl

Donderdag 18 mei
‘Een smakelijk gesprek’ en 
filmavond van Pio Wij. 
Vanaf 17.30 uur/ vrijwillige
Bijdrage is €3,50. Opgeven;
Tel; 06-47037219 of kijk op
Pioniersgroep-wijdemeren.nl

Vrijdag 19 mei
Gratis Spreekuur; 
‘Administratie voor elkaar’ 
van Versa Welzijn/9.30-11 u
Lindelaan 98 Loosdrecht

Vrij 19 t/m zon. 21 mei
Jagthuisfestival
Muziek en film Dvorak
Nederhorst den Berg, Info/
Kaarten; www.jagthuis.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
14 mei  10.30 uur: Pater P. de Klerk

Beukenhof 
14 mei 11.15 uur:  Ds. H.M. Ploeger

Hervormde Gemeente
14 mei 10.00 uur: Ds. G.J. van den Bos
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse

Gereformeerde Kerk
14 mei 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
14 mei 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
 18.30 uur: gezamelijke dienst Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
14 mei 09.30 uur: ds. F. Gerkema

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

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

COLOFON
oplage: 4.500 ex.
Uitgave van 
Ten Herkel B.V.

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Herman Stuijver
Demi Foudraine
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Opslag 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

Luitgardeweg 9  1231 TA Loosdrecht  06 - 417 63 789 

ZOMERAANBIEDING! 
t/m juni €100,- korting 

op alle pakketten 

www.gooischerijschool.nl

Te Huur 

Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

HONDENTRIMSALON 

FANCYPETS

 Geen wachttijden, ook 

s\'avonds. rading 50 

Loosdrecht, 06-28786091

 www.fancypets.nl

Schoonmaakster 

aangeboden:

 Bent u op zoek naar een 

ervaren huishoudster met 

referentie? Contact Debby 

– 0614490942

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING
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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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zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat

 I  I  I 
 I  I 

 I  I 
 I  I 

ACTIE
vAn 10 T/m 

16 mEI

Perkgoed
in hangpot

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Diverse 
soorten

9,95   
per stuk

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   8 15-03-17   23:05

M O E D E R D A G
* * Zondag 14 mei * *

Bij... natuurlijk!!

Oud Loosdrechtsedijk 52
1231 NB  LOOSDRECHT

tel. 035-582 44 33
info@bruggetje.nl

 Op dinsdag gesloten
GROTE 

PARKEERPLAATS
www.bruggetje.nl

’t Bruggetje, gewoon doen !

YVONNE VAN DER MONDE

Zoek ons op FaceBook

* NIEUWE MENUKAART * NIEUWE MENUKAART *
met voor elke dame een leuke verrassing

* Open voor LUNCH & DINER
*  Prachtig  TERRAS

De bibliotheek is een uitgele-
zen plek om rustig te studeren 
voor je eindexamen.

Er is lekkere koffie, goeie (gra-
tis!) WiFi en je hebt ook nog al-
lerlei online naslagwerken bij 
de hand die je thuis niet hebt. 
Kortom de Bibliotheek maakt 
je rijker, kom studeren in de 
bibliotheek zodat je glansrijk 
slaagt voor je examen!

Op zaterdag 13 mei 2017 
organiseert de Nederlands 
Gereformeerde Kerk (witte 
kerkje) van Oud-Loosdrecht, 
van 10.00 tot 14.00 uur, een 
planten- en boekenmarkt.

Op deze markt zal onder 
andere te koop worden aan-
geboden éénjarige planten 
zoals geraniums en diverse 
soorten zaai- en perkgoed. 
We kunnen ook ter plaatse 
uw eigen plantenbak opvul-

len. Op de tweedehands boe-
kenmarkt is van alles te vin-
den voor een zacht prijsje. 
Kom gezellig genieten van 
de zon op ons buitenterras 
met koffie, thee en zelfge-
bakken taart!

Planten- en boekenmarkt Loosdrecht

Eindexamen? Kom studeren in de bieb!


