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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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100 JAAR
REGENBOOG
100 JAAR
REGENBOOG

Afgelopen week vond er een bijzonder evenement plaats bij de 
Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht (KWVL). De Regen-
boogklasse viert dit jaar haar 100 jarig bestaan en dit wordt het 
hele jaar door groots gevierd. Van 1 t/m 5 juni heeft het hoofd 
lustrum evenement plaats gevonden op de Loosdrechtse plassen. 

oudste nationale eenheids-
klasse in Nederland. Er zullen 
dit jaar meerdere evenemen-
ten plaats vinden om het 
lustrum van de Regenboog 
te vieren. De opening vond 
afgelopen januari plaats in 
Amsterdam, waar de eerste 
Regenbogen getekend en ge-
bouwd zijn. Vervolgens vond 
het afgelopen ‘Pinksteren-eve-
nement’ plaats in Loosdrecht, 
waar de KWVL de Regenbogen 
met open armen heeft ont-
vangen. Voor dit evenement 
hebben de sponsoren naast 
hun relaties ruim 100 Olym-
piërs uitgenodigd om het 
tegen elkaar op te nemen in 
de Regenboog. Onder andere 
Dorian van Rijsselberghe, die 

er afgelopen Olympische spe-
len met de gouden medaille 
vandoor ging was van de 
partij. Hij nam het op tegen 
onder andere Lobke Berkhout, 
die een zilveren en bronzen 
medaille op haar naam heeft 
staan. Het evenement ging 

donderdag voorspoedig van 
start. De sfeer zat er goed in 
onder de zeilers en ze konden 
niet wachten om het water op 
te gaan. Op deze dag werd de 
race van de Olympiërs gehou-
den. In elke Regenboog zeilde 

Het is dit jaar maar liefst 100 
jaar geleden dat de eerste Re-
genboog te water ging. Met 

een ontwerp uit 1917 is de 
Regenboog, ook wel ‘Koningin 
van het water’ genoemd, de 

Door Demi Foudraine
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foto; Anne Hoogendam  (links winnaar Marc Neeleman)
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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

Ik weet alleen dat één van ons gelijk heeft,
de andere ben jij.

WEEKENDAANBIEDING
(VRIJ, ZAT)

SLAGROOMSOESJES

NU  3,00

✓ 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!* 

 

DOOSJE

Alleen VVD-fractievoorzitter 
Sieta Vermeulen zal daar an-
ders over denken, zij werd tot 
drie keer toe afgekapt als ze 
een vraag wilde stellen. Wet-
houder Sandra van Rijkom 
moest het voorstel over de 
Tomingroep uitstellen tot een 
volgend moment. Zij kwam 
er niet uit toen de discussie 
zich toe spitste op de stem-
verhoudingen binnen het be-
stuur van de Tomingroep. Zij 
bleef erbij dat er in sommige 
gevallen sprake blijft van 
‘one man one vote’ (iedereen 
gelijke stem), maar Martin 
Vuyk (groep Vuyk/Israel) en 
anderen wezen erop dat het 
nergens het geval is. In de 
nieuwe regeling wordt de 
stemmenweging gebaseerd 
op wat een gemeente finan-
cieel inbrengt. Dan kunnen 
besluiten worden genomen 
met een meerderheid van 
drie gemeenten. Dat vonden 
Stan Poels (PvdA/GroenLinks) 
en Alette Zandbergen van 
De Lokale Partij prima, aan-
gezien onder andere Almere 
en Hilversum 87% van de 
financiën betalen (met ruim 
800 personen). Wijdemeren 
is slechts goed voor 3,7 %, 
met 31 personen die gebruik 
maken van de sociale werk-
voorziening. Vuyk vroeg zich 
af waarom de stemverhou-
ding veranderd moet worden, 
het bedrijf heeft vanaf 1988 
zo gefunctioneerd. Hij vond 
het vreemd dat je bij minder 
bijdrage minder mag mee 
praten. Hij maakte de verge-
lijking met de belastingen 
waar arm en rijk evenveel 
stemrecht hebben. 

Meer bijzondere bijstand
De raad ging akkoord met de 
aangepaste nota Bijzondere 
Bijstand van dezelfde wet-
houder. Hoewel CDA‘er Rosa-
lie van Rijn de behandeling 
in de commissie ‘onprettig’ 
vond vanwege de haast, was 
ze evenals anderen tevreden. 
Stan Poels was zelfs trots dat 
de Wijdemeerse raad altijd 
unaniem ‘een mooi minima-
beleid’ steunt. Bijzondere bij-
stand wordt gegeven voor bij-
zondere noodzakelijke kosten 
die een gevolg zijn van indi-

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Omdat waar-
nemend burgemeester Ossel 
pas op 12 juni begint, mocht 
het langst zittende raadslid 
René Voigt de raad voorzitten. 
Hij deed dat strak en aimabel 
volgens de meerderheid. 

Gemeenteraad zonder 
burgemeester

viduele omstandigheden. De 
aanvrager moet vooraf aanto-
nen dat hij bepaalde kosten 
zal maken. De uitgaven voor 
bijzondere bijstand in Wijde-
meren zijn de laatste jaren 
gestegen. Voor 2017 verwacht 
Wijdemeren 160.000,- euro 
uit te geven (2015 104.403 
euro; 2016 153.939 euro). Tot 
en met maart 2017 gaf de 
gemeente 49.175 euro uit. 
De stijging wordt enerzijds 
veroorzaakt door de toename 
van het aantal statushouders, 
anderzijds door de toename 
van het aantal bewindvoerin-
gen (voor personen die zelf 
niet in staat zijn om hun fi-
nanciën te regelen). Mevrouw 
Vermeulen wilde graag een 
kostenoverzicht van een half 
jaar. D66- voorman Boermans 
wees op het verschil tussen 
normbedrag en maatwerk. 
Bovendien wilde hij dat mis-
bruik van de uitkering wel 
degelijk streng wordt aange-
pakt. Van Rijn verduidelijkte 
dat de normbedragen vast 
staan en dat maatwerk nodig 
is om te bepalen wie in aan-
merking komt voor welke 
voorziening. De hele raad wil 
dat de wethouder het advies 
van de Adviesraad Sociaal Do-
mein opvolgt, namelijk dat 
er een begrijpelijk leesbare 
versie komt, omdat de regels 
nogal ingewikkeld op papier 
staan. Dat zou Sandra van 
Rijkom zeker doen.
 
Woede BSWW
De woede over de tot nu toe 
mislukte belastingsamenwer-
king met Stichtse Vecht en 
Weesp (BSWW) werd versterkt 
door het feit dat de toege-
zegde inbreng van de raad 
op het onderzoek niet leek 
uitgevoerd. De BSWW leek dé 
oplossing om samen ozb en 
andere gemeentelijke belas-
tingen te heffen. Tot nu toe 
zijn er louter tegenvallers en 
moet er steeds geld bij. Elke 
woordvoerder was kritisch. 
Er is een onderzoek door een 

onafhankelijk bureau gestart 
om te onderzoeken waar het 
fout ging en wie de schuldige 
is. Dat vond de raad ook on-
begrijpelijk. Tenslotte had de 
vorige BSWW- voorzitter Smit 
toegezegd dat de raad mee 
zou spreken over de onder-
zoeksvragen (en de opdracht). 
De zwakke verweren van wet-
houder financiën De Kloet 
en tijdelijk BSWW-voorzitter 
Reijn accepteerden de raads-
leden niet. Men wil persé 
meepraten. Dat zal gebeuren 
in de commissievergadering 
van juni, ook al loopt het on-
derzoek. Het doorzetten van 
DLP- voorman Gert Zagt had 
succes. 

Zagt wakker
De gemeenteraad heeft 
uiteraard ook last van de 
financiële problemen in de 
Veiligheidsregio. Men stemde 
in met de begroting met de 
opmerking dat er maatrege-
len zullen moeten komen om 
dit samenwerkingsverband 
gezond en sterk te krijgen. 
Schaalvergroting wordt niet 
uitgesloten. Daarnaast erger-
den de raadsleden zich aan 
de slordige en late levering 
van de jaarstukken. Gert Zagt 
had zich binnen twee dagen 
verdiept in de stukken en ont-
dekt dat de Veiligheidsregio 
nog eens een extra 465.000 
euro vraagt, voor Wijdeme-
ren is dat 39.000 euro. Zagt 
vond de argumentatie ‘arbi-
trair’. De raad steunde hem 
unaniem. Overigens kan deze 
vingerwijzing van de kleine 
vijf dorpen gemeente simpel 
terzijde worden geschoven 
als de andere gemeenten wel 
vóór stemmen op 28 juni. Dat 
geldt ook voor de smeekbede 
van CDA‘er Jan-Willem Nien-
huis om te pleiten voor een 
‘echte’ BTW-compensatie. Nu 
moet de organisatie voor elke 
aanschaf gewoon BTW beta-
len. De VVD, Vuyk/Israel en 
D66 (5 van de 18) geloofden 
niet in zijn voorstel.

René Voigt voorzitter van de gemeenteraad
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een Olympische zeiler. Van de 
40 Nederlandse Olympische 
zeilers eindigde na vijf races 
Mark Neeleman bovenaan. 
Vrijdag en zaterdag werden 
de kwalificatie wedstrijden 
gevaren om de zeilers in de 
groepen brons, zilver en goud 
onder te verdelen. Dit alles 
met gelukkig zomerse om-
standigheden met voldoende 
wind om de Regenbogen over 
de Loosdrechtse plassen te 
zien varen. Oudste deelne-
mer Jan van Staveren, met 
een leeftijd van 87 jaar, ging 
er vrijdag met de sprintprijs 
vandoor. ’s Middags stond er 
een heerlijke fles champagne 
voor hem klaar. Dat het een 
evenement voor jong en oud 
was blijkt uit dat in tegenstel-
ling tot de 87 jarige zeiler, het 
jongste team met stuurman 
Guus Bijlard bestond uit jon-
geren tussen de 13 en 20 jaar 
oud. Zondag en maandag was 

In het restaurant van de Emtinckhof is op 30 mei de informatie-
bijeenkomst ‘Spreken over het levenseinde’ gehouden. Everdien 
Gardner van het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek 
gaf de inleiding en leidde het gesprek. Annelies van Randwijk, 
huisarts van de Huisartsenpraktijk Loosdrecht, hield een presen-
tatie en beantwoordde vragen. 

Deze dag staat voor kinderen in het teken 
van buitenspelen, wat landelijk gestimuleerd 
wordt door verschillende instellingen, organi-
saties en verenigingen.

Kinderopvangorganisatie Stichting Eigen& 
Wijzer ondersteunt dit initiatief door op deze 
middag een stoere kids survival aan te bieden, 
waarbij de natuur ingetrokken zal worden. 
In het bos leren de kinderen enkele survival-
technieken zoals: een boshut bouwen, een 
eigen katapult maken & klein wild zoeken, 
verse brandnetelsoep maken en natuurlijk 

ter afsluiting een gezellig kampvuurtje sto-
ken. Meedoen is simpel: deelname is gratis en 
zonder aanmelding voor kinderen van 4-12 
jaar. Stichting Eigen&Wijzer faciliteert en 
begeleidt de kinderactiviteit, maar deelname 
geschiedt op uw eigen verantwoording. 

U bent als ouder dan ook van harte welkom om 
met de deelnemers mee op pad te gaan. De or-
ganisatie adviseert (oude) speelkleren en dichte 
schoenen aan te doen. De start is om 14.30 uur 
vanaf het schoolplein van de M.R. Terpstra-
school. Om 16.00 uur eindigt de speelmiddag. 

Op vrijdag 2 juni is de rechts-
zaak tegen de straatracers uit 
de Boomhoek Loosdrecht be-
gonnen. 
Op 1 april vorig jaar overleed 
Fleur Balkestein (19) uit Hil-
versum twee weken na het 
ongeluk op de Nieuw-Loos-
drechtsedijk, waarbij een 
van de twee straatracers haar 
vol in de zijkant van haar 
auto ramde. De 54-jarige be-
schonken bestuurder van de 
Porsche Walter van W. racete, 
tegen zijn zoon Casper (32) 
die in een snelle Mini reed, 
met een snelheid van 167 km 
per uur over de dijk. Inwoners 
van Loosdrecht waren en 
zijn nog steeds geschokt over 
dit afschuwelijke drama. De 
rechtbank in Almere zat vol 
vrienden en familie van het 
slachtoffer, de beklaagden-
bank was echter leeg, vader 
en zoon waren niet aanwezig 
op deze regiezitting. Negen 
jaar cel hangt Walter van W. 
boven het hoofd. De verdedi-

ging heeft om nader onder-
zoek gevraagd. Vader en zoon 
ontkennen nog altijd dat zij 
een straatrace hielden. Wel 
staat vast dat er te veel alcohol 
genuttigd was. Op verzoek 
van de advocaat van de be-
klaagden wordt de telefoon 
van Fleur onderzocht, was zij 
wellicht op haar telefoon aan 
het kijken op het moment 
van de crash? Ook krijgt de 
advocaat de beelden van de ra-
cende auto’s, hij zegt dat zijn 
cliënten een stuk langzamer 
hebben gereden dan nu wordt 
aangevoerd. De verdediging 
wil ook weten of er sprake is 
geweest van medisch falen 
van het VU medisch centrum 
in Utrecht, omdat het de dag 
voor het overlijden van Fleur 
opeens slechter met haar 
ging en zij niet werd gezien 
door een arts. Op 1 september 
volgt er nog een regiezitting, 
waarna de zaak op 3 septem-
ber inhoudelijk zal worden 
behandeld. 

vervolg van pagina 1

Ingezonden brief

Toen op dinsdagavond rond half acht een koffer met 
inhoud uit een auto op de stoep voor de Rehoboth-
school werd gedumpt dachten wij als bewoners aan 
de overzijde van de school, “dat is verdacht”. Wij 
besloten de politie te bellen om ze over een, in onze 
ogen, een verdachte koffer te informeren. Wij konden 
van huis niet zien of de koffer open was of dicht en 
wat er in zat.

Wat opvalt is dat zodra je de politie belt je eerst 
een tekst krijgt voorgeschoteld waaruit blijkt dat 
je boven op de gebruikelijke telefoonkosten ook nog 
eens extra kosten in rekening gebracht krijgt. Een 
vreemde en ongewenste situatie lijkt mij. Maar goed 
de melding werd genoteerd en er zou iemand langs 
komen. Na ruim een uur wachten nogmaals gebeld 
en mij werd verteld dat de mensen onderweg waren. 
Geheel gerust gesteld gingen we om half twaalf naar 
bed. Waarschijnlijk was de politie opgehouden door 
een ongeluk of iets nog ergers. 

De volgende ochtend stonden we op in de veronder-
stelling dat de koffer wel weg zou zijn. Helaas hij lag 
er nog. Wel een beetje aan de kant geschoven want 
hij lag in de weg voor de schooljeugd met ouders 
die naar binnen moesten. Toen maar de gemeente 

gebeld die binnen een uur de koffer heeft opgehaald.
We weten niet wat in de koffer zat, of hij afkomstig 
was van dienstal, beroving of dat het ging om oud 
vuil waarvoor de mensen te beroerd waren dat naar 
de daarvoor bestemde plaats te brengen. Er is in 
ieder geval niets gebeurd.

Wat blijft is echter de teleurstelling dat de politie 
op dit soort meldingen van ongeruste burgers niet 
serieus wil of kan reageren.
Familie  van der Brugge.

Melden van verdachte pakketjes hoeft niet 
meer in Wijdemeren

Woensdag 14 juni is landelijke 
buitenspeeldag, kom je ook?

Rechtzaak Fleur 
begonnen

Rectificatie
In de NieuwsSter van 31 mei staat dat het Fun4All 

koor gaat collecteren in Nieuw-Loosdrecht voor 

het Oranje Fonds op 8 April dat moet 

donderdag 8 Juni aanstaande zijn.

Palliatieve zorg

Zij had voor deze bijeenkomst 
haar oudere patiënten en hun 
naasten persoonlijk uitgeno-
digd. De belangstelling was 
groot; niet iedereen die zich 
opgegeven had kon terecht. 
Aangezien mensen steeds ou-
der worden, kunnen er tijdens 
de laatste levensfase ook steeds 
meer problemen en ziektes op 
hun weg komen. Vaak is de na-
dering van het einde al langer 
in zicht. Om hierover te praten 
vinden veel mensen niet ge-
makkelijk, maar het kan wel 
rust en duidelijkheid geven. 
Waar huisarts van Randwijk 
voor pleit is om op tijd over het 
eigen levenseinde na te den-
ken en daarover te praten met 

naasten en de huisarts. Ook 
de andere huisartsen van de 
huisartsenpraktijk Loosdrecht, 
dr. Brinkers, dr. Sedelaar en dr. 
Stronck, willen na de zomer 
eenzelfde bijeenkomst houden 
voor hun oudere patienten. Zij 
zullen hun oudere patienten 
daarvoor per brief uitnodigen. 
Aan de mensen die op 30 mei 
niet aanwezig konden zijn 
wordt in het najaar een an-
dere mogelijkheid geboden. 
Op maandag 12 juni komt 
Tjitske van Emden vertellen 
over palliatieve zorg, zij is ja-
renlang directeur geweest van 
Hospice Kajan in Hilversum.  

De bijeenkomst wordt georga-
niseerd door de plaatselijke ou-
derenbonden en vindt plaats 
om 14.00 uur in ’t Achterom, 
Kerklaan Kortenhoef (het ge-
bouwtje achter de katholieke 
kerk). 

het typisch ‘zeilers weer’ met 
een wind tussen de 14 en 21 
knopen, waarbij de zeilers al-
les uit de kast moesten halen. 
Maandag middag was het 
tijd om de winnaar bekend te 
maken. Nadat hij op de eerste 
dag al bovenaan was geëin-
digd heeft Mark Neeleman 
de wedstrijd gewonnen in de 
gouden groep. Hij heeft na vijf 
dagen met 18 punten de min-
ste punten behaald en is er 
met de beker vandoor gegaan.  
Het evenement is als zeer 
geslaagd ervaren, met veel 
gezelligheid en zeilplezier. Zo-

wel op het water als op de wal 
werd het lustrum van de Re-
genboog uitgebreid gevierd! 
Voor het volgende evenement 
dat gepland staat zullen de 
Regenbogen naar het Como 
meer in Italië vertrekken. Dit 
is de eerste keer dat er gezeild 
zal worden buiten Nederland. 
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Afscheid van de basisschool, 
op naar de middelbare!

Het schooljaar loopt ten einde, het zit erop, de kinderen uit groep 8 van de basisschool nemen 
afscheid van een belangrijke periode uit hun nog jonge leven. Met gespannen gezichtjes of vol 
bravoure stapten de vierjarige jongens en meisjes bijna acht jaar geleden voor het eerst het 
schoolplein op. Hier leerden ze lezen en zwaaiden ze vanuit de bus naar de achterblijvers, als 
ze op schoolreisje gingen. Op de basisschool leerden zij normen, waarden en omgangsvormen, 
maakten ruzie en sloten vriendschappen. Vol trots of een beetje minder zelfverzekerd namen zij 
de ene keer een beter rapport dan de andere keer mee naar huis. 

En dan komt het bijzondere 
jaar van groep 8. Het meer-
daagse schoolkamp en de 
afscheidsmusical met de 
uitvoering voor familie en be-
kenden. Een avond waarop je 
samen een gezonde spanning 
opbouwt, elkaars sterke pun-
ten benut en samen een voor-
stelling neerzet. Na de laatste 
woorden valt de spanning 
weg en rolt het daverende ap-
plaus over de groep heen. Het 
symboliseert precies waar de 
afronding van deze schoolpe-
riode voor staat. Dé citotoets 
is inmiddels achter de rug, de 
uitslagen zijn binnen en de 
keuzes voor het voortgezet on-
derwijs zijn gemaakt. De ‘mid-
delbare’, de een kan niet wach-
ten de ander kijkt er tegenop. 
Na het afscheid nemen breekt 
een nieuwe verwachtings-
volle periode aan. De oudste 
kinderen van de basisschool 
verruilen het vertrouwde voor 
het onbekende, worden weer 
de kleinsten, en gaan een tijd 
van groeien met onbegrensde 
mogelijkheden tegemoet.

Deze week groep 8 van de Terp-
straschool Nieuw-Loosdrecht. 
Hoe kijken zij terug op hun 
basisschooltijd?

Foto vlnr; bovenin; Jesper Na-
dorp, Jakob Bosma en Senna 
Bouwer. Midden; Jaap Drost, 
Puck Visser, Julia Timmer. On-
der; Jessie Heijnes, Luc Richel 
van der Sar en Bram de Graaf. 
De foto ingezet; Yme Brunia.

De gecombineerde groep 7/8 
van juf Marianne Sluijs (bij-
naam/koosnaam Tyrex) heeft 
10 kinderen in groep acht. Een 
van hun vroegste herinnerin-
gen was dat ze opkeken tegen 
de grote kinderen van groep 
7/8 “Wij zijn nu veel kleiner 
dan dat zij waren.” Een briefje 
in goep 8 brengen was super 
eng en met rondgaan langs 
de klassen op je verjaardag 
was je bang dat er een leerling 
ook om een  traktatie vroeg of 
iets bijdehands zei. Ze weten 
nog hoe spannend het was 
als je voor de eerste keer naar 
de bibliotheekkast in de gang 

mocht lopen, om een boek 
uit te kiezen. “Je voelde je heel 
groot.” Een onvergetelijke her-
innering heeft de groep aan 
een klassenfeest in groep 5-6, 
die bij hoge uitzondering werd 
toegestaan op een avond, ze 
speelden verstoppertje in het 
donker, blijven slapen mocht 
helaas niet. De citotoets heb-
ben ze verdeeld ervaren, van 
best wel zwaar tot saai. Luc 
verheugd zich op het moment 
dat ze met zijn allen onder 
de erehaag gevormd door de 
leerlingen van groep 1-7 door 
mogen rennen, als afscheids-
ritueel. Luc; “Zeven jaar lang 
stond ik daar, nu mag ik er ein-
delijk zelf doorheen rennen.” 

Jessie, het rustigste meisje 
van de groep gaat naar het A. 
Roland Holstcollege en hoopt 
op een leuke gezellige klas en 
leraren, ze wilt later dierenarts 
worden en zal zich de Terpstra 
herinneren als een Christe-
lijke school. Puck gaat naar 
het Comenius college, ze weet 
niet wat ze worden wil maar 

misschien iets in de mode lijkt 
haar leuk. Ook Julia gaat naar 
het Comenius college, uit de 
verhalen van anderen lijkt 
haar dit de leukste school, ze 
weet nog niet wat ze worden 
wil. Jakob de gangmaker van 
de klas, koos voor het Alber-
dingh Thijm college om de 
ontspannen sfeer die er hangt, 
andere scholen vond hij te 
groot. Hij wil iets in de sport 
gaan doen of fysiotherapeut 
worden. Jesper, de meester in 
woordgrappen, gaat naar De 
Brink, hij weet nog niet wat 
hij wil worden. Hem sprak 
vooral de vele vakken waar-
uit hij daar kan kiezen aan. 
Senna (alias Johan, bakte juf 
de grootste poets door zijn 
armen zo te draaien alsof het 
leek dat ze gebroken waren, zij 
schrok zich kapot) wil militair 
worden om de mensen te kun-
nen beschermen of gaat bij 
zijn vader, die boekhouder is, 
werken. Hij gaat nu eerst naar 
De Savornin Lohman college, 
kleine school, lekker dichtbij 
en gezellig. Bram gaat naar 
De Brink om timmerman te 
worden. Bram; “Met je handen 
werken daar hou ik wel van, 
lekker buiten.” Jaap gaat ook 
naar het ATC, hij weet niet 
wat hij later worden wil, maar 
iets in de techniek lijkt hem 
wel wat, hij is er vrij zeker van 

daarmee de Nobelprijs te win-
nen. Luc stelt voor om samen 
te gaan werken want ook hij 
gaat een Nobelprijs op naam 
schrijven. Hij gaat ook naar het 
ATC, zijn oudere zus ging hem 
daarin voor. “Ik voelde me er 
gelijk thuis en ik hoop er veel 
mensen te ontmoeten waar ik 
vrienden mee ga worden. Ik 
wil al best wel lang ingenieur 
worden. Mijn vader heeft een 
techniekbedrijfje en daarom 
wil ik ook graag de techniek 
kant op”, legt hij uit. 

Wat ze vooral gaan missen is 
volgens Jakob het makkelijke 
werken en bedenkt daarbij dat 
ze straks zeker meer huiswerk 
zullen krijgen en Bram gaat de 
klusjes doen wel missen. “Hij 
lapte zelfs de ramen”, vertelt 
juf. Yme verzorgde het oud 
papier en zo had iedereen een 
eigen taak. Luc zegt het school-
plein te gaan missen, waarop 
hij de reactie krijgt “Je woont 
er naast!”

Groep 8 maakte dit jaar meer-
dere leuke tripjes, ze gingen 
schaatsen en naar het Anne 
Frankhuis. Met de koningsspe-
len hadden ze een vossenjacht 
door de straten van Loosdrecht. 
Ook deden ze dit jaar verkeers-
examen en hielden een bellen-
blaaswedstrijd met kauwgom. 
Yme was de allersnelste flitser 
van de tafels, het bewijs staat 
op Facebook. Als echte fans 
schreven ze brieven naar Jo-
chem Meijer met de vraag of 
hij naar de klas wilde komen, 
Jochem vond het geweldig en 
stuurde een videoboodschap 
terug, maar kon helaas niet 
komen. 

Juf Marianne; “Deze groep 
was met name erg sportief, ze 
deden graag aan sporten en 
schoolpleinspelletjes als voet-
ballen en kingen. Ook zette ze 
geregeld zelf een ninja warrior 
parcours uit. Het is een hele 
dynamische groep, ze haalden 
het beste in elkaar naar boven 
en maakten overal een lolletje 
van.”

Op 21, 22 en 23 juni gaat de 
groep op afscheidskamp naar 
Huizen waar ze in houten 
blokhutten gaan logeren. Met 
maar tien kinderen in de groep 
is er een alternatief verzonnen 
voor de musical en komt er op 
19 juli een officieel gedeelte 
met de ouders erbij, en op 20 
juli een verrassingsdag. Wat ze 
gaan doen is dus nog geheim. 

Jessie adviseert tot slot haar 
klasgenoten “Blijf altijd jezelf.” 

‘Nieuwe rubriek’
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“Wilt u hier aansluiten?” 
vraagt Betske van Henten 
aan de wandelaars die in 
het startvak staan. Na dit 
verzoek zetten de lopers er 
flink de pas in en gaan vol 
goede moed op pad voor 
de eerste wandeltocht van 
de Loosdrechtse Avondvier-
daagse. Vervolgens geeft 
de wethouder een andere 
groep een seintje voor ver-
trek. Op het schoolplein van 
de Rehobothschool is het 
een wirwar van leerlingen 
en begeleiders. Bijna 2000 
deelnemers, van 16 basis-
scholen uit Loosdrecht en 
Hilversum, wachten op hun 
moment om met de 5 of 10 
km te mogen starten. Een 
druk en chaotisch geheel, 
waar toch een zekere logica 
in zit, want het loopt als een 
geoliede machine. “Als je het 
systeem door hebt, is het 
heel simpel” lacht Van Hen-
ten. Op deze maandagavond 
15 mei helpt ze als vrijwilli-
ger bij de start van de eerste 
loopavond. Door het oranje 
poloshirt van de organisatie 
is haar rol ook direct duide-
lijk. Bezoekers spreken haar 
aan en stellen vragen over de 
tocht. Na een ‘inwerkavond’ 
bij de inschrijving, weet de 
wethouder de meeste vragen 
te beantwoorden en anders 
schiet voorzitter Martin 
Vlug haar te hulp.

Een hechte club
Ondanks de hectiek van de 
start loopt Martin Vlug ont-

spannen over het terrein. Via 
een oortje en een portofoon 
houdt hij contact met de me-
dewerkers. Zij zijn een week 
eerder tijdens een informa-
tieavond bijgepraat over 
de routes en de organisatie 
van de vierdaagse. De 40 
vrijwilligers, bestaande uit 
verkeersregelaars, EHBO’ers, 
controleposten en de bin-
nendienst, weten dus precies 
wat ze moeten doen. Het is 
ook een hechte club vertelt 
Vlug: “We hebben een harde 
kern, waarvan iemand zelfs 
al 35 jaar meedoet. Nieuwe 
vrijwilligers komen er vaak 
via hun familie bij, maar ook 
sluiten er mensen aan die al 
ergens anders actief zijn, bij-
voorbeeld bij stichting Sloep. 
Iemand die mee wil helpen 
is altijd welkom, want we 
kunnen niet zonder.” Een 
bijzondere groep vrijwilli-
gers zijn de rolstoelduwers 
die bewoners van de Beuken-
hof begeleiden bij de 5 km 
tocht. “Dat is ook een mooie 
maatschappelijke stage” vult 
Betske van Henten aan. 

Dankbaar werk
Martin Vlug is al zo’n 20 
jaar betrokken bij de Loos-
drechtse Avondvierdaagse 
en is sinds 2003 voorzitter. 
Hij is geboren en getogen 
in Loosdrecht, maar woont 
inmiddels in Zaandam, dus 
tijdens de loopweek neemt 
hij vrij om alles in goede 
banen te kunnen leiden. Dat 
doet hij met verve, getuige 

Op 29 mei jl. verklaarden de 
acht gemeenten en samen-
werkingspartners in de Gooi 
en Vechtstreek samen op te 
trekken in de aanpak rondom 
mensen met verward gedrag. 

De Hilversumse wethouder 
Eric van der Want heeft hier-
voor namens de acht gemeen-
ten een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten met GGZ 
Centraal, Jellinek, Kwintes, 
Zorgverzekeraar Zilveren 
Kruis, De Waag, Regionale 
Ambulancevoorziening, Fa-
milie- en naastenvereniging 
Ypsilon en de Politie. Deze 
overeenkomst wordt gedra-
gen door vertegenwoordigers 
van cliënten, familie- en naas-
tenvertegenwoordigers. In de 
aanpak rondom mensen met 
verward gedrag werken de 
gemeenten Blaricum, Eem-
nes, Gooise Meren, Hilver-
sum, Huizen, Laren, Weesp 
en Wijdemeren met partners 
samen. In de door partijen ge-
tekende overeenkomst is vast-
gelegd hoe deze gemeenten 
met elkaar mensen met ver-
ward gedrag willen bescher-
men en opvangen en zo het 
aantal incidenten rondom 
deze mensen terugdringen. 
Het gaat daarbij om mensen 
die de grip op hun leven (drei-
gen te) verliezen, waardoor 
het risico aanwezig is dat zij 
zichzelf en/of anderen scha-
de berokkenen. In de regio 
Gooi en Vechtstreek ging het 
in 2016 om 861 meldingen en 
dit aantal stijgt jaarlijks. De 
partners spraken af om on-
der andere de verschillende 
(hulpverlenings)ketens op 
elkaar af te stemmen, profes-
sionals bij te scholen inzake 
psychiatrische hulpverlening 
en de cliënt en zijn naasten 

beter te betrekken bij zijn 
hulpverlening. Verder staan 
24/7 toezicht op de agenda, 
net als de uitbreiding van be-
schermd wonen en de sociaal 
medische zorg voor dak- en 
thuislozen. Wethouder Eric 
van der Want is tevreden over 
de gezamenlijke aanpak: ‘Met 
ondertekening van deze over-
eenkomst laten we zien dat 
we voor niets weg kijken en 
gezamenlijk investeren in de 
juiste ondersteuning, opvang 
en zorg voor deze kwetsbare 
mensen. Hierbij staan zij en 
hun familie centraal en laat 
de ene hulpverlener pas los 
als de andere het overgeno-
men heeft. Wij willen deze 
mensen eerder, sneller en 
beter helpen.’

Samen een sluitend aanbod
De aanpak rondom mensen 
met verward gedrag maakt 
onderdeel uit van het beleids-
plan Bescherming & Opvang. 
Het beleidsplan Bescherming 
& Opvang maakt weer on-
derdeel uit van het Regio-
nale Uitvoeringsprogramma 
2017–2018. Dit programma is 
gebaseerd op de speerpunten 
die de gemeenteraden van 
Blaricum, Eemnes, Gooise 
Meren, Hilversum, Huizen, 
Laren, Weesp en Wijdemeren 
in een gezamenlijke agenda 
hebben vastgesteld. Daarin 
komen actuele thema’s naar 
voren, zoals voldoende werk-
gelegenheid in de regio, het 
toegankelijk en bereikbaar 
maken van landschap en 
bezienswaardigheden en het 
versterken/positioneren van 
cultuur en erfgoed. Op deze 
en andere thema’s bevat het 
Uitvoeringsprogramma con-
crete actiepunten en afspra-
ken.

Door Saskia Luijer
WIJDEMEREN – Veel inwoners van onze gemeente zijn actief als 
vrijwilliger en zetten zich in voor allerlei uiteenlopende activi-
teiten. Om juist die verscheidenheid aan vrijwilligerswerk meer 
te laten zien, gaat het college van B&W de komende tijd zelf 
aan de slag. Volg hen in de rubriek ‘Vrijwilligers in het Vizier’. 

ook de grote doos chocola 
die hij van een deelnemende 
school ontvangt. “Je bent 
nog niet begonnen, of ze 
komen je al bedanken. Dat 
is zo leuk en dankbaar aan 
dit werk” meldt hij enthou-
siast. Waarna de wethouder 
opmerkt dat ze juist daarom 
voor deze activiteit heeft ge-
kozen. Er zijn immers zoveel 
verschillende vormen van 
vrijwilligerswerk, variërend 
van korte momenten tot 
langer inzetbaar. Het is heel 
divers, dus er is voor ieder-
een wel iets te vinden. Op 
school, in de zorg, bij sport, 
muziek, natuur of cultuur. 
Daarbij bundelt de gemeen-
te vraag en aanbod op de 
websites www.vrijwilligers-
puntwijdemeren.nl en www.
deappelboom.nl. Betske van 
Henten is overigens zelf nog 
op zoek naar een tweede vrij-
willigersplek. Suggesties zijn 
welkom!

Mensen met verward 
gedrag eerder, sneller 
en beter helpen

WIJDEMEREN- VVD-fractie-
voorzitter Sieta Vermeulen 
heeft vragen gesteld over het 
Snippergroen. Een dossier dat 
vroeger bekend stond als Re-
vindicatie (terugvorderen van 
gemeentegrond). In de volks-
mond het gehate ‘landjepik’.
 
Sinds een paar jaar heeft het 
bureau Eiffel deze kwestie 
aangepakt, met aanmerkelijk 
minder onrust. Toch heeft 
mevrouw Vermeulen blijk-
baar aanwijzingen dat er 
anders wordt gehandeld dan 
afgesproken. Dit zijn haar vra-
gen in gewone taal.  Kan het 
college bevestigen, dat vanaf 
de aanvang van het project 

het uitgangspunt is, dat bij 
snippergroen met een opper-
vlakte van meer dan 75 m2 
over de taxatiewaarde niet 
onderhandeld kan worden? 
Klopt het dat, desondanks, 
in individuele gevallen snip-
pergroen is aangeboden voor 

een afwijkende prijs? Als deze 
afwijking is voorgekomen of 
die gebaseerd op een nieuwe, 
tweede taxatie? Hoe is anders 
de koopprijs dan bepaald? 
Hoeveel geïnteresseerden 
hebben een lagere koopprijs 
betaald dan de eerste taxatie-
waarde? Vanaf welk moment 
zijn die afwijkende koopprij-
zen toegepast?

Tot slot maakt Sieta Vermeu-
len een punt van de gelijke be-
handeling. Ze vraagt of B&W 
voornemens zijn om net als 
bij de zgn. pre-Eiffel gevallen, 
eerdere transacties met een 
oppervlakte van meer dan 75 
m2 opnieuw te bekijken.

VVD- vragen over Snippergroen

‘Vrijwilligers in het Vizier’

Wethouder Van Henten helpt 
bij Avondvierdaagse
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Natuurmonumenten stelt 
haar gebied hiervoor graag 
open.De unieke wandeling 
onder begeleiding van een 
gids voert langs acht buiten-
plaatsen. Vanaf het bezoe-
kerscentrum van Natuurmo-
numenten gaan deelnemers 
per bus naar Trompenburg, 

en wandelen vervolgens 
naar Schoonoord, Hilverbeek 
(ook de wijngaard), Stalpaert 
NH-Kerk, Westerveld, Wolfs-
bergen, Spanderswoud, Sper-
wershof en Berg en Vaart. Het 
eindpunt ligt bij Boekesteijn. 
Bij deze wandeling gaat het 
om de bezichtiging van de 

Door Robert M. de Sain
ANKEVEEN- Het belooft een 
onvergetelijke middag te wor-
den aanstaande zondag 11 
juni vanaf 12 uur in Ankeveen. 
Wat 15 jaar geleden als gein-
tje begon is bijna niet meer 
weg te denken in de wijde 
omgeving.

Dit festival willen de heren 
van het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor graag samen 
met u vieren in de dorpskern 
van Ankeveen. Op drie podia 
langs het Stichts End zullen 
naast de Ankeveense haven-
loze mannen maar liefst acht 
koren uit alle windstreken 
hun opwachting maken om  
- elk op hun eigen wijze - al-
lerlei zee- en meezingliederen 
ten gehore te brengen. En wat 
voor koren: van het nog niet zo 
lang bestaande koor Op de Ree 
uit het aan de andere kant van 
de plas liggende Nederhorst 
tot aan de vrienden van het 
Ruime Sop uit Bussum. Een 
pur sang (of is het puur zing) 
zeemanskoor Ahoy Abcoude 
is weer totaal anders dan het 
Gouds Viswijvenkoor. Het 
Warmonds Schippertjeskoor, 
Tussen Rijn en Lek, De Vechtse 
Parlevinkers uit Maarssen en 
onze vrienden van 3 x Niks 
(die hun naam allesbehalve 
eer aan doen) zijn koren die 
we op onze ‘wereldreizen’ te-
gen kwamen en waarvan we 
zeiden: als we weer eens een 
festival mogen organiseren. 

Nieuw Ankeveens Peil 
En daar zijn we achter de scher-
men volop mee bezig. Want 
zo’n Nieuw Ankeveens Peil- 
evenement zet je niet zomaar 
even neer. Het is mooi om te 
zien hoeveel mensen zo’n idee 
oppakken. Koorleden, echtge-

Unieke wandeling op buitenplaatsen ‘s-Graveland

'Voetbal'

Loosdrecht neemt grote stap richting lijfsbehoud in 2e klasse

In de finale van de nacompetitie heeft Loosdrecht uitstekende zaken gedaan  door 
Altius met 0-3 te verslaan. In de eerste wedstrijd  van het tweeluik waren het de bezoe-
kers die de dienst uitmaakten. Met drie werkelijk geweldige doelpunten heeft de ploeg 
van vertrekkend trainer Sluis zich een prima uitgangspositie verschaft voor de return 
wedstrijd van volgende week. En daarmee voor lijfsbehoud in de 2e klasse. Hoewel het 
voor de oranje leeuwen toch even slikken was om het seizoen met 4 wedstrijden  in de 
nacompetitie te verlengen, was zaterdag die tegenzin als sneeuw voor de zon verdwe-
nen. Want op een afgeladen sportpark, en met een heerlijk temperatuurtje, speelde de 
Loosdrechters een van de leukste wedstrijden van het seizoen.

Mede door de uitstekende prestatie van Altius in de KNVB beker was Loosdrecht gewaar-
schuwd voor de gevaarlijke counters en verwachtte het een behoudende tegenstander 
op zoek naar de ruimte achter de verdediging. Toch kwam Altius de eerste 10 minuten 
fel uit de startblokken en was het Loosdrecht dat van de ruimte benutte op de helft van 
Altius. Michael van der Schagt werd vrij gespeeld op 25 meter van de goal, legde aan, 
en schoot weergaloos  binnen. Loosdrecht speelde met overtuiging en was Altius over 
het hele veld de baas. Altius ging op zoek naar de gelijkmaker en stuurde Arp meerdere 
malen gevaarlijk de diepte in. Tweemaal volgde een gevaarlijk schot maar de ene werd 
uitstekend door Coen Horb weggekopt en de andere spectaculair uit de hoek getikt door 
keeper Axel Weitz.  Verder was het Loosdrecht dat de klok sloeg. Rechtsback Aaron Böck 
werd met een mooie steekbal van Tom Frinsel diep gestuurd. Met een strakke lage voorzet 
zette hij van der Schagt in stelling maar zijn inzet ging voorlangs. Raymond Lagenburg 
en weer van der Schagt schoten hard van afstand maar de keeper van Altius redde prima 
en kon net voorkomen dat Edwin Klok de rebound niet benutte. De tweede helft was nog 
maar een paar minuten onderweg toen Maikel van de Water de score verdubbelde. Met 
een waar timmermansoog zag hij de keeper te ver voor de goal staan en chipte van 20 
meter prachtig in de verre hoek. Voor Altius leek dit de genadeklap want veel weerstand 
werd er niet meer geboden aan de goed spelende Loosdrechters. Lagenburg bracht het 
publiek nog een keer in vervoering met een derde werkelijk schitterende treffer.  Vanaf de 
linkerflank verschalkte hij de keeper wederom met een prachtige boogbal. Micheal van 
der Schagt dacht dat truckje voor een derde keer te herhalen want ook hij koos alleen 
op de keeper voor een lob, maar mistte goal. Voor Loosdrecht speelde zich een ideaal 
scenario af waar het een aantal dagen van kan genieten. Daarna moet de knop weer om, 
want ook al lijkt het grotendeels gespeeld, Altius wordt niet onderschat.

Op zaterdag 10 juni a.s. wordt er door het Comité Historische 
Buitenplaatsen ’s-Graveland een wandeling langs acht particu-
liere Historische Buitenplaatsen georganiseerd. De wandeling 
biedt de kans om in prachtige tuinen rond te kijken die normaal 
niet toegankelijk zijn. Exclusief voor de wandeling worden ver-
bindingen gelegd tussen buitenplaatsen die er normaal niet zijn.

tuinen en parken, een wijn-
gaard en arboretum. De eige-
naren van de Buitenplaatsen 
vertellen een persoonlijk 
verhaal. De huizen van de 
Buitenplaatsen zijn niet toe-
gankelijk. De Zeeverkenners 
zorgen voor veilige over-
steekplaatsen. Tussen 9.00 en 
14.00 uur start elk kwartier 
een wandeling, deze duurt 
vier uur: waarvan een uur 
wandelen, twee uur toelich-
ting en een uur bezichtiging 
tentoonstelling en pauze. 
Bezoek ook de tentoonstel-

ling van de Historische Kring 
Gloriosa in het bezoekers-
centrum (alleen op 10 juni) 
met interessant beeld van 
diverse Buitenplaatsen met 
bewoners uit het roemrijke 
verleden. Twee euro van elke 
boeking zal ten goede komen 
aan Natuurmonumenten 
en het herstelplan van de 's-
Gravelandse Buitenplaatsen. 
Verzoek om zoveel mogelijk 
per fiets of OV te reizen. Er 
is parkeergelegenheid bij 
Schaep & Burgh. Een wande-
ling van 5 minuten brengt u 

notes, sponsoren, vrijwilligers 
zijn wel de belangrijkste drij-
vers om dit feest goed te kun-
nen laten verlopen. We hopen 
dan ook dat u als Wijdemeerse 
lezer de gang zult vinden naar 
Ankeveen. De drie podia zijn 
te vinden bij Restaurant Lekr, 
bij Theater De Dillewijn en 
op en rond de IJsbaan aan het 
Stichts End. Rond de klok van 
twaalf uur zullen de jubileren-
de Havenloze Mannen binnen 
komen varen in het mooie 
Ankeveen, waarna Kapitein 
Godewijn de deelnemende 
koren zal verwelkomen. Vanaf 
12.30 uur zal er elk half uur 
een optreden zijn op boven-
staande podia. Een goed feest 
kun je het best met al je vrien-
den afsluiten en dat doen we 
met een gezamenlijk optreden 
(en dat zal tegen half zes zijn 
op een pracht podium in/op 
de IJsbaan)

Zeeziek
Bent u wellicht een beetje 
zeeziek geworden en toe aan 
een klein rustmoment: in Het 
Wapen van Ankeveen zal de 
Big Bad Bruce Band u weer 
helemaal oppepperen. Na 15 
jaar zijn de Havenloze Man-
nen uit Ankeveen nog altijd in 
voor een spetterend, golvend 
en deinend feestje dat ze alle 
liefhebbers van het zee- en 
meezinglied graag aanbieden 
in hun mooie dorp. U bent 
van harte uitgenodigd op ons 
jubileumfeestje. Kleine tip van 
de Kapitein: kom op de fiets.

Verkeer
Tussen 11.15 en 18.00 uur is 
er geen doorgaand verkeer in 
Ankeveen. Tussen de Stichtse 
Kade en de Arnout Voetlaan 
zal het Stichts End afgesloten 
zijn. Dat deel van het Stichts 
End is die middag wandelge-
bied.  Uiteraard is Ankeveen 
toegankelijk i.g.v. calamitei-
ten. Er staan verkeersregelaars 
bij de Stichtse Kade (voor ver-
keer komend vanaf de N236) 
en bij de Ruige Hoek (voor 
verkeer vanuit Kortenhoef en 
Nederhorst). 

‘Zondag 11 juni’
Zee- en Meezingfestival

naar het startpunt voor het 
bezoekerscentrum van Na-
tuurmonumenten.

Meer informatie bij het 
comité via emailadres 10ju-
niwandelen@gmail.com Of 
schrijf je in via de website van 
Natuurmonumenten: nm.nl/
wandelingbuitenplaatsen

Foto; Maikel van de Water schiet de 0-2 binnen 
(Piet van Bemmelen)
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Wijdemeren
informeren

Standplaats
beschikbaar

In de Meenthof in Kortenhoef is op 

woensdag en donderdag een 

standplaats beschikbaar gekomen. 

Interesse? Reageren kan tot en met 

5 juli. Meer info: 

www.wijdemeren.nl/standplaats.

   8 juni 2017   

Kort

>   Gemeentehuis gesloten

Op donderdag 8 juni is het gemeen-

tehuis gesloten in verband met een 

personeelsdag. Op donderdag 15 juni is 

de afdeling burgerzaken extra geopend 

van 16:30 tot 19:00 uur. U kunt hiervoor 

telefonisch een afspraak maken via tele-

foonnummer 14 035.   

>    Werk begraafplaatsen

Vanaf 12 juni starten er werkzaamheden 

op de vijf algemene begraafplaatsen van 

Wijdemeren. We verwijderen graven 

waarvan de nabestaanden afstand heb-

ben gedaan en grafmonumenten die erg 

verzakt zijn worden opnieuw gesteld. 

Het werk duurt naar verwachting drie 

weken. Tijdens de werkzaamheden zijn 

de begraafplaatsen soms minder goed 

bereikbaar. Bij eventuele begrafenissen 

wordt het werk stilgelegd. 

>    Extra subsidie 
duurzaamheid

Er is 160 miljoen extra subsidiegeld be-

schikbaar voor duurzaamheidsmaatre-

gelen. Zowel woningbezitters als onder-

nemers kunnen subsidie aanvragen voor 

bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboi-

lers, biomassaketels en pelletkachels. Het 

gemeentelijk Duurzaam Bouwloket kan 

u meer vertellen over de subsidiemo-

gelijkheden voor uw woning. Ook kunt 

u  informatie opvragen over duurzaam 

(ver)bouwen, energie besparen, energie 

opwekken en over betrouwbare uitvoe-

rende bedrijven. Kijk op www.duurzaam-

bouwloket.nl voor meer informatie of 

bel: (072) 74 33 956.

>    Afsluiting N236

De werkzaamheden aan de brug en 
kruising bij Driemond zijn gestart. De 
N236 is daarom afgesloten tussen 
Driemond en de Loosdrechtdreef 
(Amsterdam-Zuidoost). Verkeer kan om-
rijden via de A1 en A9. Het werk duurt tot 
en met donderdag 31 augustus.

Offi  ciële
bekendmakingen

Is uw identiteitsbewijs
nog geldig?

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

#mooiWijdemeren
@janjaapdekloet

Ruim zes miljoen Nederlanders doen 
aan amateurkunst. Mensen kennen 
hen vooral als juf, accountant, opa 
of oma, maar niet als toneelspeler, 
schilder of gitarist. 

In juni komt daar verandering in: het lan-

delijke festival iktoon laat een maand lang 

alle amateurkunst in Nederland zien. Ook in 

Wijdemeren.

Het Gooisch Jeugdorkest geeft bijvoorbeeld 

een optreden in Kasteel Sypesteyn. Spotlight 

organiseert een sing-inn met musicalnum-

mers uit West Side Story. Ook Kunst aan de 

Dijk in Kortenhoef is onderdeel van iktoon. 

Verder zijn er diverse exposities en optre-

dens van bands en orkesten. De activiteiten 

vinden verspreid over de maand juni plaats 

in Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en 

Loosdrecht. 

Kunst van iedereen 

  Mantelzorg: 
  ‘De afhankelijkheid
  went nooit’ 

Festivaloverzicht 
Het overzicht van activiteiten in Wijdemeren 

vindt u op www.wijdemeren.nl/iktoon2017. 

Voor activiteiten in de regio kijk op 

www.vvvgooivecht.nl of op www.iktoon.nl. 

“Die nadruk op mijn afhankelijk-
heid. Dat went nooit. De fijne 
motoriek is het lastigste. Het 
knoopje van m’n overhemd 
dichtdoen, een glas drinken 
oppakken, de sleutel in het slot 
steken. Hele basale dingen die 
je snel over het hoofd ziet.”

Edwin Foudraine uit Loosdrecht heeft MS 

en zit in een rolstoel. Het huis is volledig 

aangepast: de badkamer, de keuken, er is 

zelfs een lift. “Mijn vrouw Antoinette zorgt 

iedere dag voor mij. Ook mijn dochters 

springen bij. Onze oudste dochter is ver-

pleegkundige, dat is erg handig.” 

‘Ik bewonder haar kracht’
“Mijn vrouw werkt nog. Ik bewonder de 

kracht die zij iedere dag opbrengt om voor 

mij te zorgen. Ik zou echt niet weten wat ik 

zonder de zorg van mijn familie, vrienden en 

buren zou moeten doen. Het is mooi dat ik 

op deze manier de regie over mijn leven kan 

behouden.” 

Mantelzorgwaardering
Edwin geeft zijn vrouw jaarlijks een man-

telzorgwaardering. Een bedrag van mini-

maal 150 euro dat één keer per jaar wordt 

uitgekeerd door de gemeente. Omdat ook 

wij vinden dat de inzet van mantelzorgers 

bijzonder en waardevol is.

Aanvragen
Krijgt u zorg van familie, vrienden, buren of 

kennissen? En wilt u hem of haar bedanken? 

Vraag vóór 30 november 2017 een waar-

dering aan via www.wijdemeren.nl/mantel-

zorgwaardering. Daar leest u ook meer over 

de voorwaarden. Vragen? Neem contact op 

met de afdeling Sociaal Domein via 14 035. 
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In april gaven 487 leden van het 
burgerpanel gehoor aan de oproep 
van de gemeente om mee te denken 
over de gemeentelijke plannen 
voor 2018.

We vroegen de panelleden welke ontwikke-

lingen zij belangrijk vinden op het gebied van 

duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid leeft in onze gemeente. 61% 

wil lid worden van een energiecoöperatie en 

de helft wil binnen drie jaar energiebespa-

rende maatregelen nemen. 

Leefbaarheid
Bij het thema leefbaarheid bleek dat 36% 

(zeer) tevreden is over het onderhoud van 

bomen. Als er gekozen moet worden uit 

diverse plannen om de uitstraling van de 

dorpen te verbeteren, valt de eerste keus 

op meer bloemen in bermen en gazons. 

Gevolgd door het verhogen van het onder-

houdsniveau. 

Innovatie
Bij het thema innovatie werd panelleden ge-

vraagd om hun voorkeur voor de gemeen-

telijke communicatiemiddelen aan te geven. 

Dit resulteerde in de volgende top drie: 

Wijdemeren Informeren, de website en de 

digitale nieuwsbrief. Het gehele rapport treft 

u op www.wijdemeren.nl/burgerpanel.

Tweede Kadernota
Sinds vorig jaar werkt de gemeente met 

een jaarlijkse Kadernota. In deze nota staan 

de plannen voor 2018 en de bijbehorende 

financiering. Deze Kadernota vormt het 

uitgangspunt voor het opstellen van de 

(programma) begroting. De input van het 

burgerpanel is benut bij het opstellen van de 

Kadernota en wordt verder verwerkt in de 

programmabegroting 2018.

Wijdemeren
informeren

Burgerpanel denkt mee over de Kadernota 2018

8 juni 2017

Volg ons op Instagram
Wijdemeren is prachtig! De plassen, 
bossen en ’s-Gravelandse buiten-
plaatsen: mooie en soms verborgen 
plekken in onze gemeente die we 
op ons Instagram-account graag 
met u delen. Volgt u ons al?

We zijn op Instagram te vinden onder 

@gemeentewijdemeren. Op het account 

plaatsen we sfeerbeelden van de gemeente, 

van projecten en evenementen. Ook kunt 

u meekijken achter de schermen van de 

gemeente. Wie beheren bijvoorbeeld de 

begraafplaatsen? En welke mensen zitten er 

bij de telefooncentrale? Wat vinden zij leuk 

aan hun werk?

Win kaartjes voor Wonderfeel
Maak ook onderdeel uit van onze 

Instagram-pagina door #mooiWijdeme-

ren te gebruiken bij het posten van foto’s 

op Instagram. De mooiste foto’s delen 

we op het account van de gemeente én 

op deze gemeentepagina. Tot en met 

14 juli kunt u zelfs een leuke prijs winnen 

door #mooiWijdemeren te gebruiken. De 

mooiste Wijdemeerse foto krijgt een pas-

se-partout dat drie dagen toegang geeft tot 

Wonderfeel, hét klassieke muziekfestival in 

’s-Graveland.  

Facebook,Twitter & YouTube
Volg ons ook via de andere sociale media-

kanalen. We zijn te vinden op Facebook: 

gemeenteWijdemeren, 

Twitter: @gemwijdemeren en YouTube: 

Gemeente Wijdemeren.

De zomervakantie komt eraan: is 
uw identiteitsbewijs nog geldig? De 
wachttijd voor het maken van een 
afspraak is momenteel twee weken. 
Voorkom teleurstellingen en maak 
op tijd een afspraak. Het duurt na 
de aanvraag een week voor uw 
nieuwe document klaar is. 

Per product een afspraak 
Door het strak inplannen van afspraken kan 

de gemeente zoveel mogelijk aanvragen 

behandelen. Maak daarom per persoon 

en per product dat u wilt aanvragen één 

afspraak. Anders loopt u het risico dat u op-

nieuw een afspraak moet maken. 

Wat neemt u mee? 
-  Alle (identiteits)documenten die in uw 

bezit zijn. Ook de verlopen documen-

ten die nog ongeldig gemaakt moeten 

worden. 

-  Schriftelijke toestemming van beide 

ouders voor de reisdocumenten voor 

kinderen, met een kopie van de identi-

teitsbewijzen van de ouders. 

-  Een goed gelijkende recente pasfoto die 

voldoet aan de huidige eisen (zie www.

wijdemeren.nl).

- Geld of pinpas.

Hoe maakt u een afspraak? 
Via www.wijdemeren.nl/afspraak of tijdens 

openingstijden via telefoonnummer 14 035.

Nog iets nodig voor uw vakantie?
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Herenweg 22: plaatsen erker (18.05.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 162: aanleggen steiger (30.05.17)

Kortenhoef
- De Kwakel 8: plaatsen kapschuur (27.05.17)

Loosdrecht
-  Boshoek 19: vernieuwen beschoeiing en slipway 

(24.05.17)
-  Horndijk 17: vervangen beschoeiing (29.05.17)
-  ’t Jagerspaadje 1: maken twee koekoeksramen in 

voorgevel (22.05.17)
- Lindelaan 17: starten Bed & Breakfast (29.05.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 181: herstellen laagveengebie-

den (18.05.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk tegenover nr. 55: kappen boom 

(18.05.17)

Nederhorst den Berg
-  Eilandseweg 28: uitbreiden en verbouwen woning 

(26.04.17)
- Wilgenlaan kavel 25: bouwen woning (31.05.17)

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)

’s-Graveland
- Zuidereinde 28: verbouwen vliering, keuken en badka-
mer (31.05.17)

Kortenhoef
- Oranjeweg 13: maken uitweg (01.06.17)

Loosdrecht
- Beukenlaan 30: plaatsen dakopbouw (24.05.17)
-  Eikenlaan 46: bouwen schuur en realiseren oprit 

(24.05.17)
- Moerbeilaan 5: plaatsen dakkapel (22.05.17)
-  Muyeveldse Wetering sectie E 1437, 1436 en 1435: 

plaatsen beschoeiing (24.05.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 4: plaatsen afgesloten buiten-

bergruimte (19.05.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 52a t/m d: vestigen administra-

tiekantoor (22.05.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk tegenover nr.55: kappen boom 

(30.05.17)
- De Rietschans 6: renoveren woning (31.05.17)
-  Wijde Blik 50 sectie H 455: plaatsen recreatiewoning 

(24.05.17) 

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 38, 40 en 42: plaatsen beschoeiing (23.05.17)
-  Overmeerseweg t.o. nr 13: kappen één berk en één 

esdoorn (noodkap) (30.05.17)
- Venenburg 14: plaatsen dakkapel (24.05.17)
-  Vreelandseweg 26 kavel 1: uitvoeren wijzigingen op 

vergunning (19.05.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)
-  Vakgarage Richtlijn, Elbert Mooijlaan 1, Kortenhoef voor 

het onbemand afleveren van brandstoffen 

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-
renprocedure open.
Meer informatie: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek telefoonnummer: (088) 63 33 000.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
herziening Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 209

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan herziening Nieuw-Loos-
drechtsedijk 209 ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op een strook grond ten oosten van 
de woning Nieuw-Loosdrechtsedijk 209. Het doel van 
de herziening is een strook grond met de bestemming 
Natuur te wijzigen in Wonen. Het aantal woningen neemt 
niet toe.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 juni 2017 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 
uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan 
met bijbehorende stukken is ook in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 
kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 
raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 
van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 
contact op worden genomen met de heer H.J.W. van 
Emmerik (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling), telefoon-
nummer: (035) 65 59 444.

>  Onherroepelijk bestemmings-
plan Dusseldorp, Nieuw-Loos-
drechtsedijk 208b

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 
maken bekend dat het bestemmingsplan Dusseldorp, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b Loosdrecht onherroepelijk 
is geworden.

Het bestemmingsplan is op 2 maart 2017 door de raad 
vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is geen beroep 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het plangebied omvat het perceel van jachtha-
ven Dusseldorp, Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b.

Het plan kan worden geraadpleegd op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl

>   Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
-  Winkeliersvereniging De Meenthof, Winkelcentrum De 

Meenthoef, Braderie Meenthof (17.06.17) 

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 fes-
tiviteiten

Nederhorst den Berg
- Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, op 9 
juni 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  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:
J.J. Bobeldijk, geboren 15 juli 1991, 
uitschrijven Land Onbekend per 30-05-2017
W. Sjabbens, geboren 7 augustus 1991, 
uitschrijven Land Onbekend per 30-05-2017
B. van Someren, geboren 5 september 1966, 
uitschrijven Land Onbekend per 30-05-2017

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

>  Vrijgekomen standplaatsen

In winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef (Curteven-
neweg) zijn twee standplaatsen beschikbaar gekomen. 
Eén op woensdag en één op donderdag. 
Belangstellenden kunnen tot en met 5 juli 2017 een 
vergunningaanvraag indienen voor deze standplaatsen. 
Een standplaats voor een poelier, AGF, vis of kaas is niet 
mogelijk omdat het maximum aantal uit te geven vergun-
ningen voor deze categorieën is bereikt. 
U kunt een aanvraag indienen met het daarvoor bestem-
de formulier. Dat stuurt u volledig ingevuld, ondertekend 
en met de gevraagde documenten naar: Postbus 190, 
1230 AD Loosdrecht. Bij meer dan één complete aanvraag 
per standplaats vindt er een openbare loting plaats. 
Het aanvraagformulier en verder informatie is te vinden 
op: www.wijdemeren.nl/standplaats 

>  Beleidsregels Wmo 2017
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
tijdens de collegevergadering van 30 mei 2017 de 
Beleidsregels Wmo 2017 vastgesteld. De beleidsregel 
bevat normtijden voor de indicatie voor huishoudelijke 
hulp. Deze beleidsregel vervangt per 1 juni 2017 bijlage 3 
van de uitvoeringsregels Wmo 2015-2 (Indicatierichtlijn 
Compensatie Huishoudelijke Taken Wmo 2015). De 
beleidsregel is te vinden op: 
www.wijdemeren.nl/beleidsregels.

Offi  ciële bekendmakingen 8 juni 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 Overig

Persoonsregistratie
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'Tennis'

‘White Sensation bij TV De Rading’

Het gezelligste tennistoernooi van Loosdrecht en omgeving staat weer voor de deur! Van 
12 t/m 18 juni vindt bij tennisvereniging De Rading het 31e Invitatietoernooi plaats. 
Net als voorgaande jaren heeft de ITC (Invitatie Toernooi Commissie) ook dit jaar weer 
een groot aantal inschrijvingen binnen gekregen. Het grote succes is te danken aan een 
combinatie van gezelligheid, spannende dubbelpartijen -tussen koppels bestaande uit 
leden van De Rading en een introducé(e)- én ieder jaar een zorgvuldig gekozen thema. 
Dit jaar is dat; White Sensation. 

Leuk weetje: op 8 juli vindt in de Amsterdamse Arena de laatste editie van Sensation 
White plaats.

Het clubhuis zal deze week (vanzelfsprekend) voornamelijk wit kleuren. Op vrijdagavond 
de 16e wordt er een ‘White Night’ georganiseerd met als code: “Be part of the night, dress 
in white”. DJ (én Rading-lid) Lex van der Boom zal deze avond van opzwepende klanken 
voorzien. De dag voordat het toernooi begint, zondag 11 juni, wordt deze keer (wegens 
het grote succes van vorig jaar) wederom het Invit-één-dag-toernooi georganiseerd. Een 
dag waarbij ‘meedoen belangrijker is dan winnen’ en waar het de deelnemers aan niets 
zal ontbreken. Onze hoofdsponsor Restaurant de Watertuin uit Loosdrecht zal deze dag 
een overheerlijke lunch verzorgen. Ook zal een aantal sponsoren vertegenwoordigd zijn 
met kraampjes met diverse producten. Aangeraden wordt dan ook om genoeg contant 
geld mee te nemen! Op de finalezondag 18 juni hoopt het ITC uiteraard spannende par-
tijen op de baan te zien. Die middag bieden de sponsors een clinic aan (om -al of niet voor 
het eerst- met de tennissport in aanraking te komen). Rading-trainer Berry Ruijter zal 
deze clinic begeleiden. Onze eigen huis-DJ Lex zal ook deze dag muzikaal omlijsten. Lijkt 
het u leuk zich aan te sluiten bij de gezelligste vereniging van Loosdrecht en omgeving? 
Tijdens ons toernooi lid worden van TV De Rading betekent dat u géén entreegeld (58 
euro) hoeft te betalen. Daarbij kunt u tegen een speciaal contributietarief (100 eurp) per 
direct ingaande, tot en met het einde van het zomerseizoen (31-10-2017) de baan op. Mét 
een blik tennisballen, dat u van ons cadeau krijgt!

U bent van harte welkom om op deze dagen de sfeer te komen proeven en de wedstrij-
den te bekijken. Lokatie: TV De Rading ’t Jagerspaadje 22 Loosdrecht Tel. 035-5824567

De eerste streetdance / hiphop 
wedstrijd waar de teams aan 
deelnamen was het Shell We 
Dance Event in Noordwijk. 
Team Bandana moest het in 
de leeftijdscategorie 11-13 jaar 
opnemen tegen 14 andere 
dansgroepen uit heel Neder-
land en ontvingen de 2e prijs. 
Team No Nonsense mocht in 
de leeftijdscategorie 18+ even-
eens de 2e prijs in ontvangst 
nemen. De tweede wedstrijd 
vielen ze weer in de prijzen op 
het Dance Event in Haarlem. 
Team Bandana mocht weer 
met de 2e prijs naar huis en 
Team No Nonsense werd zelfs 
1ste! Een bijzondere prestatie 
voor teams die nog maar zo 
kort samen dansen.

De demoteams bestaan uit 
leerlingen van Marjoleins 
Dance Studio woonachtig in 
Loosdrecht, Kortenhoef of 
Hilversum. Iedereen van 9 
jaar en ouder, die bij de studio 
danst kan auditie doen voor 
deze teams. De auditie wordt 
beoordeeld door 4 of 5 docen-

ten. In september worden er 
weer audities gehouden zodat 
ook de overige leerlingen van 
de studio een kans krijgen 
om te dansen in deze teams. 
Samen met haar zoon Benja-
min en dochter Coco coached 
Marjolein van Haren de beide 
teams. De choreografie be-
denken, muziek zoeken, de 
muziek mix maken, kleding 
verzorgen/aanschaffen is 
altijd een hele klus. Met drie 
coaches en hun verschillende 
creatieve ideeën werd het er 
niet makkelijker op. Er wa-
ren heel wat strubbelingen 
in het gezin van Van Haren 
tijdens het creatieve proces. 
Uiteindelijk bleek het toch 
een unieke familie construc-
tie, de input van de jeugd 
en de ervaring van de ouder 
heeft geleid tot een bijzonder 
resultaat. Complimenten voor 
alle dansers van beide teams. 
Gemotiveerd, geconcentreerd 
en enthousiast hebben zij 
alle demoteam - trainingen 
gevolgd. Daarnaast thuis 
nog alle danspassen en cor-

Ook dit jaar zullen het Junior 
Goois Jeugd Orkest en het Goois 
Jeugd Orkest weer een concert 
spelen in de tuinen van Sypes-
teyn. Vorig jaar werd het wegens 
slecht weer afgelast, laten we 
hopen op een stralend zonnetje 
dit jaar! 

Het GJO is een actieve vereni-
ging, bestaande uit een ju-
nior orkest (vanaf 8 jaar) en een 
jeugdorkest (vanaf ca. 13/14 
jaar). In totaal heeft het GJO ca. 
70 leden. Het GJO richt zich op 
een gemengd repertoire, met 
zowel klassieke werken van be-
kende componisten als lichte 
muziek uit films en musicals. 
Jongeren die het leuk vinden 
om samen muziek te maken 
zijn bij deze vereniging zeker 
op de goede plaats. Naast een 
jaarlijks repetitie weekeinde, 
regelmatig concerten en af en 
toe ook leuke andere activitei-
ten wordt er ook elke paar jaar 
een buitenlandse orkestreis 
gemaakt. Voor meer infor-
matie over het orkest: www.
gooisjeugdorkest.nl. Het pro-
gramma wordt later bekend 

gemaakt, maar zal zeker een 
combinatie van klassieke mu-
ziek en lichte muziek bevatten. 
Het concert is toegankelijk voor 
de hele familie. Juist omdat er 
door jongeren gemusiceerd 
wordt en er buiten veel bewe-
gingsvrijheid is, zeker ook voor 
kinderen een zeer geschikt 
concert! De kinderen van het 
orkest zullen graag met hun 
vioolkist bij u langs gaan: wat 
zij bij elkaar ophalen kunnen 
zij goed gebruiken voor hun 
repetities en buitenlandse 
reizen. Goed om te weten!                                                                                 
Bij regen zal het concert toch 
doorgang vinden en is er 
vlakbij de boomgaard een al-
ternatieve locatie beschikbaar 
waarover u in dat geval bij de 
entree wordt geïnformeerd. 
Het meenemen van eigen 
zitgelegenheid, zoals plaids of 
stoeltjes met platte onderkant 
wordt aangeraden (géén poten 
in het gras s.v.p.) In de tuin van 
Kasteel Museum Sypesteyn 
naast het koetshuis. Nieuw-
Loosdrechtsedijk 150, ingang 
bij het grote blauwe hek, aan-
vang 19.00 tot ca. 20.30 uur. 

Teams Marjoleins Dance Studio vallen weer 
in de prijzen!
De kersverse teams van Marjoleins Dance Studio zijn nog maar 
9 maanden bij elkaar en vallen met hun deelname aan lande-
lijke danswedstrijden meteen al in de prijzen.

recties doornemen en dan 
weer uitkijken naar dat ene 
uurtje demoteam-training in 
de week. Dat de teams op zo’n 
korte termijn al prijzen heb-
ben weten te behalen is mede 
te danken aan de hele fijne 
samenwerking tussen leerlin-
gen en coaches in een vrien-
delijke maar gedisciplineerde 
sfeer.  Voor de teams staan 
er nog wat optredens en een 
wedstrijd gepland. Met de tips 

uit het jury commentaar van 
de vorige wedstrijden gaan ze 
aan de slag. Team Bandana 
miste nog wat aan energie en 
de formatie van team No Non-
sense kon wel wat strakker. Er 
blijft altijd wat te verbeteren. 
Leerlingen en coaches zijn 
bijzonder trots op het resul-
taat en blijven in de toekomst 
hard werken om nog meer 
prijzen te winnen. Belangrijk 
vindt Marjolein dat deelname 

aan de wedstrijden bijdraagt 
aan het zelfvertrouwen, door-
zettingsvermogen en de dans-
techniek van de leerlingen. 
Marjolein; “Maar het mooiste 
is als de leerlingen terug kun-
nen kijken op een fijne, ener-
verende en bijzonder leuke 
periode als danser van het 
demoteam.”

Marjoleins Dance Studio
www.marjoleinsdancestudio.nl

‘Vrijdag 9 juni’

Goois Jeugd Orkest geeft 
concert in de boomgaard
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Op 23 februari 1990 werd 
Rick Bos op zijn motor aan-
gereden. Als gevolg daarvan 
kreeg hij een dwarslaesie, een 
totale verlamming vanaf zijn 
borst. Al 27 jaar beweegt de 
53-jarige zich voort in een rol-
stoel. Hij is een trainingsbeest 
die verslaafd is aan het racen 
met handbike. “Ik zou het 
liefst elke dag gaan, maar dat 
is niet goed voor je spieren. 
Ik ga nu twee dagen achter 
elkaar, dan een rustdag, dan 
weer twee dagen, enzovoort.” 
Rick maakt dan gemiddeld 
rondjes van ongeveer 50 tot 
70 km, bijvoorbeeld rond het 
Gooimeer via Almere, terug 
naar Loosdrecht. Het is niet 
verwonderlijk dat hij over 
een uitstekende conditie be-
schikt. “Dat ik sterke armen 
heb, is logisch. Maar mijn 
conditie is ook goed. Tijdens 
de inspanningstest bleek dat 
ik met de spieren in mijn 
armen net zoveel zuurstof 
naar mijn bloed kon pompen 
als een valide man van mijn 
leeftijd met zijn benen. Dit is 
redelijk bijzonder gezien je 
met je benen 70 tot 80% van 
je spieren gebruikt en met je 
armen 30 tot 40. Zijn hartslag 
kan oplopen tot 170, doch 
bij aankomst is dat al na een 
paar minuten gezakt naar 90. 
De prestatie is des te opmer-
kelijker, omdat deze sport-

man vorig jaar nog doodziek 
was. Hij werd getroffen door 
een huideigen bacterie, 14 
x is hij opgenomen in het 
ziekenhuis, uiteindelijk is 
het gelukt door middel van 
een antibioticaspuit elke 14 
dagen de bacterie onder de 
duim te krijgen. Dit wordt 
nog wel even spannend: vol-
gende week krijgt hij de laat-
ste spuit en dan is het afwach-
ten of het goed blijft gaan. “Ik 
mag wel zeggen dat ik een 
enorme wilskracht heb. Die 
trainingen vormen voor mij 
een ontlading, ik kan mij dan 
volledig concentreren op dat 
handbiken. Heerlijk!”

De grote dag
Na 3000 km. trainen is don-
derdag 22 juni de grote dag. 
Deze Handbike Battle met 
100 sporters in diverse klas-
sen met verschillende beper-
kingen wordt geheel medisch 
begeleid. Door een team 
onder leiding van een arts 
die met een afstudeerstudie 
het belang van sporten voor 
gehandicapten wil onderzoe-
ken. Rick en de anderen heb-
ben al diverse tests afgelegd. 
Uit de cijfers zal dan blijken 
welke lichamelijke gevolgen 
hun inspanningen hebben. 
De wedstrijd wordt georgani-
seerd door acht Nederlandse 
revalidatie-instellingen. Niet 

Rick Bos pakt de hand-
bike-handschoen op

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Op 22 juni neemt Rick Bos de handbike- hand-
schoen op. Hij gaat de uitdaging aan om in het Oostenrijkse 
Kaunertal met zijn handbike een afstand van 20 km. te over-
bruggen van 1100 m. naar 2150 m. hoogte, met stijgingsper-
centages tussen 4 en 14%. Het verhaal van een gehandicapte 
sporter met een enorme drive en wilskracht.

alleen Ricks partner en an-
dere familieleden gaan mee 
naar Oostenrijk, ook zijn 
buddy Evelien Schipperen zal 
hem bergop begeleiden. Want 
achteruit rollen op een steile 
berg is niet de bedoeling. 
Daarnaast is zijn fietsenma-
ker Frontline uit Brummen 
van de partij, die heeft name-
lijk een handbike ontworpen, 
waardoor hij zichzelf kan 
verplaatsen van fiets naar 
rolstoel en andersom, Rick 
heeft het eerste productie-
model. Dat scheelt heel veel 
tilwerk en dat willen andere 
handbikers vast ook weleens 
zien. Zonder hulp van diverse 
sponsors zou Rick niet mee 
kunnen doen. Naast familie en 
vrienden waren het Fysioprak-
tikum Loosdrecht, Kluswijs, 
Van Elst assuranties, Floberg 
Makelaars en makelaardij De 
Witte Raaf zo vriendelijk om 
te steunen. En bij de Jumbo 
aan de Nootweg kunnen de 
lege flessen-bonnetjes naar zijn 
doel gaan. Wilt u ook helpen of 
meer weten? Mail naar: rickp-
bos@gmail.com. 

Natuurlijk Wijdemeren orga-
niseert in samenwerking met 
Landgoed de  Rading dit jaar 
een duurzame jaarmarkt.
 
De duurzame jaarmarkt biedt 
een veelzijdigaanbod aan al-
lerlei leuke  artikelen die te 
koop zijn en activiteiten die 
in het licht staan van mens, 
milieu, natuur en plaatse-
lijke economie. Samen met 
de deelnemers wordt op deze 
wijze een bijdrage geleverd 
aan bewustwording op het 
gebied van duurzaamheid. Op 
zaterdag 17 juni kunt u van 
10.00 tot 17.00 terecht op het 
terrein van Landgoed de Ra-
ding, Rading 1B, voor stands 
met milieuvriendelijkepro-
ducten, organisaties die zich 
bezighouden met natuur-en 
dierenwelzijn, duurzame 
energie, lifestylecoaches en 
lokale  ondernemers. Er is 
muziek en er zijn diverse cre-
atieve, ontspannende en  leer-
zame activiteiten. Ook zijn 
er regelmatig rondleidingen 
over de zelfoogsttuin. Bezoe-
kers worden indien mogelijk 
verzocht met de fiets te ko-
men in verband met beperkte 
parkeergelegenheid.
 
Wat is er zoal te beleven?
Meebouwen aan een kunst-
werk waarin je jouw visie/
droom van een duurzame we-
reld zichtbaar maakt!, Rond-
leidingen over de zelfoogst-
tuin, Genieten van een groene 
ontspanning, Alle zintuigen 
worden geprikkeld en actie en 
ontspanning worden afgewis-
seld! Uilenballen uitpluizen 
of kriebelende en wiebelende 
water en gronddiertjes be-
kijken. Kan jij ze natekenen? 
En hoe zou jij ze noemen? 
Kaarsen maken van bijenwas 
en honingproducten proeven. 
Neem kapotte goederen mee 
en laat deze repareren door 
de vrijwilligers van het Repair 
Cafe, gezellig, leerzaam en 
milieuvriendelijk. Schilder 
een doekje uit je hart met 
persoonlijke begeleiding van 
Annemarie Rijkse van Kunst 

Anne. Op een ezel met acryl 
en grote penseel en pallet-
mesjes. Het doek ontstaat 
uit jou. Het vogelasiel vangt 
zieke en gewonde vogels op. 
Kom kijken hoe zij dat doen 
en of u wellicht een handje 
kunt helpen. Een jeugdkoor 
uit Loosdrecht met een kraam 
met tweedehands producten, 
The Kelly's, deze muzikale 
feestbeesten zorgen voor een 
gezellig muzikaal moment. 
Popup Buzz- Voert duurzame 
campagnes op het gebied 
van milieu, maatschappij en 
duurzame economie. Diverse 
stands met natuurlijke pro-
ducten zoals zeewier, zouten, 
ecodeautjes, sierraden, fruit-
producten etc.
 
Over Landgoed de Rading
Landgoed de Rading biedt een 
beschermde werkplek voor 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dat kan ook 
op basis van dagbesteding. 
Zowel in de winkel, in de 
lunchroom als op de tuinderij 
werken mensen, onder bege-
leiding, mee. Door de veel-
heid aan activiteiten is er de 
mogelijkheid om afwisselend 
werk te doen en veel nieuwe 
dingen te leren. Om dit alles 
mogelijk te maken wordt er 
nauw samen gewerkt met 
Tomingroep, gemeenten en 
diverse zorginstellingen. Het 
landgoed is aangesloten bij 
Stichting Landzijde. Zie ook 
onze website: www.landgoed-
derading.nl  of de facebook-
pagina: https://www.facebook.
com/landgoedderading
 
Over Natuurlijk Wijdemeren
Milieuvriendelijk leven is be-
langrijk. Daar zijn we het al-
lemaal over eens. Groen doen 
kan ook leuk en uitdagend 
zijn. De groene projecten 
van Natuurlijk Wijdemeren 
combineren bewustwording 
met uitdagingen en plezier. 
Je moet weten waarom het be-
langrijk is. Het moet leuk zijn 
om mee te doen. En samen 
bereik je meer. Zie ook de web-
site: natuurlijkwijdemeren.nl

Duurzame jaarmarkt 
op Landgoed de Rading
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Daarnaast staan een tweede 
kunstgrasveld voor SV Loos-
drecht, proactieve aanpak 
van de Cabomba, verbeteren 
boombeheer, herinrichting 
van speelplekken en meer 
formatie voor het afgeven 
van evenementenvergunnin-
gen op het verlanglijstje van 
burgemeester en wethouders. 
Jan-Jaap de Kloet (wethouder 
financiën); “ik ben trots op 
deze tweede, meer participa-
tieve Kadernota. Zonder dat 
we onze inwoners extra be-
lasten, kunnen we een flinke 
impuls geven aan economie, 
recreatie, toerisme en aan de 
broodnodige vernieuwing 
van het basisonderwijs. Te-
gelijkertijd houden we onze 
reserves op een meer dan ge-
zond niveau.”

Kindcentra en uitvoering 
gebiedsakkoord
In Nieuw-Loosdrecht wil het 
college twee integrale kindcen-
tra ontwikkelen door vier ver-
ouderde schoollocaties terug 

te brengen tot twee moderne. 
Op deze locaties ontstaan twee 
integrale kindcentra waar 
kinderopvang en basisonder-
wijs samenwerken. Ook wil 
het college drie miljoen euro 
vrij maken om samen met 
partners de projecten uit het 
gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen te kunnen uit-
voeren. De projecten uit dit 
akkoord zijn gericht op het 
herstellen van natuur, het 
verbeteren van waterkwaliteit 
en het uitbreiden van de recre-
atiemogelijkheden om daar-
mee de economie een impuls 
te geven. De totale investering 
in het plassengebied van alle 
partners tezamen bedraagt 32 
miljoen euro. Voor de bekosti-
ging van de plannen legt het 
college de raad twee realisti-
sche en uitvoerbare scenario’s 
voor. Zo is er de mogelijkheid 
om uit diverse reserves geld 
te onttrekken, de leges voor 
commerciële drank- en horeca 
te verhogen en eventueel het 
OZB-tarief aan te passen. De 

Het begon al met het vak-
kundig scheren van de wet-
houders. De schapen Sandra, 
Betske, Jan-Jaap en Theo (het 
zwarte schaap) werden in een 
razend tempo van hun vacht 
ontdaan. Een mevrouw kreeg 
de zwarte wol, die toch niets 
waard was, gratis mee naar 
huis om er iets nuttigs van 
te fabriceren. In het weiland 
heulden de fraaie roodbruine 
Limousinrunderen om stam-
vader Demetrios van 1300 
kg. Diens jongste nageslacht 
van moeder Halodita werd 
geboren op Koningsdag: een 
drieling, Nadira, Nadina en 
Neodoor (stierkalfje). Het 
unieke drietal heeft de eerste 
weken goed doorstaan en dat 
werd gevierd met beschuit 
met muisjes. De parallel van 
deze moeizame geboorte kun 
je trekken met De Lokale Par-
tij waar Gert Zagt de centrale 
figuur is, want na het tumul-
tueuze vertrek bij Dorpsbe-
langen doet de partij het 
goed. Uit een overzicht dat 

raadslid Alette Zandbergen 
presenteerde, kun je in ieder 
geval concluderen dat de 
fractie keihard werkt. Ze zijn 
bijna overal, in 2016 had het 
tweetal 116 bijeenkomsten, 
intern en extern. Alle dossiers 
worden gelezen en ze stellen 
veel vragen. Van de 69 moties 
en amendementen die in de 
gemeenteraad aan de orde 
kwamen, waren er 30 met 
een handtekening van De Lo-
kale Partij. Tot verbazing van 
Alette en Gert zijn er daarvan 
15 aangenomen, toch een 
mooi resultaat. Waar het CDA 
geen vragen had over de Pro-
grammabegroting stelde de 
DLP er maar liefst 73. Nu zegt 
kwantiteit niet alles over de 
inhoud van de politiek, maar 
de inzet is prijzenswaardig. 
Evenals het communiceren, 
met maar liefst 2133 tweets, 
veel nieuwsbrieven en een up 
to date website. Zagt en Zand-
bergen worden gesteund 
door Judith Bakkers en Oli-
vier Goetheer als fractieassis-

De Lokale Partij vat de koe 
bij de horens

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Evenals vorig jaar was de boerderij van fractie-
voorzitter Gert Zagt de buitenplek waar De Lokale Partij met 
een trouw clubje zijn openbare Algemene Ledenvergadering 
hield. Ook nu was de verbinding tussen het vee en de politiek 
overduidelijk.

Veehouder / fractievoorzitter Gert Zagt verzorgt de drieling  

tenten en een klein bestuur 
onder leiding van ex-raadslid 
Emile Bakker. 

Campagne
Nieuw in het bestuur is Friso 
van Voorthuizen, plaatselijk 
bekend als woordvoerder van 
de actiegroep WM2020 dat 
bijna 8000 handtekeningen 
verzamelde tegen een fusie 
met Hilversum. Friso was 40 
jaar VVD ‘er, maar zet nu zijn 
tanden in de verkiezingscam-
pagne voor 2018. Daarvoor 
heeft de partij maar liefst 
10.000 euro gereserveerd, een 
forse ambitie voor een kleine 
groepering met 31 leden 
en een nauwelijks gevulde 
spaarpot. Van Voorthuizen 
maakte het ‘Reglement Kies-
lijst’ bekend, dat anders is 
dan gebruikelijk, doordat de 
commissie die de kandidaten 
selecteert voor de helft be-
staat uit de fractie naast Peter 
Op de Beek en Friso himself. 
Speerpunten van het verkie-
zingsprogramma worden in 
ieder geval: kernenbeleid, sti-
muleren toerisme en betere 
communicatie met de bur-
gers. Hoe je ook erover denkt, 
De Lokale Partij vat de koe bij 
de horens. 

Ingezonden brief

D66 is geen principieel voorstander van een ambtswoning, maar ook 
geen principieel tegenstander. In Nederhorst den Berg hebben we een 
prachtige ambtswoning die het college wil verkopen. Regelmatig is 
er in den lande veel gedoe over burgemeesters en wethouders (van 
buiten) over hun reis- en verblijfkosten en het niet kunnen vinden van 
een passende woning na hun benoeming. D66 is van mening dat het 
college (CDA/ DorpsBelangen, PvdA/GrL) te makkelijk -en zeer snel- de 
ambtswoning wil verkopen. Een stevige onderbouwing ligt er in onze 
ogen niet, ook al is het een formele bevoegdheid van het college. 

Het college heeft de politieke partijen gevraagd om op haar besluit tot 
verkoop te reageren. D66 Wijdemeren doet dat hierbij. 
1. In Wijdemeren komt er een tijdelijke burgemeester, dhr Ossel. Het 
is onbekend of hij gebruik wil maken van de ambtswoning. 2.Begin 
november komt de provincie met een besluit rondom een fusie. Indien 
geen fusie, dan zouden we wat D66 betreft op zoek moeten naar een 
nieuwe burgemeester. En u raadt het al: deze persoon moet ook ergens 
wonen. 3. Een vergelijkbare woning in onze gemeente is amper te vin-
den en de huurkosten voor de burgemeester zijn dan naar verwach-
ting ook veel hoger. 4. In de afgelopen jaren heeft de coalitie altijd 
een VVD- wethouder van buiten gehad. Indien na de verkiezingen er 
wederom een wethouder van buiten aangesteld mocht worden, dan 
hebben we met de prachtige ambtswoning in Nederhorst een prach-
tige woonvoorziening in de aanbieding waarmee we geen discussie 
hebben over wethouders van buiten. Uit bovenstaande kunt u afleiden 
dat D66 Wijdemeren geen voorstander is -op dit moment- van verkoop 
van de ambtswoning. Mocht het college desondanks daartoe beslui-
ten, dan wensen wij een transparante verkoopprocedure waarbij 
uiteindelijk de hoogste bieding doorslaggevend is.

Joost Boermans, fractievoorzitter D66 Wijdemeren

Ambtswoning nu 
niet verkopen

Kadernota 2018

Investeringen in kind-
centra en Oostelijke 
Vechtplassen
Wijdemeren - Het college van B en W stelt de gemeenteraad in 
de Kadernota 2018 voor om volgend jaar twee flinke investe-
ringen te doen. Eén voor de realisatie van twee integrale kind-
centra en de andere voor de uitvoering van het gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen.

commissie Bestuur en Midde-
len bespreekt de Kadernota op 
15 juni. Op 29 juni maakt de 
raad een definitieve keuze.

Tweede kadernota
Sinds vorig jaar werkt de ge-
meente Wijdemeren met een 
jaarlijkse Kadernota. In deze 
nota legt de gemeenteraad 
uitgangspunten en richtlijnen 
vast. Op basis hiervan werkt 
het college de (programma) 
begroting voor het aankomen-
de jaar uit. Dit jaar heeft de ge-

meenteraad voor het eerst de 
ontwikkelingen en de ambi-
ties uit het raadsprogramma 
besproken tijdens een brain-
stormsessie. De uitkomsten 
zijn in een peiling aan het 
burgerpanel voorgelegd. De 
input van het burgerpanel is 
benut bij het opstellen van de 
Kadernota en het formuleren 
van de twee scenario’s. 
De verkregen informatie uit 
de peiling zal ook verwerkt 
worden in de programmabe-
groting 2018. Foto; Douwe van Essen
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Van Sypesteyn was één van 
de vroegste verzamelaars en 
droeg bij aan de kennis over 
Hollands porselein door pre-
sentaties in zijn eigen mu-
seum, door bruiklenen aan 
andere instellingen, door on-
derzoek en door publicatie. 
Het Hollands porselein, een 
belangrijke kern in de eigen 
vaste collectie wordt tijde-
lijk versterkt door een groot 
aantal bruiklenen uit andere 
musea en van particulieren 
(Rijksmuseum, Amsterdam 
Museum, de gemeentemusea 
van Den Haag en Weesp, en 
anderen). Ter gelegenheid 
van de tentoonstelling ver-
schijnt een geactualiseerde 
heruitgave van het boek De 

Hollandse Porseleinroute. 
De publicatie behoudt zijn 
waarde als ontsluiting van 
dit collectieonderdeel en 
als beknopt naslagwerk ook 
na de tentoonstelling. De 
maladie de porcelaine wordt 
geïllustreerd door het naast 
elkaar plaatsen van Hollands 
porselein met oosterse de-
cors,  Aziatisch porselein en 
Delfts aardewerk met blauw-
witte ‘Chinese’ voorstellin-
gen. Ook het in Duitsland en 
de Zuidelijke Nederlanden 
vervaardigde porselein, dat 
met fraaie hier toegevoegde 
decoraties als ‘Haags’ op de 
markt werd gebracht, krijgt 
een plaats bij het  Chine de 
commande en Amsterdams 

‘9 juni tot en met 29 oktober Holland Porselein op Sypesteyn’

Breekbare schoonheid uit 
de 18de eeuw

De tentoonstelling van Hollands porselein ‘Breekbare schoon-
heid uit de 18de eeuw’ geeft in zeven ruimtes op Kasteel Muse-
um Sypesteyn in Nieuw-Loosdrecht een overzicht van opkomst, 
bloei en ondergang van de porseleinmanufactuur in Holland 
gedurende de 18de eeuw. Hierbij komen aan de orde: de fasci-
natie voor het ‘witte goud’ ook wel Maladie de porcelaine ge-
noemd, de stilistische ontwikkeling van de vormen van rococo 
via neoclassicisme naar Empire, tafelcultuur, concurrentie, be-
drijfsrisico’s en sociaal ondernemerschap en de relatie met het 
buitenland. Een eyeopener voor velen wordt de rol van Henri 
van Sypesteyn. 

bont. Het verhaal over servie-
zen en ensembles wordt ver-
teld bij de gedekte tafel met 
Loosdrechts porselein. 

Nevenactiviteiten
Op Sypesteyn kan het publiek 
zich niet alleen laven aan 
het Hollands porselein in de 
tentoonstelling, maar zich 
ook verder in het onderwerp 
verdiepen door het volgen 
van lezingen, door actief deel 
te nemen aan workshops of 
door het bijwonen van een 
symposium. Voor de leek die 
meer wil weten houdt kunst-
historicus Birgitte Mommers 
op vrij- en zaterdagen in juni, 
juli en augustus lezingen 
over de herkomst van porse-
lein uit China en de ontdek-
king en de verspreiding van 
het geheim van de productie 
in Europa. Voor hen die in 
combinatie met een rondlei-
ding door de tentoonstelling 
zelf ‘hands-on’ aan de slag 
willen, zijn er workshops 
porselein schilderen door Pa-
tricia Lotens en voor kenners 
die hongeren naar meer is 
er in september een sympo-
sium waar een vijftal experts 
specifieke aspecten van hun 
onderzoek zullen toelichten. 
Voor de catering op het terras 
en in de gewelfkelder werkt 
Sypesteyn structureel samen 
met Spoon op Sypesteyn, die 
voor de gelegenheid een aan-
gepaste menukaart verzorgt, 
waarin de achttiende-eeuwse 
smaak en thema’s als ‘het 
witte goud’ terugkeren. Kijk 
voor meer informatie op 
www.sypesteyn.nl

Gedeputeerde Jack van der 
Hoek: “Het toezicht zet de 
gemeenten aan om hun 
wettelijke taken goed uit te 
voeren. Wij investeren veel 
in de contacten met de ge-
meenten en blijven daarnaast 
ook kritisch kijken naar onze 
eigen aanpak. Gebleken is 
dat er meer behoefte is aan 
inzicht in beoordelingsre-
sultaten. Dat is de reden dat 
de gegevens vanaf nu op de 
website gepubliceerd wor-
den.” De resultaten van de 
beoordelingen uit 2016 zijn 
nu te zien op de website van 
de provincie. Noord-Holland 
houdt actief toezicht op vier 
onderwerpen: f inanciën, 
informatie en archiefbeheer, 
omgevingsrecht ruimtelijke 
ordening en huisvesting van 
verblijfsgerechtigde asielzoe-
kers. Op basis van de beoorde-
lingen bepaalt de provincie of 
extra toezicht nodig is of dat 
het toezicht versoberd kan 
worden. Indien nodig kan de 
provincie slechte besluiten 
ongedaan maken of verwaar-
loosde taken zelf uitvoeren 
op kosten van de gemeente. 
Uit de beoordeling 2016 blijkt 
dat de provincie het toezicht 
heeft moeten verscherpen 
voor 13 Noord-Hollandse ge-
meenten. Wijdemeren hoort 
daar niet bij. 

Van voldoende tot kan beter
Uit de korte rapportage van 
het Interbestuurlijk Toezicht 
blijkt dat Wijdemeren een 
voldoende scoort op finan-

ciën: de financiële positie is 
goed en ook de meerjaren-
planning ziet er goed uit. Het 
beheer van de gemeentelijke 
eigendommen is nog niet op 
orde, maar wordt voortva-
rend aangepakt. De gemeente 
krijgt ook een voldoende voor 
de aanpak van de problemen 
bij de ruimtelijke ordening, 
omdat er een goede analyse 
is op bouw- en woningtoe-
zicht. En er is een uitvoe-
ringsprogramma. Wat beter 
moet is de rapportage over 
de handhaving en er moet 
een beleid komen voor het 
milieu. De beoordeling op het 
archief luidt ‘voor verbete-
ring vatbaar’. Weliswaar zijn 
de bouwdocumenten vanaf 
1900 gescand en toegankelijk, 
maar Wijdemeren is gestopt 
met het digitaliseren van 
alle werkprocessen. Dat geeft 
risico’s voor de volledigheid 
en betrouwbaarheid van dos-
siers. Ook onvoldoende is het 
ontbreken van een vaste pro-
cedure om de archivering in 
samenwerkingsverbanden en 
uitbesteding vast te leggen.  
Wat ook beter moet, is dat de 
gemeente op 1 januari 2017 
een achterstand had van 15 
te huisvesten statushouders. 
Haar taakstelling voor de 2e 
helft 2016 was het huisvesten 
van 32 verblijfsgerechtigden. 
Groen op het digitale kaartje 
was voldoende, geel ‘kan 
beter’ en rood ‘onvoldoende. 
De vijf dorpen kregen twee 
keer groen en twee keer geel. 
Gelukkig geen rood. 

2x groen en 2x geel van 
provincie voor Wijdemeren
Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Een belangrijke taak van de provincie Noord-
Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en water-
schappen en gemeenschappelijke regelingen. Wijdemeren scoorde 
twee keer voldoende en twee keer ‘voor verbetering vatbaar’.

Ze groeide op in Blaricum 
en studeerde drie jaar, tot 
1918, aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam, in Laren kwam 
Loeber in aanraking met 
werk van Piet Mondriaan en 
Bart van der Leck. Haar sterk 
ontwikkelde socialistische 
ideeën waren bepalend voor 
haar werk. Zo vond ze dat de 
kunstenaar de werkelijkheid 
eenvoudig moest weergeven 
om zo door iedereen begre-
pen te worden. Haar werk laat 

een kleurrijke vormentaal 
zien met geometrische vlak-
ken en vereenvoudigde com-
posities. Louise Loeber was 
kunstschilder maar ook teke-
naar, illustrator, etser en glas-
schilder. Haar oeuvre geeft 
een prachtig beeld van een 
kunstenaar die zich staande 
weet te houden in een snel 
veranderende wereld. Het 
werk van Loeber wordt on-
der andere verzameld in het 
Stedelijk Museum Amster-
dam, Singer Museum Laren, 

‘Tentoonstelling 10 juni tot 2 juli’

Kunst aan de Dijk; De stijl van Lou Loeber
KORTENHOEF- In het themajaar ‘De Stijl 100 jaar’ organiseert 
Kunst aan de Dijk in Kortenhoef een tentoonstelling met werk 
van Lou Loeber (1894-1983). In de Oude School kunt u tussen 
10 juni en 2 juli van dinsdag t/m zondag (11.00-17.00 uur) 
genieten van de kunstenares die balanceerde tussen utopie en 
werkelijkheid.  

Museum Belvédère, Rijksmu-
seum Twenthe. Het grootste 
deel van het getoonde werk is 
afkomstig uit particuliere ver-
zamelingen en wordt zelden 
geëxposeerd. Nieuw dit jaar 

is dat u ook op de donderdag-
avonden tot 21.00 uur terecht 
kunt. En er kunnen rondlei-
dingen worden gereserveerd 
via het mailadres van Kunst 
aan de Dijk. De Oude School 

Kortenhoefsedijk 145 Korten-
hoef. Entree: 6,50. Informatie/
vragen per email; kunstaand-
edijkkortenhoef@gmail.com 
of kijk op www.kunstaande-
dijk.nl
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Dat betekent een loterij 
met schitterende prijzen.

3 HOOFDPRIJZEN

De SV Loosdrecht 

 
zondag 11 juni 2017

Daarnaast natuurlijk weer de kortingcoupons 
met mooie kortingen bij winkels en bedrijven uit 

Loosdrecht en omgeving. 

Familiedag

Desray
   (2 Brothers on the 4th Floor)

  vanaf 16.00 uur 
 Sportpark Hallinckveld, Rading 194 Loosdrecht

Voetbal Talenten School

V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!V   etbal  ’ ’

zondag 11 juni 2017

Presenteren 
op de 

Familiedag van 
SV Loosdrecht

Dames- of 
herenfi ets 

t.w.v. € 799,= 
... en vele vele andere mooie prijzen!!

SUPERHOOFDPRIJS LOTERIJ:
8 dagen 

IBIZA                                                
all inclusive voor twee personen

Sanitair
Waardecheck 
t.w.v. € 750,= 

Autorijlespakket 
  

t.w.v. € 750,= 

10 lessen + theorie- &
praktijkexamen

V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!V   etbal  ’ ’

NieuwssterAdvPopUpFAMILIEDAG2017_231x115mm_5KolommenBreedFamilieDag2017.indd   1 23-05-17   16:11

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

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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Luitgardeweg 9  1231 TA Loosdrecht  06 - 417 63 789 

ZOMERAANBIEDING! 
t/m juni €100,- korting 

op alle pakketten 

www.gooischerijschool.nl

Rijksstraatweg 39-41 | Nieuwersluis | tel. 0294-231290

www.doornenbal-derooij.nl

Nooit meer zelf het gras 
maaien met een robot 

grasmaaier van Robomow.

Tijdelijk tot u 150 retour op een Robomow Pro!

- u 50 

- u 150 
- u 100 

Doornenbal & de Rooij

'Bowling'

Succesvol Pinkstertoernooi 60plus Bowling

Afgelopen donderdag 1 juni werd door de 60+ Bowling het jaarlijkse Pinkstertoernooi 
gespeeld met als inzet de Paul Klomp Alberts wisselbeker. De senioren hadden er veel zin 
in een leuk toernooi te spelen. Na de ontvangst met koffie en koeken barstte de wedstrijd 
los. Met veel enthousiasme werden 3 games gespeeld. Aan het eind van de wedstrijd wer-
den de 2 beste games bij elkaar geteld en met een persoonlijke handicap verhoogd. Op 
deze manier had iedereen evenveel kans de hoogste seriescore te behalen. En dat leverde 
de volgende verrassende winnaars op:

Dames

1e prijs: Jannie de Koning, 384 punten

2e prijs: Ria Hamming, 357 punten

3e prijs: Tineke Jimmink, 357 punten

winnares van de wisselbeker:

Jannie de Koning (hoogste game 194 p)

Heren

1e prijs: Frits Frijlink, 361 punten, tevens 

2e prijs: Joop Winkel, 350 punten

3e prijs: Fred van Raam, 345 punten

winnaar van de wisselbeker Peter Sinke (hoogste game 187 p)
Na afloop werden de bekers, medailles, flessen wijn en bloemen uitgereikt onder het 
genot van een lekker drankje. Een geslaagd toernooi in gezellige sfeer. Zeker voor herha-
ling vatbaar! Nieuwe leden kunnen zich aanmelden of info opvragen bij petersinke@
gmail.com.

Foto van de week
Wat betekent dit bord?

E10a, de gevolgde vaargeul 
geldt als nevenvaargeul
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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

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

Van 9 juni t/m 29 okt.
Tentoonstelling, lezingen,
workshops en meer..
18de eeuws ‘Hollands 
porselein’ Kasteel Sypesteyn
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

Zaterdag 10 juni
Spelletjesmiddag van de 
Zonnebloem in Grand Café
Emtinckhof + hapje/drankje
Van 14.00-16.00 uur/5 euro

Zaterdag 10 juni
Dag met een Lach event in
Oud-loosdrecht. Start 10 u
Snelle auto’s en vaartocht
Dikke Muis Porseleinhaven

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

Zondag 11 juni
Open dag Natuurrecreatie
De Vier Elementen
Kamperen, rust, zonnen en 
watersport op de vierde plas
Gratis/Info: 06-13691414

Woensdag 14 juni
Alzheimer café Thema;
‘Verschillen in dementie’
Van 19.30 - 21.00 uur
Kapittelweg 399a H’sum
Info tel: 06-20951875

Woensdag 14 juni
Combi museum/fietstocht
‘Ontstaan van het Gooi’
Start Museum Hofland 13 u
Fietsen van 14.30-16.00 u
www.fietsgilde.nl

Zaterdag 17 juni
Duurzame Jaarmarkt bij
Landgoed De Rading (1b)
Van 10.00-17.00 uur
www.landgoedderading.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
11 juni 11.00 uur: -

Beukenhof 
11 juni 11.15 uur:  Protestantse dienst

Hervormde Gemeente
11 juni 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

Gereformeerde Kerk
11 juni 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gez. dienst Sypekerk

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
11 juni 10.00 uur: Ds. E.E. Bouter
 18.30 uur: Mw. Ds. A. Haasnoot

Nederlands Gereformeerde Kerk
28 mei 09.30 uur: Ds. G. J. Zwarts 

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

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

06 - 255 92 378

Bio Spin

Hulp gezocht!
Wie wil muziekvereniging 

Nieuw Leven, tegen een 

vergoeding, helpen met 

het ophalen van 

oud papier achter 

de kraakwagen? 

Leeftijd vanaf 18 jaar.

Bel voor informatie 

06-11472741

HONDENTRIMSALON 

FANCYPETS

al 14 jaar gediplomeerd 

hondentrimster, rading 50

www.fancypets.nl

06-28786091

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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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Kleinschalige zorgresidence, 
Care Residence Zonnestraal, 

is op zoek naar: 

Verpleegkundige niv. 4 of 5 
voor dag- en avonddiensten 24 - 32 uur pw

Verzorgende IG 
voor dag- en avonddiensten 24 - 32 uur pw

Conform CAO VVT 

WWW.CRZ.NU

Wie heeft ruime 

kennis  van 

Crypto currencies 
o.a. bitcoins en vind het 

leuk deze kennis  indiv of 

in groepsverband 

over te dragen. 

Beloning n.o.t.k 

tel 06 55868483
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