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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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Een huis kopen is 
een kunst apart! 

Kies voor een 
aankoop-expert! 
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Stijlvolle vrijstaande jaren 
dertig villa met een 
schitterend weids uitzicht 
over het achterliggende 
natuur gebied "de Ster'.

VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

Door Patricia IJsbrandij
Op donderdag 18 mei was de finale avond van de 41ste Avond-
vierdaagse in Loosdrecht. Met ook dit jaar een maximaal aantal 
inschrijvers uit de regio en natuurlijk alle vijf de Loosdrechtse 
scholen die meeliepen. 

zijn afgelegd, werd er nog 
enthousiast de zo bekende 
stimulerende liedjes gezon-
gen ‘Ik heb een póóóóótje 
met vet, al op de táááááfel ge-
zet’. De mascotte Panda liep 
voorop geëscorteerd door 
drie grappige eenpersoons 
voertuigjes, een moderne in-
vulling van deze oude tradi-
tie, gevolgd door een schare 
rollende sportievelingen en 
hun begeleiding. Maar liefst 
vier showbands liepen ook 
mee, en hoe! Geen oubollige 
liedjes maar swingende salsa 
en herkenbare top veertig 
nummers, waardoor je van-
zelf een tandje bij zette. Hier-
door was je voordat je het 

door had alweer voorbij het 
defilé dat werd afgenomen 
bij de Beukenhof. Helaas was 
er ook dit jaar geen burge-
meester. Extra feestelijk werd 
het defilé daar opgeluisterd 
door een gelegenheids band 

bestaande uit medewerkers 
van Inovum. Langs de route 
hingen de vlaggen aan de 
huizen, wat het geheel een 
officieel detail meegaf. De 
volhardende wandelaars wer-Het weer was voortreffelijk 

te noemen, niet te heet, een 
zonnetje, en slechts een en-
kel spatje regen op de maan-

dagavond. Hier en daar en 
paar blaren en zware benen 
van de vele kilometers die 
in de afgelopen vier dagen 

Foto; Wessel Kok
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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

Je voelt je nooit zo aan vakantie toe,
als de week erna....

WEEKENDAANBIEDING
(VRIJ, ZAT)

KOFFIEBROODJE

NU  1,00 PER STUK

✓ 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!* 

 

Door Patricia IJsbrandij
Door de vergrijzing in Loos-
drecht neemt het leerlingen-
aantal op de basisscholen al 
enige jaren sterk af en staan 
klaslokalen leeg. Het onder-
houd van de verouderde ge-
bouwen rust sinds een paar 
jaar op het bestuur van de 
scholen en is niet meer de 
verantwoordelijkheid van de 
gemeente. 

Door de bezuinigingen in 
het onderwijs is het voor de 
scholen onmogelijk gewor-
den te sparen in het potje 
reparaties-aanpassingen-
onderhoud, waardoor verval 
en achterstand is opgetre-
den. De vier basisscholen in 
Nieuw-Loosdrecht zijn eens-
gezind van mening dat hier 
verandering in moet komen 
om kosten te besparen en 
het onderwijs in Loosdrecht 
op de toekomst voor te be-
reiden. Het plan werd gepre-
senteerd aan de gemeente 
en wethouder Sandra van 
Rijkom reageerde enthousi-
ast op deze voorstellen. Doel 
is om twee scholen van on-
geveer tweehonderdenvijf-
tig leerlingen te realiseren, 
waar scholing, opvang en 
ontwikkeling voor de kinde-
ren van 0-12 jaar veilig en 
modern onder één dak zijn 
gehuisvest. Het wordt een 
omvangrijke herindeling 
dat voor de komende twaalf 
jaar goed geregeld is, waar 

kinderen (en ouders) op de 
toekomst worden voorbe-
reid. 
Onder de organisatie van 
Talent Primair vallen OBS 
De Linde en Jenaplan De 
Sterrenwachter, Proceon 
draagt de zorg voor de chris-
telijke Rehobothschool en 
de Terpstraschool. Van vier 
scholen naar twee Intergraal 
Kind Centra. De Lindeschool 
gaat na de vereiste voorbe-
reidingen naar de locatie 
van De Sterrenwachter, 
daarnaast bevindt Stichting 
Eigen & Wijzer zich al met 
de kinderopvang en BSO. De 
faciliteiten van (naschoolse-) 
opvang zullen ook op de 
Rehobothschool worden 
gerealiseerd voor de Terp-
stra- en Rehobothschool. 
Zo onstaat op twee locaties 
in Nieuw-Loosdrecht een 
volledig IKC. Door het ge-
zamenlijke doordachte ver-
huisplan zullen er vrijwel 
geen noodoplossingen nodig 
zijn. Bijkomend voordeel is 
dat er nieuwbouwprojecten 
kunnen gerealiseerd worden 
op het terrein van de Linde-
school en de Terpstraschool. 
Het middelste gedeelte van 
de Terpstraschool is echter 
monumentaal en zal behou-
den blijven. Sentiment zal 
zeker bij de mensen in het 
dorp gaan meespelen, maar 
zij zullen ook hun kinderen 
optimaal onderwijs in een 
veilige en leerrijke omge-

ving willen bieden. Ook 
blijven keuzes door voorkeur 
of levensovertuiging voor 
bepaald onderwijs op deze 
manier mogelijk in het dorp. 

Een verheugde directeur 
van de Proceon scholen, Rob 
Salij; “Regeren is vooruit 
kijken. Ik ben enorm en-
thousiast en positief, dit is 
een juiste ontwikkeling voor 
op de lange termijn en kan 
dienen als voorbeeld voor 
de andere dorpen in Wijde-
meren. Wat de toekomst ook 
zal brengen qua fuseren of 
niet, basisonderwijs en kin-
deropvang zal altijd dicht-
bij huis mogelijk moeten 
zijn. De krimp in het aantal 
leerlingen heft het leraren 
tekort niet voldoende op, er 
is immers ook verloop, maar 
deze herindeling en samen-
werking doet dat voor het 
grootste gedeelte wel. Ook 
economisch gezien is dit een 
goed moment, de rentestand 
is laag, als de economie 
aantrekt de komende jaren 
zullen de kosten van een 
dergelijk project ook stijgen. 
Dat de twee schoolbesturen, 
stichting Eigen & Wijzer en 
de gemeente de neuzen alle-
maal direct dezelfde kant op 
hebben staan, zegt genoeg. 
Twee mooie scholen met 
kwalitatief goed onderwijs 
en meer eenheid in opvoe-
ding en ontwikkeling is de 
toekomst.”

‘Van vier naar twee basisscholen’

Twee Intergraal Kind Centra in 
Nieuw-Loosdrecht
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Foto van de week

De helft van het honden uitlaatveldje aan De Tjalk in Nieuw-
Loosdrecht is afgezet en lopen nu paarden te grazen. Dit ter 
grote ergernis van de omwonenden en hondeneigenaren. Het 
veldje is in de omgeving dé aangewezen plek waar men de 
honden veilig los kon uitlaten. Gevreesd wordt er ook voor 
stank- en vliegenoverlast voornamelijk bij warm weer. De 
man die het stuk grond heeft gehuurd van de gemeente, zegt 
dat alles officieel is verlopen. De vergunning is voor tien jaar 
afgegeven. Het smalle pad dat is vrijgehouden loopt langs het 
schrikdraad en zou daardoor een gevaarlijke situatie voor spe-
lende kinderen zijn. De gedupeerden voelen zich benadeeld 
en misleid door de voorafgaande berichtgeving hier omtrent, 
zodat bezwaar maken te laat was.

den door vrienden, familie 
en bekenden onthaald met 
bloemen, snoepcreaties en 
lovende woorden ‘goed ge-
daan!’ Bij de aankomst terug 
op de Rehobothschool, de 
basis van de afgelopen vier 
dagen, voelde iedereen zijn 
vermoeide benen maar was 
niet moe. Sommige konden 
direct hun medaille opha-

len, anderen kregen hem de 
volgende dag. De uitspraak 
van de Avondvierdaagse van 
2017 kwam van een trots jon-
getje die zijn zesde medaille 
op zijn shirt prikt en zegt; 
“Jaaahaa, ik heb heel wat om 
trots op te zijn.” En zo is het. 
De Avondvierdaagse 2017 zit 
er weer op.

Vervolg voorpagina

WIJDEMEREN- Op maandag 
12 juni wordt de heer Freek 
Ossel geïnstalleerd als waar-
nemend burgemeester van 
Wijdemeren. 

De commissaris van de ko-
ning heeft de heer Ossel be-
noemd na goed overleg met 
de fractievoorzitters. Omdat 
Noord-Holland de wettelijke 
procedure voor gemeentelijke 
herindeling is gestart, is de 
burgemeestersvacature niet 
opengesteld. Er komt een 
waarnemer totdat er meer 
duidelijkheid is over de be-
stuurlijke toekomst van de vijf 
dorpen. De heer Ossel heeft 
van plaats gewisseld met de 
vertrokken Martijn Smit die 
per 18 mei burgemeester 
van Beverwijk is. Ossel was 
van 2014 tot medio mei 2017 
waarnemend burgemeester 
Beverwijk. Daarvoor was hij 
wethouder van de gemeente 
Amsterdam. De heer Ossel is 
62 jaar en lid van de PvdA.

Freek Ossel waarnemend burgemeester

De weergoden waren we-
derom goed gezind donder-
dagmiddag 11 mei bij ‘Het 
Kompas’ te Loosdrecht. Onder 
toeziend oog van tientallen 
kopers, wethouder Theo Reijn, 
de ontwikkelaar, de architect, 
constructeur en makelaars 
van dit unieke project, werd 
de eerste (damwand) paal de 
grond in geslagen. 

Net als in september vorig 
jaar, toen de kick-off van dit 
nieuwbouwproject van start 
ging, scheen ook nu de zon 
volop. Dit keer waren het 
de kopers die genoten van 
dit bijzondere moment, de 
officiële start van de bouw, 
en deze toekomstige unieke 
woonlocatie. 

Eerste paal de grond in bij 
Het Kompas

Reeds 98% van de wonin-
gen van ‘Het Kompas’ zijn 
verkocht door ID Makelaars 
en WVO Makelaars. Voor de 
overgebleven huizen zijn de 
betrokken makelaars reeds 
serieus in gesprek met po-
tentiële kopers. 

Jeroen Eylers van ID Make-
laars; “Wij worden nog vrij-
wel dagelijks gebeld door 
mensen die interesse heb-
ben in dit prachtige project, 
dat Loosdrecht ongetwijfeld 
opnieuw op de kaart zal zet-
ten”.

‘Het Kompas’ is niet zomaar 
een nieuwbouwproject. Het 
grootste gedeelte van de 

villa’s worden ontwikkeld 
op een nog te realiseren 
landtong die ruim 140 meter 
de 1e Loosdrechtse Plas in 
zal steken. Ook aan de zijde 
van de Vuntusplas wordt een 
deel van de woningen aan 
het water gebouwd. Alle vil-
la’s  krijgen de beschikking 
over een eigen aanlegplaats, 
privé parkeerplaatsen en een 
extra ligplaats in de eigen 
jachthaven. 

Informatie over het project: 
ID Makelaars: 035-6424474

WVO 
Makelaars: 030-6920304.
 

Zaterdag 10 juni 2017 wordt 
voor de derde keer het Loos-
drechts Open Golf Toernooi 
gespeeld.
De wedstrijd bestaat uit 
een 18-holes baan en wordt 
gespeeld op de PAR-3 
Crailoobaan van Golfpark 
Spandersbosch in Hilversum.
Inschrijving staat open voor 
alle actieve golfsters/-ers die 
over een Golf Vaardigheids 
Bewijs of een actieve NGF- Hcp 
beschikken met woonadres en 
postcode in Loosdrecht en/of 
Wijdemeren.
De spelvorm is Stableford met 
Hcp verrekening tot maxi-
maal 36.
Aardig om te weten is dat de 
NGF het Nederlandse Kam-
pioenschap Par-3 op deze 
Crailoobaan organiseert, 

waarbij alleen de allerbeste 
amateurspelers van Neder-
land kunnen deelnemen. 
Onder hen spelers die ook als 
amateur aan het KLM Open 
meedoen.
Wij dagen u uit om één van 
de mooiere par-3 banen van 
Nederland te bedwingen en 
tot beste Loosdrechtse golfster 
of golfer bekroond te worden.
Is je belangstelling gewekt, 
schrijf je dan zo snel mogelijk 
in, want vol is vol! Voorwaar-
den, reglementen en inschrij-
ving:
Zie http://www.loosdrecht-
open.nl Deelname is definitief 
bij bevestiging door de organi-
satie nadat het inschrijfgeld 
is ontvangen. De inschrijving 
sluit op zondag 4 juni.

'Golf'

3e Open Golf Toernooi
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KORTENHOEF- Met een zwie-
rig gebaar zet Loosdrechtse 
Bibian Mentel-Spee (1972) 
haar handtekening onder het 
boekcontract met uitgeverij 
Splint Media B.V. in Korten-
hoef. Nog enigszins vermoeid 
van haar wandelmarathon 
van Amsterdam naar Alkmaar 
om sponsoren te werven 
voor het KWF, vertelt Bibian 
waarom zij nu een boek gaat 
schrijven. 

Bibian: “Regelmatig word 
ik gevraagd hoe ik ondanks 
mijn ziekte de motivatie 
kan opbrengen om topsport 
te bedrijven. Ik wil mijn er-
varingen dan ook graag met 
het publiek delen.” In het 

Boek Bibian Mentel op weg naar Paralympisch goud

boek, waarvan de titel nog 
niet bekend, zullen vooral 
de laatste vier jaar centraal 
staan, haar overwinning op 
de Paralympische Winter-

spelen in Sotsji op het on-
derdeel snowboardcross en 
vooral ook de periode daar-
na toen zij weer met slechte 
berichten over haar gezond-

heid werd geconfronteerd. 
Bibian is na een bijzondere 
behandeling vorig jaar nu 
‘schoon’ verklaard en druk 
bezig met haar voorberei-
dingen voor de volgende 
Paralympische Spelen in 
maart 2018 in Pyeongchang 
in Zuid-Korea waar zij weer 
voor Olympisch goud gaat.
De afgelopen jaren waren 
bewogen jaren voor de top-
sporter die met een enorme 
wilskracht 8x de strijd tegen 
kanker streed. “Het moest 
zo zijn. Bij toeval kwam 
ik in aanraking met een 
nieuw apparaat. Ik ben 12x 
bestraald en kort geleden 
werd vastgesteld dat ik geen 
tumoren in mijn lijf heb. Je 

zou kunnen zeggen dat ik 
het levende bewijs van hoop 
ben.” Die boodschap straalt 
Bibian dan ook altijd uit. “Ik 
hou van het leven, ik word 
omringd door lieve mensen 
en ik heb een geweldige 
drijfveer. Dat je met sport 
ver kunt komen. En door dit 
boek wordt ook de aandacht 
gelegd op de strijd tegen 
kanker. Daar wil ik voor 
vechten. Ik hoop met dit 
boek anderen te inspireren 
dat er altijd nieuwe moge-
lijkheden zijn.”

Het boek zal eind oktober 
verschijnen.

Amsterdam, 18 mei 2017 – 
Een grote verrassing voor Pie-
ter uit Loosdrecht. Hij heeft 
in de apriltrekking van de 
VriendenLoterij 66.666 euro 
gewonnen. Wolter Kroes, am-
bassadeur van de Vrienden-
Loterij, verraste Pieter en zijn 
vrouw Immy afgelopen week 
thuis met de cheque.     

Pieter (60): "Wat een geluk, 
we hebben ruim 66.000 euro 
gewonnen! Dit hadden we 

niet durven dromen. Hier-
van gaan we achter ons huis 
een mooie veranda laten 
bouwen."   
De uitreiking aan Pieter en 
Immy uit Loosdrecht tis op 
zondag 28 mei te zien in het 
televisieprogramma ‘Vrien-
denLoterij De Winnaars', dat 
iedere zondag rond 19.20 
uur wordt uitgezonden bij 
RTL 4.   
Bij de VriendenLoterij win-
nen niet alleen deelnemers, 

maar ook maatschappelijke 
initiatieven die mensen met 
onvoldoende middelen en 
mogelijkheden een steuntje 
in de rug geven. De helft van 
de maandelijkse inleg van 
alle deelnemers gaat naar 48 
goede doelen die actief zijn 
op het gebied van gezond-
heid en welzijn en meer dan 
3.000 clubs en verenigingen 
in Nederland. 

 

Wolter Kroes verrast inwoner Loosdrecht met 66.666 euro

Foto; Roy Beusker

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De raadscom-
missie besteedde toch nog 
35 minuten aan de bespre-
king van de scenario’s voor 
een bestuurlijke toekomst. 
Uit het rapport van bureau 
Rijnconsult bleek dat Wij-
demeren te zwak is en dat 
er forse investeringen no-
dig zijn. Uit drie scenario’s, 
fuseren, regiegemeente 
of uitvoeringsgemeente, 
hadden B&W gekozen voor 
de laatste. In navolging 
van een raadsbesluit in 
november 2016 waarin de 
gemeente zelfstandig bleef 
en zou samenwerken met 
andere partners op een aan-
tal taken. De voorkeur van 
het gemeentebestuur ging 
uit naar een uitvoerings-
gemeente wat ongeveer 1 
miljoen aan nieuwe inves-
teringen zou kosten. 
Terwijl uit het standpunt 
van provinciebestuurder 
Van der Hoek was gebleken 
dat Wijdemeren weinig tot 
geen kans maakte om zich 

zelfstandig als uitvoerings-
gemeente te manifesteren. 
Men was al door het ijs 
gezakt, zoals de gedepu-
teerde zei. Omdat die harde 
informatie vijf dagen voor 
deze commissie het voor-
stel van B&W doorkruiste, 
stelde CDA‘er Jan- Willem 
Nienhuis voor om het niet 
te bespreken. Door de ver-
anderde omstandigheden 
wilde hij een nieuw plan. 

Kort en bondig
Een aantal fracties wilde 
toch iets meegeven aan 
B&W. Een aarzelende voor-
zitter Herman Veldhuisen 
hakte halfzacht een knoop 
door: “Bespreken, maar 
kort en bondig.” Alleen 
René Voigt hield zich aan 
die afspraak. Hij wilde van 
B&W een gedegen Plan van 
Aanpak hoe de zogenaamde 
PIOFACH-taken (Personeel, 
Informatie, Organisatie, 
Financiën, Automatisering, 
Communicatie, Huisves-
ting) samen met ander be-

ter worden uitgevoerd. 
Namens De Lokale Partij 
nam Gert Zagt de kans 
waar om terug te komen 
op eerdere afspraken. Hij 
vergeleek de aanpak met 
een grote verbouwing die 
hard nodig is. Hij vreesde 
dat de opdracht aan Rijn-
consult niet goed was 
geformuleerd, want die 
scenario’s pasten niet in 
wat de gemeenteraad op 
24 november besloten had. 
Namelijk ‘doen wat we nu 
doen, maar dan beter’. Hij 
had gewild dat B&W indruk 
zouden maken op mogelij-
ke samenwerkingspartners. 
“Vecht voor ons!” had Zagt 
gewild. In plaats daarvan 
hadden de gesprekken 
met Gooise Meren en Hil-
versum tot niets geleid. 
Tot slot herhaalde hij het 
standpunt dat De Lokale 
Partij kiest voor zelfstan-
digheid met een versterkt 
samenwerkingsmodel. In 
aansluiting daarop wilde 
Joost Boermans van D66 

dat locoburgemeester Re-
ijn de gespreksnotities aan 
de raad bekend zou ma-
ken, want hij wilde weten 
waarom die contacten wa-
ren mislukt. VVD‘er Sieta 
Vermeulen vond dat Zagt 
aan de werkelijkheid van 
een fusie voorbij ging. Ze 
eiste een gedegen plan van 
aanpak met meer geld voor 
training van het personeel 
en het op peil houden van 
de processen. Of er ook geld 
voor betere huisvesting no-
dig is, betwijfelde ze. Stan 
Poels van PvdA/ GroenLinks 
was het nakaarten over een 
rapport een beetje zat. Hij 
wilde vooruit kijken en dus 
moeten B&W een goed plan 
maken, zodat ‘Wijdemeren 
in goede harmonie kan 
worden overgedragen aan 
een fusiepartner’. Tot slot 
bleek Nienhuis teleurge-
steld, omdat uit het debat 
geen eenheid naar voren 
kwam. Iets waar hij vurig 
op gehoopt had. “Het rap-
port Rijnconsult is achter-

haald. De gedeputeerde was 
duidelijk. Het plan voor een 
uitvoeringsgemeente is van 
tafel geveegd. Er moet een 
totaal nieuw of een bijge-
schaafd voorstel komen.”

Burgemeester
Locoburgemeester Reijn 
verwees kort naar zijn voor-
ganger burgemeester Smit 
die eerder al had opgemerkt 
dat een bespreking kort na 
het gesprek met de gedepu-
teerde zou kunnen leiden 
tot verwarring. Hij zegde 
toe dat B&W met een nieuw 
plan zou komen, compleet 
met een Plan van Aanpak, 
termijnen en een financiële 
onderbouwing. Het huidige 
voorstel zou worden terug-
getrokken. Wat bij Jan-
Willem Nienhuis de emotie 
opriep dat de 35 minuten 
bespreking zinloos waren 
geweest, want dat had hij al 
bij aanvang vastgesteld. 

Zinloos halfuurtje over bestuurlijke toekomst
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'Hockey'

'Voetbal''Voetbal'

Binnen 1 jaar is het de heren 
gelukt. Nadat het Heren 1 
team van de Hilversumsche 
Mixed Hockey Club in het sei-
zoen 2015/2016 degradeerde 
van de eerste naar de tweede 
klasse, hebben ze het voor 
elkaar gekregen om dit jaar 
direct weer terug te promo-
veren. En hoe!

Waar het spel vorig seizoen 
niet bracht wat het had 
moeten doen, pakte dat dit 
seizoen zeer overtuigend 
anders uit. Met de nieuwe 

coach Piotr Mazany aan 
het roer hebben de heren 
er hard voor gewerkt. Vanaf 
de eerste wedstrijd zat de 
vaart er goed in. Met slechts 
1 gelijk spel en maar liefst 
18 overwinningen, is het 
Heren 1 team van HMHC 
met grote voorsprong kam-
pioen geworden. Afgelopen 
zondag 21 mei werd de 
wedstrijd om het kampioen-
schap gespeeld. Uitgerekend 
speelden zij tegen de ploeg 
waartegen eerder gelijk 
werd gespeeld. Na een zeer 

spannende hockeypot won-
nen de heren van HMHC 
uiteindelijk met 4-3.
Gepromoveerd waren de 
heren echter al eerder, daar 
er twee teams doorstromen, 
maar dan wil je er ook het 
maximale uit slepen. En dat 
is gelukt. Samen met plaats-
genoot Spandersbosch spe-
len zij volgend seizoen in de 
Eerste Klasse. Dat belooft in 
ieder geval twee spannende 
derby’s!

HMHC heren 1 zijn overtuigend kampioen!

Net als afgelopen seizoen 
was het ook dit jaar een team 
van voetbalvereniging SV 
Loosdrecht gelukt om na een 
lange weg een finaleplaats 
voor de KNVB-beker te be-
machtigen. Vorig jaar was het 
SV Loosdrecht JO 17-1 en dit 
jaar heeft SV Loosdrecht JO 
15-1 deze knappe prestatie 
kunnen evenaren.

Door eerder in een spannen-
de thuiswedstrijd VIOS-W 
uit Warmenhuizen met 3-2 
te verslaan, plaatste de al ja-
ren samenspelende spelers 
van SV Loosdrecht JO 15-1 
zich voor de bekerfinale. Za-

terdag 20 mei jl. mocht het 
team uit Loosdrecht met het 
Utrechtse SV Vechtzoom JO 
15-1 uit gaan vechten wie de 
KNVB-beker District West I 
mee naar huis mocht gaan 
nemen.  De wedstrijd werd 
gespeeld om 13.00 uur op 
neutraal terrein bij Leg-
meervogels in Uithoorn. 
Het werd een (sportief) ge-
vecht waarin beide teams 
alles gaven. Mede door een 
rode kaart aan de kant van 
SV Vechtzoom en een be-
nutte strafschop kon Loos-
drecht een achterstand van 
3 -1 terugbrengen tot een 
(eind)stand van 3 -3. Een 

verlenging leverde uiteinde-
lijk nog geen winnaar op en 
penalty's moesten bepalen 
wie de winnaar van de be-
ker zou gaan worden. Op-
lopende spanning bij alle 
veldspelers, de keepers en 
ook zeker bij de supporters!
Onder aanmoediging van 
de uit Loosdrecht meegeko-
men Nederlandse leeuwin 
wisten alle spelers van Loos-
drecht de penalty's te benut-
ten en omdat hun keeper 
Bart Truin tot 2 keer toe 
de bal tegenhield, was het 
winnen van de KNVB-beker 
door Loosdrecht een feit!

SV Loosdrecht JO 15-1 wint 
KNVB-beker District West I!

FC Loosdrecht heeft zich 
flink te kort gedaan tegen 
het derde geplaatste CSW 
uit Wilnis. Doelpunten uit 
twee corners en een pe-
nalty zorgen ervoor dat de 
oranje hemden met lege 
handen terug naar huis 
vertrokken. Goed veldspel 
en twee mooie goals van 
Lagerburg en van de Water 
konden het verlies niet 
voorkomen. Eindstand 3-2. 

CSW staat misschien bo-
venaan in de derde peri-
ode, het lette trainer Sluis 
niet om het eerste gedeelte 
van de wedstrijd volle bak 
druk vooruit te geven. Met 
de wind in de rug zette 
Loosdrecht de thuisploeg 

meteen vast op eigen 
helft en probeerde het 
een snelle openingsgoal 
te forceren. Na ruim een 
kwartier spelen lukte dat 
nadat Jeroen Lamme een 
bal precies achter de ver-
dediging van CSW liet val-
len. Maikel van de Water, 
die  de verliespartij tegen 
Amstelveen wegspoelde 
met een puike pot voetbal 
vandaag, liep tussen de 
verdedigers door en kon 
nog net zijn voet tegen de 
bal zetten en hem over de 
twijfelende keeper wip-
pen. 0-1.  Loosdrecht  was 
de bovenliggende partij 
de eerste helft maar kon 
toch niet voorkomen dat 
CSW de stand gelijk trok. 

Dode spelmomenten 
nekken brutaal 
Loosdrecht in Wilnis

Een dieptebal achter de 
Loosdrechtse verdediging 
bereikte een aanvaller die 
ondanks zijn buitenspel 
positie door mocht en door 
de uitstormende keeper 
Weitz binnen de 16 werd 
gevloerd. De opvolgende 
penalty werd benut: 1-1.
Tweede helft had CSW de 
wind mee en kreeg het 
meer grip op de wedstrijd. 
De corners van CSW zorg-
den voor veel gevaar. Na 

70 minuten voetbal werd 
een indraaiende corner 
bij de tweede paal terug-
gelegd en kon er van 
dichtbij makkelijk worden 
gescoord: 2-1. Nadat Schagt 
en Krommenhoek werden 
ingebracht voor Bonhof 
en Pullens, trok Lagerburg 
de stand gelijk in de 76ste 
minuut. Met een mooie 
slalom speelde hij zich vrij 
en schoot randje zestien 
de 2-2 in de verre hoek. 

Tot frustratie van de Loos-
drechters kon er een paar 
minuten later, wederom 
uit een corner, compleet 
vrij van dichtbij worden 
binnengekopt. Met man en 
macht probeerde de oranje 
leeuwen nog wat te force-
ren in de slotfase van de 
wedstrijd. Het mocht niet 
baten want CSW trok aan 
het langste eind.   
Volgende week FC de Bilt

Ramon lagerburg soleerd door de CSW verdediging 
en scoort 2-2 (Foto; Piet van Bemmelen)
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Een vrouw die zondagmiddag 
te water is geraakt, aan de 
Middenweg in Nederhorst den 
Berg, werd dood aangetroffen.

Hulpdiensten reageerden 
op een melding van een 
persoon in het water. Het 
zou om een vrouw gaan die 
niet aanspreekbaar was. Een-
maal ter plekke bleek dat de 
vrouw al was overleden.
Het is nog niet duidelijk wat 
er precies is gebeurd. De 
politie kon door onderzoek 

een misdrijf uitsluiten. Het 
slachtoffer lijkt onwel te zijn 
geworden met een tragisch 
ongeval als gevolg. Mogelijke 
zelfdoding sluit de politie 
nog niet uit. De bewoners 
van de aangrensende wo-
ning hebben niets horen 
gebeuren en beseften pas 
dat er iets aan de hand was 
door de toesnellende sirenes. 
Maandag werd bekend dat 
de vrouw een ex-raadslid was 
en al geruime tijd met ziekte 
kampte.

Vrouw dood in water aangetroffen

Foto; Wessel Kok

Zaterdag 20 mei mochten de mei-
den van Nilo op twee plaatsen hun 
prestaties weer laten zien.

In Amsterdam vond de District 
finale plaats. Hier hadden 3 turn-
sters zich voor geplaatst, Esther 
Withagen, Floortje van Houten en 
Marjelle van Wijk.
Er werd uitmuntend geturnd en 
grenzen verlegd. Nilo heeft een 
tweede ‘Golden Girl’ binnen de 
vereniging. Floortje behaalde op-
nieuw goud, zoals ze dit bij alle 
wedstrijden al heeft gedaan en is 
District Kampioene van Midden 
Nederland. Een prachtige presta-
tie!!
In Utrecht werd ook geturnd door 
de recreanten van Nilo.
Victoria Paicsecka en Cheyenne 

van Ekris hebben helaas geen prijs 
gewonnen, maar zeker goed hun 
best gedaan!
Celeste Caffé is in haar categorie 
eerste geworden. De jury was haar 
even vergeten, maar ook Maud 
Bloemendaal zat in de prijzen. Een 
mooie 5e plaats
Later in de middag mocht de jeugd 
van niveau 2, waar Emma de Haan 
een 4e plaats binnenhaalde en 
Anne Aalberts een gedeelde tweede 
plaats.
Helaas buiten de prijzen vielen Kir-
sten de Vries en Patricia Paisecka. 
Ook zij hebben alles eruit gepro-
beerd te halen wat erin zat op deze 
dag. Een super geslaagde turndag 
voor Nilo, waar tevreden op terug 
gekeken kan worden. 

De turnmeisjes van Nilo blijven 
prijzen mee naar Loosdrecht nemen

'Turnen'

In een serie van 10 bijeen-
komsten werden vrouwelijke 
statushouders van alle nati-
onaliteiten uitgenodigd ge-
zamenlijk te komen bewegen 
onder begeleiding van een 
Personal coach. 

Op de eerste dinsdagochtend 
in het Drieluik in Nieuw-
Loosdrecht waren aanwe-
zig, Anna de beweegcoach, 
Hetty Kasteleijn zij is sociaal 
makelaar van Wijdemeren, 
Corinne Remmers coördi-
nator statushouders van de 
gemeente en vijf vrouwen 
afkomstig uit Syrië. De bij-
eenkomsten zijn in het leven 
geroepen omdat men na de 
inburgeringcursus vaak nog 
erg onzeker is in wat men 
al wel of niet beheerst. De 
verschillen in culturele en 
sociale omgangsvormen en 
de vreemde taal zijn daar 
mede de oorzaak van. De 

sfeer was direct opgewekt ge-
zellig. Anna; “Jullie spreken 
al een beetje Nederlands, 
wat fijn.” Ze legt uit dat ze 
bij elke beweging een woord 
of zinnetje herhaaldelijk zal 
zeggen, omdat uit onder-
zoek is gebleken dat bewe-
ging het leercentrum in de 
hersenen activeert en met 
elkaar associeert, wat een 
taal leren vergemakkelijkt. 
Ook legt ze groot geschreven 
de woorden op de vloer. De 
groep ligt elkaar goed en 
bij het starten van de mo-
derne muziek wordt door 
iedereen direct enthousiast 
meegedaan. Soms leidde de 
les tot grote hilariteit. Na de 
Beweeg Meer en Leer NL les, 
werd met een verfrissend 
appeltje en koffie en thee na-
gepraat. Het was een leuk en 
nuttig uurtje en de vrouwen 
hopen op deze manier meer 
sociale contacten op te doen. 

Beweeg Meer en Leer NL

Ze raden vrouwen die in 
eenzelfde situatie verblijven 

aan om ook te komen. Dins-
dagochtend om 10.00 uur in 

het Het Drieluik. Acacialaan 
2 Nieuw-Loosdrecht 
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Waarnemend
burgemeester
Freek Ossel is benoemd tot waarne-

mend burgemeester van Wijdemeren. 

Deze week maakt hij kennis met het 

college en management. Op maandag 

12 juni start hij in Wijdemeren.

  Herstel legakkers 
  in volle gang 

   24 mei 2017   

Kort

>   Opening gemeentehuis
Op donderdag 25 mei (Hemelvaart), vrij-

dag 26 mei en maandag 5 juni (Tweede 

Pinksterdag) is het gemeentehuis 

gesloten. Op donderdag 8 juni is het 

gemeentehuis gesloten in verband met 

een personeelsdag. De afdeling burger-

zaken heeft in deze periode een aantal 

extra openingsavonden. Een overzicht 

hiervan is te vinden op www.wijdem-

eren.nl. U kunt voor deze extra ope-

ningsavonden telefonisch een afspraak 

maken via 14 035.

 

>    Afsluiting N236
De provincie Noord-Holland werkt van 

dinsdag 6 juni tot en met donderdag 

31 augustus aan de Provincialeweg 

(N236) bij Driemond. De brug over het 

Gein wordt vervangen en de kruising bij 

Driemond opnieuw ingericht. De N236 

is daardoor afgesloten voor autoverkeer 

tussen Driemond en de Loosdrechtdreef 

(Amsterdam-Zuidoost). Verkeer vanuit 

Hilversum en Bussum richting Diemen 

en Amsterdam (en vice versa) kan omrij-

den via de A1 en A9.

>    Afscheid burgemeester
Op vrijdag 12 mei nam Martijn Smit 

afscheid als burgemeester van 

Wijdemeren. Hij vroeg iedereen die hem 

een cadeau wilde geven om een gift 

over te maken naar de Lucille Werner 

Foundation. Dit heeft een bedrag van 

ruim duizend euro opgeleverd. Namens 

Martijn Smit en de Lucille Werner 

Foundation bedankt voor uw giften. 

>    Succesvolle beweegweek
Van 8 tot 14 mei konden 60-plussers 

in Wijdemeren deelnemen aan bijna 60 

gratis beweegactiviteiten. Voor ieder-

een zat er wel iets bij. Er kwamen veel 

enthousiaste reacties binnen. Enkele 

fanatiekelingen volgden zelfs elke dag 

ergens anders een proefles. Heeft u de 

beweegweek gemist? Beweegcoach 

Beppie van de Bunt kan u helpen bij het 

vinden van een geschikte beweegactivi-

teit: (035) 58 88 218/(06) 31 59 58 47 of 

b.vandebunt@inovum.nl.

Offi  ciële
bekendmakingen

Opgebaggerd slib gebruiken om 
afgebrokkelde oevers en legakkers 
te herstellen. In de Loosdrechtse 
Plassen zijn we, samen met 
partners uit de regio, gestart met 
dit bijzondere experiment. In de 
zomer ligt het werk stil. Houd in die 
periode rekening met tijdelijke 
obstakels in de Loosdrechtse 
Plassen en ga niet op de legakker. 

Onder invloed van wind en golven zijn in de 

afgelopen honderd jaar grote delen van de 

oevers en legakkers (smalle stroken grond 

die vroeger werden gebruikt om veen op 

te drogen) in de plassen verdwenen. Bij de 

Muyeveldse Wetering zijn nog veel restan-

ten van legakkers zichtbaar. Op deze plek is 

in maart een wilgenraster geplaatst en zijn 

we gestart met het experiment. Het raster 

is inmiddels  gevuld met veenslib dat op 

andere plekken in de Loosdrechtse Plassen 

omhoog is gehaald. Daarna is riet inge-

plant. Eenmaal volgroeid ontstaat er een 

sterke, natuurlijke oeverbescherming. Het 

verwijderen van bagger uit de Loosdrechtse 

Plassen zorgt voor een betere bevaarbaar-

heid en maakt het water helderder. Een 

eerste stap om de baggerproblematiek in 

deze regio op te lossen is hiermee gezet. 

Op de nieuwe legakkers ontstaan broed-

plaatsen voor vogels; een win-winsituatie.

Eerste Plas
De bagger is vooral opgehaald uit de Eerste 

Plas, langs de Veendijk, daar zijn de proble-

men het grootst. Tijdens de zomerperiode 

liggen de baggerwerkzaamheden stil. Om 

te voorkomen dat de gebaggerde percelen 

weer dichtslibben, wordt gebruik gemaakt 

van zogenaamde slibschermen. De aanne-

mer markeert de schermen met opvallend 

gekleurde vlakken en voorziet ze, indien 

mogelijk, van verlichting zodat schepen er 

niet tegenaan varen. 

Muyeveldse Wetering
De ontstane legakker bij de Muyeveldse 

Wetering, dichtbij de doorvaart naar de 

Mijndense Sluis, is nog erg slap en moet in 

de komende maanden inklinken. In die tijd 

is het erg gevaarlijk om de akker te betre-

den. U kunt er volledig in wegzakken. Dit 

wordt aangegeven op borden bij de akker. 

Ook wordt de akker afgezet met drijfbalken 

zodat schepen er niet kunnen aanleggen.

Herinrichting plein
Nederhorst den Berg

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

@gemeentewijdemeren

Het noordelijkste deel van de 
werkzaamheden is klaar. 
De stoepen, parkeerplaatsen, 
rijbaan en lantaarnpalen zijn 
vernieuwd van de J.H. Burgerlaan 
tot Zeilmakerij Jansen.

Inmiddels heeft de aannemer het laatste 

deel van het Zuidereinde opgebroken; vanaf 

Zeilmakerij Jansen tot de Zuidersluisbrug. 

Winkels, bedrijven, horeca en sportvereni-

gingen zijn bereikbaar vanaf de Smidsbrug. 

Voor doorgaand verkeer blijft de omleidings-

route via Hilversum gelden. Deze fase is naar 

verwachting in de week van 16 juni klaar. 

Laatste fasen
Daarna volgt de fietsoversteek en de krui-

sing met de Emmaweg. In de week van 

3 t/m 7 juli voert de gemeente Hilversum 

onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Kanaalbrug. De fietsbrug blijft toegankelijk 

voor fietsers en voetgangers. 

Werkzaamheden Zuidereinde  



8

Wijdemeren
informeren

Herinrichting plein Nederhorst gestart
Na maanden van voorbereiding 
is op het plein in Nederhorst den 
Berg de eerste schep de grond in 
gegaan. De herinrichting is gestart! 
Betrokken bewoners hebben 
samen met de gemeente een 
ontwerp gemaakt voor een sfeervol 
plein. In november 2017 moeten de 
werkzaamheden aan het plein en 
de omgeving klaar zijn.

Vanaf maandag 29 mei wordt er in fases 

gewerkt aan de Dammerweg, de Vaartweg 

en het Ankeveensepad. In iedere fase is 

een ander weggedeelte afgesloten. In sep-

tember begint vervolgens het werk aan de 

Voorstraat, het plein en de parkeerterrei-

nen. Dit is in november klaar. In oktober en 

november vervangen we gelijktijdig de rio-

lering en bestrating van de Torenweg en op 

het Juliana-Bernhardplein. De werkzaam-

heden worden afgesloten met het plaatsen 

van nieuwe bomen in en om het plein. 

Omleidingsroutes
Doorgaand autoverkeer wordt vanaf 

de provinciale wegen omgeleid via de 

Horstermeer en Ankeveen. Voor bestem-

mingsverkeer loopt de omleidingsroute via 

de Horn- en Kuijerpolder. Vrachtverkeer 

kan tijdens de werkzaamheden niet door 

Nederhorst den Berg, met uitzondering van 

de leveranciers van plaatselijke onderne-

mers. Gedurende de werkzaamheden blijft 

altijd een van de parkeerterreinen toegan-

kelijk voor bezoekers van de winkels, hore-

ca en bedrijven rond het plein.

Uiteraard kunnen er tijdens de werkzaam-

heden wijzigingen optreden in de planning. 

Kijk regelmatig op www.wijdemeren.nl/

wegafsluitingen voor de laatste informatie.

24 mei 2017

Wethouder Reijn, aannemer Reimert B.V. en

 leden van de werkgroep trappen de werk-

zaamheden op het plein in Nederhorst af.

Repair Café Wijdemeren
In het Repair Café in Kortenhoef 
krijgen defecte goederen en 
huishoudelijke apparaten een 
tweede leven. Goed voor de 
portemonnee én een mooie manier 
om de afvalberg te verkleinen. 
Het is het Appelboom-project 
van de maand.

“Het zijn voornamelijk huishoudelijke appa-

raten die we repareren, maar ook fietsen, 

klokken en laatst zelfs een wasrek. We 

willen graag kleding gaan verstellen, maar 

daarvoor zoeken we nog een vrijwilliger 

met een naaimachine”, vertelt initiatiefne-

mer Marjolijn Bezemer.

Natuur en milieu
Marjolijn maakt Wijdemeren graag duur-

zamer: “Meer aandacht voor natuur en 

milieu vind ik belangrijk. Maar ook het so-

ciale aspect is interessant. Zoals de naam 

al doet vermoeden kunnen mensen ook 

iets drinken in het Repair Café. Zij mogen 

dan eventueel helpen bij de reparatie, want 

de spullen worden ter plekke gerepareerd 

door een van de vier reparateurs.” 

Iedere maand
Het Repair Café Wijdemeren is iedere 

eerste woensdag van de maand open van 

14.00 tot 16.00 uur in ouderencentrum 

Veenstaete in Kortenhoef. Het is gratis, 

maar een vrijwillige bijdrage is altijd wel-

kom. 

Kijk ook op Facebook: Repair Café 

Wijdemeren of op www.deappelboom.nl 

voor meer vrijwilligersprojecten.

De gemeente Wijdemeren wil 
een cultureel centrum realiseren 
naast de Regenboogschool in 
Kortenhoef. Hiervoor maken we 
gebruik van een leegstaand lokaal 
in de school. Op maandag 12 juni 
is er een informatieavond.  

Doel is de podiumfunctie van De Dobber 

te verplaatsen en een multifunctioneel 

centrum te creëren dat meerdere vereni-

gingen kunnen gebruiken. In het voor-

lopige ontwerp krijgt het centrum een 

eigen entree aan de Parklaan. Er komen 72 

zitplaatsen, een garderobe, foyer en toi-

letvoorzieningen. Het gebouw wordt rol-

stoel- en milieuvriendelijk. De exploitatie 

van het gebouw komt in handen van een 

groep vrijwilligers. 

Kom ook kijken!
Bent u benieuwd naar de plannen? Wilt u 

het gebouw gaan gebruiken of als vrijwil-

liger meewerken? We nodigen u van harte 

uit om de plannen op maandag 12 juni 

tussen 16:30 en 19:30 uur in de hal van de 

Regenboogschool (Elbert Mooylaan 86) 

te komen bekijken. U kunt binnenlopen 

wanneer dit voor u het beste uitkomt. 

Wethouder Reijn, de projectontwikkelaar, 

de architect en de Regenboogschool 

zijn aanwezig om uitleg te geven over de 

plannen. 

Plannen cultureel centrum Kortenhoef
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Cannenburgerweg 51a: bouwen bedrijfsloods (10.05.17)

Loosdrecht
- Beukenlaan 30: plaatsen dakopbouw (12.05.17)
- Dennenlaan 2: plaatsen schuur (15.05.17)
- De Rietschans 6: renoveren woning (11.05.17)
- Moerbeilaan 5: plaatsen dakkapel (11.05.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk sectie F 1322 en F 1417: opho-

gen percelen (16.05.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: verplaatsen dam en duiker 

(12.05.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: wijzigen bestemming 

(08.05.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 252 g: vervangen buitenwand op 

eerste verdieping aan oostzijde (03.05.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen woning (08.05.17)
- Schouw 1: maken erfafscheiding met afdak (15.05.17) 
-  Sectie H 326, 364 en 334: diverse werkzaamheden ten 

behoeve van Loenerveenseplas (04.05.17)
-  Vrijheid 28: plaatsen dakkapel en veranderen achterpui 

(04.05.17)

Nederhorst den Berg
-  Overmeerseweg: kappen twee bomen (noodkap) 

(17.05.17)
- Wilgenlaan 16: plaatsen balkonbeglazing (15.05.17)
- Wilgenlaan kavel 18: bouwen woning (17.05.17)
- Wilgenlaan kavel 20: bouwen woning (12.05.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 
maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergunnin-
gen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 129: bouwen boothuis (17.05.17)

Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan 143: maken erker aan zijgevel 

(10.05.17)
-  Gabriëlweg nabij nr. 6: bouwen uitkijkpunt bij Put 

(16.05.17)
- Kortenhoefsedijk 99: plaatsen tijdelijke units (15.05.17)
- Moleneind 7b: vervangen brug (10.05.17)
- Oranjeweg 13: plaatsen dakkapel (07.05.17)

Loosdrecht
- Horndijk 28: plaatsen beschoeiing (17.05.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen bestaande 

schuren door nieuwe schuur/stalling (17.05.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 274: maken aanbouw en wijzigen 

gevel (09.05.17)
- Schakel 94: plaatsen dakkapel (09.05.17)
-  Veendijk 21: wijzigen functie van horeca naar wonen 

(17.05.17)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 48a: uitbreiden woning (10.05.17)
-  Voorstraat hoek Ruysdaelstraat: maken in- en uitrit 

(10.05.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

Ankeveen
- Hollands End 8: plaatsen kapschuur/buitenlokaal 

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 52 a t/m d: vestigen administra-
tiekantoor 
- Veendijk 8: plaatsen bijgebouw 

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 29: vergroten woning 
- Machineweg 35a: aanleggen uitrit 
-  Sniplaan 4: wijzigen bestaande woning, bouwen schuur 

en maken inrit

>  Kennisgeving omgevingsver-
gunning (WABO) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdeme-
ren maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 
(WABO) hebben verleend voor:

Omschrijving : revisievergunning De Boomgaard 12 
Aanvrager: Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V.
 Locatie: De Boomgaard 12 in ‘s-Graveland

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen ziens-
wijzen naar voren gebracht.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende stukken liggen 
gedurende zes weken (24 mei 2017 tot en met 5 juli 2017) 
ter inzage in het gemeentehuis.

Beroep 
Tegen het besluit kan vanaf één dag na de start van de 
terinzagelegging tot en met zes weken daarna beroep 
worden ingesteld door:
•  Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit;
•  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mo-

gelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
•  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-

den verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit;

•  Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzi-
ging(en) die bij het nemen van het besluit ten opzichte 
van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 
bij de Rechtbank Midden- Nederland, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, 
duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en 
gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van beroep schorst de inwerkingtreding van 
het besluit niet. Om dit tegen te gaan kunt u een voorlo-
pige voorziening aanvragen als u een beroepschrift heeft 
ingediend. U vraagt een voorlopige voorziening aan als 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. In het verzoek moet dit spoedeisend belang wor-
den aangegeven. Wanneer u een voorlopige voorziening 
aanvraagt, treedt het besluit pas in werking nadat hierover 
is beslist. U vraagt dit aan bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht. 

Aan het instellen van beroep en het indienen van een 
verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden. 

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. 
Kenmerk: HZ_WABO-52455

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
-  Vereniging De Driedorpenloop, start en finish Zuidsingel 

54, Driedorpenloop, op 4 juni 2017 (12.05.17)
-  Plaatselijke Regelingscommissie, begin- en eindpunt op 

parkeerterrein De Fuik aan de Zuidsingel, Avondvier-
daagse, van 13 tot en met 16 juni 2017 (09.05.17)

Nederhorst den Berg
-  IJsclub Nederhorst den Berg, Avondvierdaagse, van 30 

mei tot en met 2 juni 2017 (18.05.17)

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

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 14 

juni 2017
-  Sport Vereniging Loosdrecht, Rading 194, op 26 mei 

2017
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Nederhorst den Berg
-  Stichting Horstermeerpolder festiviteiten, weiland 

Middenweg 32, Horstermeerpolder 135 jaar, op 25, 26 
en 27 augustus 2017 

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (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
-  Bernard van Beeklaan t.h.v. huisnr. 41/43: opheffen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 
met verhuizing belanghebbende (09.05.17)

Loosdrecht
-  Lijsterbeslaan t.h.v. huisnr. 29: opheffen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met verhuizing 
belanghebbende (16.05.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  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 verstrek-
ken. 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:
B. Delouh, geb. 12 mei 1983, 
uitschrijven Land Onbekend
J. van Doesburg, geb. 7 mei 1986, 
uitschrijven Land Onbekend
J.A. Bouw, geb. 31 oktober 1986, 
uitschrijven Land Onbekend
A.E. Delgado Neira, geboren 26 juni 1976, 
uit te schrijven per 19 april 2017 naar Spanje

Beschikking ambtshalve uitschrij-
ving uit de Basisregistratie perso-
nen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-
staande personen definitief op te schorten:

Y. Wang, geb. 2 maart 1986                      
uitschrijven 20 maart 2017, land Onbekend
L.J. Weber, geb. 20 november 1980             
uitschrijven 15 maart 2017, Australië
A. Rehm, geb. 24 december 1996             
uitschrijven 20 maart 2017, Bondsrepubliek Duitsland
M. Fijalkowski, geb. 25 maart 1978                    
uitschrijven 24 maart 201, land Onbekend
J. Fijalkowski, geb. 3 juni 2002                          
uitschrijven 24 maart 2017, land Onbekend
A.A. Jackiewicz, geb. 27 augustus 1979               
uitschrijven 24 maart 2017, land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 
Wijdemeren via 14 035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

>  Beleidsregel toeristische be-
wegwijzering
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren hebben 
tijdens de collegevergadering van 16 mei 2017 en op 
basis van artikel 2:10 lid 3 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Wijdemeren ingestemd met de aangepaste 
beleidsregel “Toeristische bewegwijzering Gemeente 
Wijdemeren”. De wijziging betreft slechts een technische 
aanpassing.

De vastgestelde beleidsregel ligt met ingang van 
donderdag 25 mei gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). 
De beleidsregel is tevens in te zien op de gemeentelijke 
website www.wijdemeren.nl/beleidsregels. 

Offi  ciële bekendmakingen 24 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

Overig

Persoonsregistratie
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Een aandeel in elkaar

De medewerkers van Rabobank Gooi en Vechtstreek 
willen u graag ontmoeten. Op onze locaties, online en 
in de regio. Als betrokken bank willen we nog actiever 
participeren in de regio. Om dit mogelijk te maken, 
gaan we werken met marktteams.

Marktteam Wijdemeren
Harold van de Wakker, directeur Bedrijven Rabobank 
Gooi en Vechtstreek: ‘De mensen in het marktteam 

Bent u betrokken bij een maatschappelijke organisatie? 
Heeft u een bijdrage nodig voor de realisatie van een 
project? Op voordracht van een lid van de bank kunnen 
aanvragen voor het Coöperatiefonds online worden 
ingediend van 1 juni tot en met 30 september 2017.

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Gooi en 
Vechtstreek vernieuwende initiatieven en projecten die 
het maatschappelijke en sociale leven in het Gooi en 
de Vechtstreek versterken.

Wij ontmoeten u graag
 in Wijdemeren

Rabobank Gooi en Vechtstreek

Aanvraag indienen? 
www.rabobankgvsleden.nl/
cooperatiefonds-2017

De totale uitslag van 2017 is te vinden via 
www.rabobank.nl/gvs

Bijdrage nodig voor een 
project?

Extra bijdrage voor clubs 
in Wijdemeren

Sandra: ‘Door actief te zijn in lokale netwerken, de 
lokale kranten en sociale platformen in de gaten te 
houden, kunnen we nog beter betrokken zijn en 
mensen met elkaar verbinden. Ik ben zelf actief in 
het lokale verenigingsleven en vanuit ons marktteam 
waren we onlangs tijdens de Loosdrechtse Feestweek 
betrokken bij de ouderenmiddag. Met zulke gebaren 
willen we onze bijdrage leveren in Wijdemeren.’ 

Esther: ‘Alle marktteamleden kennen het gebied 
goed en weten wat er speelt. Omdat elke collega in 
een bepaald netwerk actief is, kunnen we heel snel 
schakelen en mooie verbindingen leggen. Niet altijd 
zetten we hierbij onze financiële middelen in; meestal 
zijn vooral onze kennis en brede netwerk nuttig. Met 
deze betrokkenheid maken we uiteindelijk onze hele 
omgeving sterker!’ 

Heeft u een vraag of kunt u hulp gebruiken? 
Spreek ons en de andere marktteamleden 
gerust aan!

vormen het gezicht, de ogen en de oren van de bank 
in Wijdemeren. Mensen die sterk betrokken zijn bij de 
lokale gemeenschap. En dat gaat u merken! Heeft u 
een vraag over de Rabobank Clubkas Campagne of 
over de werking van de Ledenraad? De leden van het 
marktteam geven u graag antwoord!’

Bekijk wie we zijn en hoe wij het verschil 
maken op www.rabobank.nl/gvs

Sandra Kok, manager Financieel Advies, en 
Esther Holtkamp, teamleider Financieel Advies,
marktteamleiders Wijdemeren

Ga naar rabobank.nl/gvs en meld u aan als lid. 
Als lid kunt u aanvragen indienen voor het 
Coöperatiefonds 2017 en stemmen op uw favoriete 
clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2018.

Deelnemen is waardevol
Word ook lid!

www.rabobank.nl/gvs

Wij zijn de voelsprieten 
van de bank

Telefoon (035) 622 22 11
Info.gvs@rabobank.nl
www.rabobank.nl/gvs
www. twitter.com/RaboGVS

Contact

Leden van de bank brachten dit voorjaar in totaal  
1.526 stemmen en € 12.367,41 voor 17 verenigingen 
in Wijdemeren tijdens de finale van de Rabobank 
Clubkas Campagne 2017! Met de verdiende bedragen 
kunnen veel mooie doelen worden gerealiseerd. Is 
uw club klant van de bank? Dan kunt u in december 
inschrijven voor de editie van 2018.
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Van 8 tot 14 mei was er tij-
dens de Beweegweek in heel 
Wijdemeren een ruim en 
gratis aanbod van sport- en 
beweegactiviteiten speciaal 
voor 60-plussers. 

Diverse aanmeldingen wa-
ren het gevolg. Een reactie 
van een mevrouw van 84 uit 
Kortenhoef: “Ik vond na het 
overlijden van mijn man de 
drempel om weer te gaan 
sporten te hoog. Jaren ge-
leden was ik lid bij Slender 
You en toen deze informatie 
over de beweegweek voorbij 

kwam, en ik hen daartus-
sen zag staan, heb ik gelijk 
gebeld. Zo blij dat ik weer 
terug ben!” 

Enkele enthousiastelingen 
waren zelfs elke dag wel 
ergens een proefles aan het 
volgen. Leuk om te weten dat 
60+ in Wijdemeren in bewe-
ging is gekomen! 
Ook bij ASV Petanque ’91 in 
Ankeveen meldden zich een 
paar deelnemers, die eerst 
de spelregels kregen uitge-
legd, waarna er gezellig een 
uurtje Jeu de Boule werd 

gespeeld. 

Heeft u de beweegweek ge-
mist? Wilt u op eigen niveau 
in beweging komen? Bekijk 
dan eens de vele mogelijk-
heden in Wijdemeren: www.
sportservicehetgooi.nl. Of 
bel met de beweegcoach, 
Beppie van de Bunt. Zij kan 
u helpen bij het vinden van 
een geschikte beweegactivi-
teit: b.vandebunt@inovum.
nl Tel: 035-5888218 of 06-
31595847.

Een geslaagde beweegweek 
voor 60+ in Wijdemeren

HAARLEM- Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland willen 
geld beschikbaar stellen voor 
het gebiedsakkoord voor het 
Oostelijk Vechtplassengebied. 
In de Kaderbrief 2018 is hier-
voor € 11,9 miljoen beschik-
baar gesteld. 

Het Oostelijk Vechtplas-
sengebied is een waardevol 
natuur- en recreatiegebied, 
met als centraal gedeelte de 
Loosdrechtse Plassen: een 
prachtige plek om met je 
bootje te zeilen of een wan-
deling te maken. Waar jong 
en oud kan genieten van de 
prachtige omgeving, waar 
ondernemers hun boterham 
kunnen verdienen en waar 
tegelijkertijd ruimte wordt 
geboden aan bijzondere, en 
vaak ook kwetsbare, natuur. 
De Oostelijke Vechtplassen 
kampt al jaren met een aan-
tal hardnekkige opgaven: een 
slechte waterkwaliteit, een 
groot baggerprobleem in de 
Loosdrechtse Plassen, en een 
afnemende animo voor de 
watersportsector en horeca. 
Iedereen in het gebied on-
derkent deze problemen en 

vindt dat er wat moet gebeu-
ren. 

Maatregelen
Dit leidt tot een gebiedsak-
koord met de ambitie om de 
komende jaren te werken aan 
een forse kwaliteitsimpuls in 
het gebied zowel voor natuur 
en landschap, recreatie & toe-
risme en de leefomgeving. De 
Oostelijke Vechtplassen als 
een ‘vrijetijdslandschap’: een 
aantrekkelijk en toegankelijk 
groen gebied waar mensen 
graag wonen, werken en 
recreëren. Een gebied waar 
recreatie en natuur goed 
samengaan en elkaar ver-
sterken. Maatregelen uit het 
gebiedsakkoord zijn onder 
meer: baggeren in de Loos-
drechtse Plassen, het verster-
ken van het recreatief route-
netwerk voor varen, fietsen 
en wandelen en de aanleg 
van nieuwe natuurgebieden. 
In de kaderbrief 2018 is 
daarom 11,9 mln euro op-
genomen voor de volgende 
onderdelen uit het gebieds-
akkoord: het baggeren van 
de Loosdrechtse plassen; het 
herstellen van de legakkers 

Noord-Holland investeert 12 miljoen in de plassen

en aanleg natuureilanden; 
het verbeteren van de water-
kwaliteit en het maken van 
nieuwe recreatieve routes. 
Het betreft het provinciaal 
aandeel in de financiering 
van het gebiedsakkoord. Het 
budget komt pas beschikbaar 

indien het gebiedsakkoord is 
ondertekend en de cofinan-
ciering van de andere par-
tijen is geregeld.
In de Kaderbrief geven Gede-
puteerde Staten van de pro-
vincie Noord-Holland hun 
visie op de te verwachten 

financiële ontwikkelingen 
en op het beleid dat in de 
komende jaren gevoerd moet 
worden. Met deze brief vraagt 
het college aan Provinciale 
Staten op 10 juli wat de fi-
nanciële kaders zijn voor de 
begroting van 2018.  

Huidkanker treft inmiddels 
maar liefst 1 op de 5 Neder-
landers tijdens het leven. Dat 
aantal moet omlaag, vinden 
de Gezondheidsstudio en de 
dermatologen van Tergooi. 
Gezond(er) gedrag kan het ri-
sico op huidkanker verkleinen. 
 
Volgens de Nederlandse 
Vereniging voor Dermatolo-
gie en Venereologie (NVDV) 
behandelen dermatologen 
en andere huiddeskundigen 

jaarlijks ongeveer 50.000 
huidkankertumoren. Dat 
aantal groeit elk jaar terwijl 
mensen zelf ook dingen kun-
nen doen om het huidkan-
kerrisico te beperken, zoals 
bijvoorbeeld:

Mijd de zon op volle sterkte 
tussen 11-15 uur. Bescherm 
de huid met zonnebrand-
crème en blijf elke 2 uur 
smeren. Check de zonkracht 
elke dag opnieuw online bij 

KWF, KNMI of RIVM. Con-
troleer regelmatig zelf de 
huid grondig op plekjes. Ga 
met huidplekjes die u niet 
vertrouwt naar de huisarts. 
Bedek de hoofdhuid want 
die krijgt veel zon. Wees ook 
alert op de mensen in de 
directe omgeving, met name 
kinderen en ouderen verdie-
nen extra aandacht als het 
gaat om huidkankerrisico. 
 

Veel patiënten huidkanker-
centrum
Is zon echt zo slecht? Der-
matoloog Van der Waal van 
Tergooi: ‘De zon zorgt voor 
een goed gevoel en vitamine 
D. De hele dag binnen zitten 
bij mooi weer is natuurlijk 
zonde. Toch is het risico op 
huidkanker een serieuze 
zaak waar we mensen graag 
bewuster van maken. Zeker 
omdat in onze regio huid-
kanker bovengemiddeld 

vaak voorkomt’.
Jaarlijks bezoeken een paar 
duizend mensen het speci-
ale, multidisciplinaire huid-
kankercentrum van Tergooi. 
Van der Waal: “Dat is erg 
veel!”

U vindt meer informatie 
over de Gezondheidsstudio 
op www.gezondheidsstudio.
com. Iedereen kan gratis lid 
worden en aan de slag met 
gezondheid.

Dermatologen & Gezondheidsstudio Tergooi: 
aantal gevallen huidkanker moet omlaag
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REGIO- Zowel volwassenen 
als ouderen in de regio Gooi 
en Vechtstreek voelen zich 
gezonder en hebben minder 
beperkingen door problemen 
met gezondheid dan de ove-
rige Nederlandse bevolking. 

Dit blijkt uit de resultaten 
van een onderzoek van GGD 
Gooi en Vechtstreek dat in 
het najaar van 2016 onder 

22.000 regio-inwoners is 
uitgezet en in nauwe sa-
menwerking met het RIVM 
en het CBS uitgevoerd. Vol-
wassenen roken minder en 
- hoewel het laagste van heel 
Nederland - heeft één op de 
tien inwoners ernstig over-
gewicht. Het alcoholgebruik 
is hoger dan landelijk. Ruim 
een derde van de volwas-
senen en bijna de helft van 

de ouderen is min of meer 
sociaal eenzaam. Toch is 
ook dit lager dan landelijk. 
Vergeleken met het vorige 
onderzoek in 2012 ontvan-
gen ouderen minder hulp en 
geven zij vaker aan behoefte 
te hebben aan extra zorg. 
Eric van der Want, voorzitter 
van het portefeuillehouder 
overleg sociaal domein; “Dit 
onderzoek biedt een schat 

aan informatie over diverse 
gezondheid- en leefstijl-
thema’s van de inwoners 
in de regio Gooi en Vechts-
treek. Deze data vormen een 
belangrijke basis voor inte-
graal beleid en intensieve sa-
menwerking van gemeenten 
en instellingen.” 
Hoewel het merendeel van 
de bevolking zich dus ge-
zond voelt en ook psychisch 

gezond is, is er bij een aan-
zienlijk deel sprake van 
risicofactoren voor ziekte. 
Positief is dat met name ou-
deren behoorlijk lichamelijk 
actief zijn en tevreden met 
de eigen woning en de woon-
omgeving. 
Via ggdgv.nl/GP2016 zijn alle 
resultaten te vinden.

Inwoners uit de Regio voelen zich gezonder 

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Vorige week 
trad het Wijdemerenfonds 
voor het eerst naar buiten 
met vier donaties voor projec-
ten die passen in het streven 
om de gemeenschap in de vijf 
dorpen te versterken. Voor en 
door inwoners van Wijdeme-
ren een steuntje in de rug van 
voorlopig 100.000 euro.

Natuurlijk hebben heel veel 
Wijdemeerders de vijf reus-
achtige kerstbomen in elke 
kern zien staan met het raad-
selachtige WIJ erop. Nu vond 
het bestuur van de stichting 
het tijd om de eerste resulta-
ten van de moderne filantro-
pie (liefde voor de mensheid) 
bekend te maken. Onder 
leiding van voorzitter Rin 
van der Molen, hebben Sas-
kia Luijer (secretaris), Sabine 
Hendriks, Yvonne Sikking, 
Adriaan Mol (penningmees-
ter), David Pos en Jan Willem 
Schermerhorn zich gebogen 
over de eerste schenkingen. 
Dat is namelijk het doel van 
het Wijdemerenfonds (offici-
eel Gemeenschapsfonds Wij-
demeren), het besteden van 
gelden om daarmee een ver-
sterkende bijdrage te leveren 
aan de lokale leefbaarheid. 
Zoals voorzitter Van der Mo-
len het zei: “De ontplooiing 
van privé initiatieven voor 
het algemene welzijn op 
het gebied van kunst, cul-
tuur, welzijn, sport, dieren, 
natuur en educatie.” Het 
initiatief is opgezet door 
een anonieme inwoner die 
50.000 euro beschikbaar stel-
de, omdat hij iets terug wil 
geven aan de gemeenschap 
waar hij zo prettig vertoeft. 
Een pracht idee, vonden 
B&W van Wijdemeren, zij 
sloten aan met subsidie van 
vier jaar van 12.500 euro, in 
totaal een startkapitaal van 
een ton. Het bestuur wil door 
middel van schenkingen, 
erfstellingen, legaten, subsi-
dies, donaties en giften het 
vermogen uitbreiden. Rin 
van der Molen: “Ons volgen-
de doel is het fonds bekender 

Meer saamhorigheid door Wijdemerenfonds

te maken en door onze acties 
ook vertrouwen te krijgen bij 
de burgers van Wijdemeren. 
Het is zo belangrijk om aller-
lei maatschappelijke idealen 
te verwezenlijken en te ver-
beteren. Ook als Wijdemeren 
in de actuele context samen 
zou gaan met Hilversum of 
een andere gemeente, dan 
blijft het Wijdemerenfonds. 
Sterker nog, des te belangrij-
ker om de dorpssaamhorig-
heid te bevorderen.”
Het fonds is niet politiek, 
het bestuur heeft een mis-
sie en statuten opgesteld en 
brengt een financieel jaar-

verslag uit. Bovendien heeft 
het fonds een ANBI- status 
wat betekent dat de belas-
tingvoorwaarden gunstig 
zijn (o.a. giften aftrekbaar 
en geen schenkbelasting). 
Het zevenpersoons bestuur 
vormt een goede mix van be-
trokken Wijdemeerders uit 
alle kernen, met een breed 
netwerk. 

De eerste 3000 euro
André Janmaat en Bram de 
Kloet van de Ken Uw Dorp 
Quiz ontvingen de eerste 
cheque van 1500 euro. Een 
burgerinitiatief dat heel veel 

inwoners van Kortenhoef en 
’s-Graveland in 2015 op de 
been bracht. En dat in 2017 
zijn 2e editie zal krijgen, met 
een maximale deelname van 
36 teams. Een Quiz die bij-
draagt aan de verbroedering 
en die jong en oud samen 
brengt. “Ook een goed idee 
dat in de andere dorpen na-
volging kan krijgen” vertelt 
Sabine Hendriks die het al 
helemaal ziet zitten in Loos-
drecht. 
Buro Sport uit Kortenhoef, 
gesitueerd boven De Fuik, 
kreeg 500 euro voor aqua-
bags. Een sportclub, geheel 

vorm gegeven door en voor 
vrijwilligers die met ver-
schillende groepen zich in 
het zweet bewegen. Sleutel-
figuur Raimon Knip was er 
content mee. Dat waren ook 
Maire van der Meulen en 
Joop Hennis van het Kursus 
Projekt Loosdrecht dat tien-
tallen cursussen op touw 
zet. Zij kregen 500 euro voor 
de aanschaf van beamers die 
onontbeerlijk zijn vandaag 
de dag. Het initiatief van 
Koter & Groter Café uit Kor-
tenhoef brengt maandelijks 
ouders, grootouders en op-
pas samen met het doel de 
sociale versterking van jonge 
gezinnen (ook 500 euro). 

Geen geldmachine
Het Gemeenschapsfonds 
Wijdemeren is geen geldma-
chine. Het bestuur overlegt 
zorgvuldig over de aanvra-
gen die u eenvoudig kunt 
doen via de website. De leus 
is ‘WIJ voor Wijdemeren’ 
waarmee wordt onder-
streept dat het een echt ge-
meenschapfonds is, gericht 
op maatschappelijke betrok-
kenheid en saamhorigheid. 
Van, voor en door inwoners.
Meer info: www.wijdemeren-
fonds.nl 

Foto: Op de achtergrond het bestuur, op de voorgrond de eerste vier ontvangers 

ANKEVEEN - Op zaterdag 3 juni wordt in 
samenwerking met Bruisend Ankeveen voor 
de 9e keer de Ankeveense Oldtimershow en 
Toertocht georganiseerd. 

Vanaf 9 uur worden de auto’s, motoren, 
brommers en rol aangedreven tweewie-
lers van 25 jaar en ouder geshowd op het 
marktplein van Ankeveen. Om 12 uur start 
de toertocht van ± 100 km. (brommers: ± 
65 km.). Om 17 uur is de prijsuitreiking in 
het Wapen van Ankeveen. Alphonse Meis-
ner, meester-sleutelaar, heeft een extra 
prijs uitgeloofd voor de mooiste, oudste, 
stoerste en origineelste tweewieler. 
Deelname is 15 euro per voertuig. Voor 
dat bedrag wordt de deelnemer behoor-
lijk in de watten gelegd, inclusief koffie, 
drankjes, lunchpakket, rallybordje etc. In-
schrijven via ankeveen.oldtimers@gmail.
com.

9e Oldtimershow en Toertocht
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Door Patricia IJsbrandij
Toen Lynn Hogendoorn na 
een carrière in de financiële 
wereld, in een burn-out van 
de ergste graad terecht kwam, 
kende ze zichzelf niet meer 
terug. Stap voor stap werkte 
ze met haar psycholoog aan 
haar herstel. 

Een achteraf wezenlijk be-
langrijk advies die hij haar 
heeft gegeven was ‘zorg 
ervoor dat je in het dag- en 
nachtritme blijft’. Lynn was 
altijd al graag buiten en 
meldde zich als vrijwilliger 
bij Biologische tuinderij 
Land- & Boschzigt. Door let-
terlijk te aarden en dichtbij 
de natuur te staan bracht 
het haar spoedig meer men-
tale rust. Al gauw bouwde ze 
steeds meer interesse en ken-
nis van de tuin op, en werd 
er vervolgens gastvrouw voor 
de zelfoogsters van LandIn-
Zicht op Land- & Boschzigt, 
een rijke vraagbaak voor 
elke bezoeker. Ze koos be-
wust voor goede voeding en 
merkte dat het zowel men-
taal als lichamelijk veel voor 
haar deed. Ze volgde eerst 
een lifecoach opleiding, een 
brede basis waarmee ze an-
deren zou kunnen helpen 
die in eenzelfde situatie 
belandden. Na het behalen 
van haar diploma speciali-

Een suikervrij bestaan maakt het leven zoet

seerde Lynn zich in voeding. 
Ze ging naar een lezing 
van Carola van Bemmelen, 
schrijfster van ‘100% suiker-
vrij in 30 dagen’ waar de 
Sugarchallenge® veel indruk 
maakte, voltooide de twee-
jarige opleiding en opende 
vervolgens haar praktijk 
Grip op Gezondheid, waar ze 
mensen coacht op een totale 
aanpak van ‘food en mood’. 
Een blijvende verandering 
van levensstijl.   
Lynn; “Om je leven en eetge-
woontes om te gooien is een 
mindset nodig, niet meer 
denken in termen van wat 
je allemaal niet mag of niet 
moet doen, maar denk in 
onbegrensde mogelijkheden 
van pure gezonde voeding 
die je wel mag (en straks al-
leen nog maar wilt).” 

Het najagen van genot is de 
valkuil van de mens, maar 
het is nou eenmaal geen 
zeven dagen zondag. Naast 
de bekende verslavingen als 
alcohol, roken, gokken of 
drugs is suiker wellicht de 
meest onderschatte. Suiker 
in verschillende hoedanig-
heden wordt veelal door de 
commercie gepromoot als 
zijnde ‘gezonde’ producten. 
Eet men een ijsje of koekje 
dan is men zich ervan be-
wust, maar bij het nuttigen 
van een rijstwafel, brood, 
ontbijtgranen of vruchten-
sapje loert de onzichtbare 
suiker. Zoetigheid ligt in 
de cultuur verweven, is er 
iemand jarig dan is er taart, 
en een kind troost je met een 
snoepje. Veel voorkomende 
klachten zijn hoofdpijn, 

humeurigheid, gebrek aan 
energie, een continue hon-
gergevoel, slaapstoornissen, 
gewichtstoename, geen zin 
om te bewegen of gewrichts-
klachten. Deze klachten zijn 
voor menigeen herkenbaar, 
maar wordt niet aan de sui-
kerinname toegeschreven, 
sterker nog men zoekt vaak 
heil in snacken, chocolade, 
een wijntje of bijvoorbeeld 
energieproducten. Een da-
gelijks verhoogde inname 
van suiker leidt uiteindelijk 
vaak tot insulineresistentie 
en diabetes. Het gemiddelde 
suikergebruik van een vol-
wassene is 35 klontjes suiker 
per dag en voor kinderen 
maar liefst 45 klontjes! Vol-
gens de WHO (World Health 
Organisation) is vijf klontjes 
(groenten, fruit) zonder 
schade te gebruiken. Suiker 
wordt in het lichaam als 
eerste verwerkt, waarvoor 
insuline wordt aangemaakt. 
Dit hormoon is dan niet 
meer beschikbaar voor an-
dere belangrijke taken in 
het lichaam, zoals bijvoor-
beeld het ervoor zorgen dat 
vitamines en mineralen 
optimaal hun werk kunnen 
doen. Het gevolg is afname 
van de algehele conditie en 
aanhoudende klachten zo-
wel lichamelijk als mentaal.   
Hoe goed men ook weet het 

juiste pad aan te houden, de 
snelweg van het genotcen-
trum ligt ernaast, Lynn bege-
leidt je van de snelweg af.  
Een veelgehoorde vraag die 
Lynn te horen krijgt is ‘Kan 
ik niet een beetje suiker 
gebruiken?’, haar antwoord 
daarop is alles omvattend 
retorisch ‘Kun je ook een 
beetje zwanger zijn?’ 
Lynn; “De kinderen (rela-
tiegeschenken) vinden dat 
ik nog net zo lekker kook 
als voorheen, maar anders. 
Na een suikervrije periode 
wordt suiker niet meer zo 
lekker ervaren als men zich 
denkt te herinneren. Je gaat 
vanzelf steeds meer produc-
ten té zoet vinden. Ik heb 
huidklachten, chronische 
hoofdpijn en slaapproble-
men vrijwel zien verdwijnen 
bij cliënten in mijn nog 
jonge praktijk, men ervaart 
een gelijkmatiger energie-
level en de mentale mist 
verdwijnt. Het leven zonder 
suiker is zoet.” 

Lynn Hogendoorn  Praktijk 
Grip op Gezondheid ‘Feed 
your mind’  Tel: 06-16774628/ 
info@gripopgezondheid.nl 
www.gripopgezondheid.nl 

WJDEMEREN – Zeer kort na-
dat burgemeester Smit uit 
Wijdemeren is vertrokken, 
hebben B&W besloten de 
ambtswoning te verkopen. 
Het hebben van een ambts-
woning vinden ze ‘niet meer 
noodzakelijk en zinvol’, staat 
in een brief van 15 mei.  Daar-
door vervallen de structurele 
inkomsten van de huur (in 
de Gooi- en Eemlander stond 
het rekensommetje: 18% van 
7300 maandsalaris= 1300 
euro). Daartegenover staan 
de eenmalige opbrengst van 

de verkoop plus de tijdelijke 
verhuur (± half jaar). Het 
gemeentebestuur gaf de 
raad 14 dagen de tijd om te 
reageren. 
In de commissie van 16 mei 
wilde D66- voorman Joost 
Boermans dat deze brief in 
de raad zou worden behan-
deld. Dat steunde ook Gert 
Zagt van De Lokale Partij 
die wees op de komende 
behandeling van de verkoop-
procedure van gemeente-
lijke panden en daar valt 
de ambtswoning ook onder. 

René Voigt van Dorpsbelan-
gen wees erop dat verkoop 
een privilege van het college 
is en had er dus geen behoef-
te aan. Dat vonden ook CDA 
en PvdA- GroenLinks. Wet-
houder De Kloet zegde toe 
dat het college pas na 1 juni 
(gemeenteraad) een defini-
tief besluit zou nemen. De 
afwezige Martin Vuyk van de 
groep Vuyk/ Israel reageerde 
later per ingezonden brief 
(zie elders in dit blad). 

Verkoop ambtswoning burgemeester

WIJDEMEREN- Het Maatjes-
project is al vijftien jaar actief 
en bekend in de regio Gooi & 
Vechtstreek. Na het succes 
van een initiatief gericht op 
jongeren in Hilversum, breidt 
de stichting dan ook uit: Teens 
on a Mission is er nu ook voor 
jongeren in Wijdemeren. 

Teens on a Mission koppelt 
vrijwillige jongerencoaches 
(ouder dan 16 jaar) aan jon-
geren tussen de 12 en 23 
jaar die wel een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. 
“Samen iets doen is gewoon 
leuker”, legt projectleider Ja-
net Oudenaarden uit. “Denk 
aan ergens heen gaan, een 
balletje trappen of gewoon 
kletsen. En een helpende 
hand van een andere jongere 
kan ook fijn zijn bij bijvoor-
beeld huiswerk maken of 
een baantje of stage zoeken.” 
Een jongerencoach is een rol-
model, biedt een luisterend 
oor, stimuleert en inspireert. 
Zonder betweterig, sturend 
of dwingend te zijn, zoals 
jongeren soms hun ouders 

of hulpverleners ervaren. 

Gezellig
“We spreken elke week bij 
haar thuis af”, vertelt Paula 
over haar ervaringen als jon-
gerencoach voor een meisje 
van 14. “Ze is heel verlegen, 
gesloten en praat weinig. 
Daarom doen we vaak ook 
iets, dat is makkelijker dan 
alleen praten én gezellig: 
knutselen, naar de stad, 
maar ik help haar ook met 
leren voor toetsen. Ik denk 
dat het fijn is als ze van mij, 
een andere jongere, hoort 
dat ze goed bezig is.” 
Janet heeft jarenlange erva-
ring bij het Maatjesproject. 
Ze was vanaf het begin 
betrokken bij Teens on a 
Mission. “Natuurlijk moet 
het klikken. We matchen 
zorgvuldig en op basis van 
kennismakingsgesprekken. 
Zo mooi om van deelne-
mers terug te horen hoe het 
persoonlijke contact hen 
motiveert, hoe hun zelfver-
trouwen groeit en sociale 
vaardigheden worden ver-

Teens on a Mission 
nu ook in Wijdemeren

sterkt.” Jongeren komen via 
hun coach in aanraking met 
andere mogelijkheden en 
gezichtspunten. 
Meer weten over Teens on a 
Mission in Wijdemeren of 
aanmelden? Dat kan! Mail 
teens@maatjesprojectgooi.
nl, bel met 035-6400061 of 
kijk op www.maatjesproject-
gooi.nl of Facebook/Teenso-
naMission17. 

Een beetje chillen op 
de bank is ook 

Teens on a Mission
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Ingezonden brief

Twee van onze hoofdprijswinnaars hebben zich 
gemeld. Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Stichting S.L.O.E.P wil tevens alle prijswinnaars laten weten dat zij hun prijs van 
zowel de Loterij als van het Logo- of Puzzelspel bij drukkerij Ten Herkel 
De Zodde 8 kunnen ophalen!

Maandagavond 22 mei moes-
ten de hulpdiensten naar de 
Nieuw- Loosdrechtsedijk voor 
een voertuigbrand. 

Ter plaatse stond er een trac-
tor in een weiland. De eige-

naar was met zijn tractor het 
gras aan het maaien toen de 
motor in brand vloog. Door 
snel optreden van de brand-
weer was de brand snel 
meester. Er zijn geen gewon-
den gevallen.

Tractor in de brand

Foto Wessel Kok

Verkoop ambtswoning
Het college van Wijdemeren stelt voor de burgemeesterswoning in Nederhorst den Berg maar te 
verkopen. Burgemeester Smit heeft de deur nog niet achter zich dichtgetrokken of de raad krijgt een mailtje 
met deze mededeling. We krijgen twee weken de tijd om te reageren. Een vreemde gang van zaken. De 
juiste weg hiervoor is dit als voorstel in te brengen in de raad. Of verkoop gemeentelijk onroerend goed nu 
een collegebevoegdheid is of niet.
Die veertien dagen bedenktijd heeft mijn fractie overigens niet nodig. Prematuur plan. Met dit voorstel 
loopt dit college enorm op de muziek vooruit. We kennen de uitkomst van de opgestarte ARHI-procedure 
(fusie tot max. drie gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek) niet, we weten niet wat de woonwensen zijn van 
waarnemend burgemeester Ossel. Bovendien trekt de huizenmarkt weer aan, de prijs wordt alleen maar 
beter als we even geduld weten op te brengen. Slecht plan dus, je kroonjuwelen zo te verkwanselen.
Dit plannetje is des te opmerkelijker nu ditzelfde college het VVD- Initiatiefvoorstel voor een transparante 
procedure verkoop gemeentelijk onroerend goed recent naar de prullenbak heeft verwezen. Dit college blieft 
geen transparantie. Dat regentengedrag heeft al behoorlijk wat kwaad bloed gezet bij de bevolking bij de 
verkoop van de voormalige brandweerkazerne in Nederhorst den Berg. Die ging naar de eerste de beste die 
liet weten wel interesse te hebben, zonder dat de voorgenomen verkoop openbaar was gemaakt of andere 
gegadigden een mogelijkheid hadden gekregen mee te dingen. Kennelijk vinden de wethouders Reijn en 
Van Henten van het CDA, Van Rijkom van de PvdA/GroenLinks en De Kloet van DorpsBelangen transparan-
tie naar de bevolking toe helemaal niet nodig, lastig wellicht.
Maar goed, als dit college op deze manier met, haar door de bevolking gegeven, bevoegdheden om wil gaan 
dan laat ik het college bij dezen weten als eerste belangstellende voor de burgemeesterswoning mijn vinger 
te hebben opgestoken. Wanneer deze woning in mijn bezit is (ik ben nu immers de eerste gegadigde) zal ik 
de woning doorverkopen, maar nu wel op een eerlijke en transparante manier. Mocht ik daar nog winst op 
maken, dan zal ik dat in z’n geheel overmaken naar een goed doel, door de raad te kiezen. Punt.
 
Martin Vuyk,  fractie Vuyk/Israel

De gemeenteraad en het col-
lege van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Wijdemeren hebben met 
diepe verslagenheid ken-
nisgenomen van het plotse-
linge overlijden van voormalig 
raadslid Patricia Mossinkoff-
Nieuwendijk.

Patricia was van 2010 tot 
begin 2014 fractie-assistent 
en na de verkiezingen van 
2014 was zij tot oktober 
2016 raadslid namens D66. 
Als raadslid maar ook in 
de periode daarvoor behar-

tigde zij de belangen van de 
Horstermeer en hield zij zich 
onder andere bezig met het 
peilbesluit en de verkeersvei-
ligheid.

Ons medeleven gaat uit naar 
haar echtgenoot, familie en 
andere dierbaren. Wij wen-
sen hen veel sterkte in deze 
moeilijke tijd.

De raad van de gemeente 
Wijdemeren Burgemeester 
en wethouders van de ge-
meente Wijdemeren

Reactie gemeenteraad 
en B&W op dood ex-
raadslid

FEESTWEEK MEDEDELING
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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

Zondag 28 mei
Brel & Brass met zangeres
Michelle van Hautem
Theater De Dillewijn
Aanvang 15.30 uur info/
Kaarten www.dedillewijn.nl

Woensdag 31 mei
Dagtocht op de fiets
Combi Fietsboot Vecht
Vertrek om 10 uur/€3pp
www.fietsgilde.nl

Vrijdag 2 juni
Gratis Spreekuur; 
‘Administratie voor elkaar’ 
van Versa Welzijn/9.30-11 u
Lindelaan 98 Loosdrecht
Tel; 035-6942111

Zaterdag 3 juni
9e Oldtimershow + Toertocht
Start 12 uur/finish 17.00 uur
Marktplein Ankeveen
Deelname €15 per voertuig
ankeveen.oldtimers@gmail.
com

Pinksterweekend
Zondag/maandag 4 en 5 juni 

Maandag 5 juni
Dag van het Kasteel
Ondek de liefhebberijen van 
wijlen Jonkheer van 
Sypesteyn
www.sypesteyn.nl

Vrijdag 9 juni
Goois Jeugd orkest in de 
Boomgaard van Sypesteyn
Ingang Blauwe hek
Van 19.00–20.30 uur/€5pp
www.sypesteyn.nl

Zondag 11 juni
Zee- en meezingfestival
Nieuw Ankeveens Peil
Negen Koren op drie podia
Stichts End Ankeveen

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
24 mei  19.00 uur: Rozenkransgebed
25 mei 11.00 uur: diaken R. Simileer
28 mei 11.00 uur: diaken W. Balk
31 mei 19.00 uur: Rozenkransgebed

Beukenhof 
28 mei 11.15 uur:  Geen dienst

Hervormde Gemeente
28 mei 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger
 18.30 uur: Ds. J.W. Breunese
Gereformeerde Kerk
25 mei 09.00 uur: Ds. M. Roelofse
28 mei 10.00 uur: Ds. W. van den Hul
 18.30 uur: Ds. N.J.M. Goedhart

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
25 mei 10.00 uur: Gez. dienst Sijpekerk
28 mei 09.30 uur: Ds. A van Duinen
 18.30 uur: Gez. dienst Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
28 mei 09.30 uur: Leesdienst

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

Te Huur 

Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

garage verkoop
zaterdag 27 mei

rembrandtlaan 15
tuingereedschap, 

meubilair, speelgoed, 

kinderfiets, kleingoed, 

huisraad, boeken, 

schilderijen, ect

van 10 tot 2 uur

Electr.damesfiets, stanl 

kemp.nw 1200 euro. 

In uitstekende zeer goed 

onderhouden nw.staat.

max 400 km mee gereden. 

28 inch frame 57. 

prijs 545 euro. Bel voor 

een proefrit 6315223.

RF Tweewielers.

Echtpaar, 59 jr, niet-

rokend, is met spoed op 

zoek naar betaalbare 

woonruimte in Hilversum 

e.o.  Goede referenties. 

Ook beschikbaar voor 

house-sitting bij langdurig 

verblijf in het buitenland 

of anti-kraak. 

U zou ons 

geweldig helpen! 

tel. mobiel: 06-513 426 49.

Collecteweek EPILEPSIEFONDS 
van 29 mei t/m 3 juni !!

Van maandag 29 mei t/m zaterdag 3 juni gaan wij in 

Loosdrecht weer collecteren voor het Epilepsiefonds!

Er zijn 120.000 mensen in Nederland met epilepsie. Epi-

lepsie is helaas nog niet te genezen; medicijnen helpen 

in de meeste gevallen wel, maar 30% van de mensen blijft 

last houden van epileptische aanvallen...

Wij collecteren voor wetenschappelijk onderzoek naar de 

oorzaken van epilepsie, voor voorlichting alsmede voor 

aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie....

Kunnen wij op Uw gift rekenen?

Hartelijk dank alvast! 

Paul Komen

Collecteleider Epilepsiefonds Loosdrecht

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

06 - 255 92 378

Bio Spin

Longfonds, De opbrengst van 
de collecte 2017 is € 964,87

Hartelijk dank 
inwoners van Oud-Loosdrecht

Houd jij van muziek uit 

de jaren 70/80/90/00?

Er is op 4 juni in 

Dedemsvaart een muziek- 

evenement en ik ben nog 

op zoek naar een leuk 

vrouwelijk muziekmaatje 

om mee te gaan naar dit 

evenement. Mail me 

fransmuziek58@gmail.com

Groetjes Frans

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:
• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

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

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK
• Onderhoud
• Reparatie
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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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VERKOOP
ONDERHOUD
Aggregaten
Waterpompen
Kettingzagen
Heggenscharen
Hogedrukreinigers
Bladblazers en –zuigers
Robotmaaiers
Loop- en zitmaaiers
Tractoren

VERKOOPPPUNT ASPEN
Werkkleding Snickers Workwear
Beschermkleding + accessoires

Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
Tuin- & Parkmachines
VA keuringsbedrijf

www.doornenbal-derooij.nl
Rijksstraatweg 39-41  Nieuwersluis  Tel 0294-231290

Doornenbal & De Rooij

Sinds 1958

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Uw tuin verdient een
De meest verkochte frontmaaier 
in de Benelux. Met B&S 3130 
series motor en hydrostatische 
transmissie. Voorwielaandrijving 
en achterwielbesturing. Met een 
85 cm combi maaidek.

Van € 3719,-

Voor € 3219,-

Villa 14 HST

ACTIE
vAn 24 T/m 

30 mEI

Portulaca

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

8,99   
per stuk

In mooie  
terrasschaal

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   10 15-03-17   23:10

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Brel & Brass is een project 
van de Vlaamse zangeres Mi-
cheline Van Hautem rond de 
muziek van Jacques Brel. In 
Theater De Dillewijn wordt 
dit op zondag 28 mei uitge-
voerd in samenwerking met 
het blaasorkest van de Vriend-
schapskring!

De Vlaamse zangeres Miche-
line Van Hautem wordt sinds 
het verschijnen van haar al-
bum ‘Songs of Jacques Brel’ 
uit 2002 gezien als een van 
Europa’s beste Brel-vertol-
kers. In ‘Brel & Brass’ gaat ze 
de samenwerking aan met 
de Vriendschapskring en 
bastrombonist Jos Jansen, 
een veelgevraagd solist in 
binnen- en buitenland. Ze 
voert dit zeer uitzonderlijke 
project vele malen uit door 
heel België en Nederland en 
nu dus ook in theater de Dil-

Brel & Brass in Theater De Dillewijn
lewijn in Ankeveen! 
Aanvang 15.30 uur. Kaarten 

via www.dedillewijn.nl

Luitgardeweg 9  1231 TA Loosdrecht  06 - 417 63 789 

ZOMERAANBIEDING! 
t/m juni €100,- korting 

op alle pakketten 

www.gooischerijschool.nl


