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“Bijna ondoenlijk” zegt pen-
ningmeester Sabine Hendriks. 
“We hadden spullen in de 
vroegere brandweerkazerne in 
Nederhorst den Berg. Dat werd 
een woning, toen naar de oude 

kazerne in Loosdrecht. Die 
werd gesloopt, enzovoort. Ook 
de kas van bloemenkweker 
Ome Joop was een opbergplek. 
Die mannen hebben wat afge-
sjouwd.” De vereniging kocht 
de grond van de gemeente, de 
bestemming werd gewijzigd 

Vol trots ontvingen de bestuursleden van IJsclub Loosdrechtse 
Plassen zaterdagmiddag jl. belangstellenden in hun fonkelnieu-
we IJshal. Na tientallen jaren eindelijk een eigen onderkomen 
aan de Heulakker. De schuifvoertuigen, matten, bezems, vlaggen, 
banken, gereedschappen, ijskrabbers, poetsdoeken en andere 
materialen waren op maar liefst acht plekken opgeborgen. 

OOK UW WONING
VERKOPEN?

Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies
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van groen naar ‘maatschappe-
lijk’ en vervolgens werd er een 
degelijke hal neergezet van 
12,5 m. lengte, 10 m. breedte 
en 3 meter hoog. Met handige 
schappen waaronder de 2CV’s, 
motoren en ander materiaal op 
wielen precies onder passen. 

Voorzitter Jacob van der Meu-
len wil Erik Dorresteyn, Robert 
Jan Pijl en Justin Dorresteyn 
speciaal noemen. Die hebben 
niet alleen de elektrische in-
stallatie aangelegd maar ook 
de fysieke inrichting van de 
bergruimte voor hun rekening 
genomen met uiterst slimme 
oplossingen voor stapelen van 
materiaal. 
De IJLP werd in 1912 opgericht 
en heeft  107 jaar later meer 
dan 700 leden die schaatsen 
op de Vuntus, de eerste drie 
plassen en de Loenderveense 
plas. Ook steunt de IJLP het 

bekende Loosdrechtse jeugd-
schaatsen op de Vechtse Banen 
met enige fi nanciën. “De laatste 
winter met drie dagen ijs was in 
2013” weet Van der Meulen te 
melden. “In 2010 hadden we 14 
dagen ijs en daarvoor hebben 
we 12 jaar moeten wachten. 
Dat was namelijk 1998.” 

Winter komt
Het was onder een stralend 
zonnetje een gezellige ont-
moeting, met de vicevoorzitter 
achter de bar, lekkere eenhaps 
gebakjes en andere versnape-
ringen op de schalen. 

Lees verder op pagina 2

107-JARIGE IJLP 
HEEFT EINDELIJK 
EIGEN IJSHAL

107-JARIGE IJLP 
HEEFT EINDELIJK 
EIGEN IJSHAL

Jacob van der Meulen op de Harley
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Het leven gaat niet altijd over rozen, 

maar paardebloemen zijn ook mooi!

107-jarige IJLP heeft eindelijk eigen IJshal

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

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

5,9595

5,9595 

shoarmapakket
500 gram shoarma
Broodjes en saus

vleeswarentrio
100 gram bourgondische ham
100 gram corned beef
Bakje ei-bieslooksalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Ingezonden brief  

De open brief van Wijdeme-
ren2020 in Weekblad Wijde-
meren van 18 oktober jl. en 
het interview met voormalig 
minister Winsemius in het 
Financieel Dagblad (14-10) 
inspireren tot nadenken over 
alternatieven. Winsemius pleit 
voor behoud van het referen-
dum, waarbij ‘de politiek drie 
plannen inclusief fi nanciering 
aan de burgers voorlegt bij 
wijze van bindend referendum. 
Op die manier wordt lokale 
politiek superspannend en ook 
relevant’. Het gaat nu om de 
vertaling naar de situatie van 
Wijdemeren. De uiteindelijke 
afweging tussen de alterna-
tieven is aan de inwoners van 
onze dorpen door middel van 
een bindend referendum. 
Ik doe een voorstel van 3 alter-
natieven: 1. Wijdemeren blijft  
zo lang mogelijk zelfstandig, 
d.w.z. eerst eigen zaken op orde, 
Wijdemeren bestuurlijk en 
economisch krachtiger maken; 
samenwerking met andere ge-
meenten waar dat opportuun 
is. Dan kan pas een goede keuze 
worden gemaakt. 2. Wijdeme-
ren en Gooise Meren werken 
samen (t.z.t. fuseren, als samen-
werking slaagt). 3. Wijdemeren 

en Stichtse Vecht werken sa-
men (t.z.t. fuseren, als samen-
werking slaagt), vanwege het 
landelijke karakter passen deze 
gemeenten goed bij elkaar. Wij-
demeren kan niet zelfstandig 
blijven, zeggen CDA-, PvdA- en 
VVD-politici. Waarom niet ? 
Bonaire (20000 inwoners), Sint 
Eustatius (3200) en Saba (2000) 
zijn zelfstandige gemeenten, en 
Wijdemeren doet het 10 maal 
beter. Nationaal en internatio-
naal onderzoek toont aan dat 
mensen in kleine dorpen het 
gelukkigst zijn. De Wijdeme-
ren2020 petitie heeft  aange-
toond dat een zeer groot deel 
van de inwoners tegen fusie met 
Hilversum is, geen alternatief 
dus.  Tot slot, de Wijdemeerder 
bestaat niet; burgers wonen in 
Nederhorst ‘Bergers’, Ankeveen, 
Kortenhoef, Loosdrecht, ’s-Gra-
veland. Laat de burgers, d.w.z. 
de dorpen afzonderlijk kiezen! 
Dat is niet moeilijk, als iedereen 
in z’n eigen dorp stemt, kost dit 
niets extra. Bij meerderheid van 
stemmen wordt besloten welk 
dorp bij welke gemeente op 
den duur aansluit.  Democratie 
op z’n best. 

I. van Leeuwen, 
Nederhorst den Berg

Burgers over toekomst Wijdemeren

Rectifi caties
Op de Voorpagina van week 
42 stond een hinderlijke 
typefout. Bij de herinrichting 
van de Oud Loosdrechtsedijk 
stond dat wethouder Reijn de 
werkzaamheden in maximaal 
zes weken wilde afronden. 
Dat kan natuurlijk niet, het 
gaat ongeveer vijf maanden 
duren. Het is de bedoeling dat 
het nieuwe wegdek er vóór 1 
april 2018 ligt.
In dezelfde krant meldde een 
kop dat ‘Caravanparken’ een 
advocaat in de arm nemen 
tegen de baggerdepots in de 
Stille Plas. Dat is niet juist. 
Het gaat om de belangen-
groep Muyenveld- St. Pieter, 
niet de caravanparken. Die 
zijn wel tegen het feit dat in 
de Stille Plas natuureilanden 
als baggerdepots dichtbij hun 
parken komen. Maar ze wil-
len in overleg met de onder-
tekenaars van het Gebieds-
akkoord. Ze krijgen daarvoor 
nog de gelegenheid, meldde 
hun woordvoerder. 
Excuus voor de slordigheden 
(H.S.)

Bij de ingang kregen de hard-
werkende vrijwilligers en 
buren (als compensatie voor 
de geringe bouwoverlast) een 
mooi Delft s blauw tegeltje dat 
de verbinding over ijs tussen 
Nieuw en Oud Loosdrecht 
symboliseerde. Ook lag er een 
stapel sponsorcontracten klaar 
voor de Club van 100 of van 
de Club van Steunpilaren die 
respectievelijk 100 of 1000 euro 
mogen bijdragen aan de kas. 
Hoofdijsmeester Martin Hei-
neke voelt het aan zijn linker-
teen dat Koning Winter vanaf 
januari 2018 stevig zal heersen. 

“Ik weet bijna zeker dat we deze 
winter weer lekker kunnen ge-
nieten van natuurijs. Niemand 
kan dat met zekerheid voor-
spellen, maar mijn gevoel laat 
me zelden in de steek.”
Op 24 november is de Alge-
mene Ledenvergadering in 
Hotel- Café Heineke aan de 
Oud Loosdrechtsedijk. Het 
negenkoppige bestuur wordt 
uitgebreid met twee leden, 
maar voor voorzitter Van der 
Meulen wordt het waarschijn-
lijk zijn laatste jaar. “Ik werd in 
1971 penningmeester en ben 
al vanaf 1979 voorzitter. Het 

wordt eens tijd om te stoppen.” 
Wellicht pakt de ijsgoeroe er 
nog twee jaar bij om zijn 40 
jaar voorzitterschap te vol-
tooien. In ieder geval kost het 
Jacob geen enkele moeite om 
de Harley Davidson uit 1943 
direct aan de praat te krijgen, 
ooit gekocht door Dunne Dirk. 
Een van de drie nog werkende 
schuifh arleys in Nederland die 
door Peter Busch vakkundig is 
gerenoveerd.  
Zie ook:  www.ijlp.nl  

Dat over een half jaar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 
komst zijn, blijkt ook uit de 
politieke uitlatingen links en 
rechts om zich te profi leren.

Door: Herman Stuijver

Zo noemde CDA ‘er Eric Tor-
sing het plaatsnemen van Gert 
Zagt (DLP) op de publieke 
tribune tijdens het debat over 
de Oud Loosdrechtsedijk 
‘schijnheilig’. Zagt trok zich 
weliswaar formeel terug, maar 
had wel handtekeningen tegen 
het plan verzameld, vergader-
ruimte beschikbaar gesteld en 
teksten aangeleverd, had Tor-
sing vernomen. Burgemeester 
Ossel greep in en verbood deze 
terminologie waarop Torsing 
zijn excuus aanbood. 
Alette Zandbergen (DLP) vond 
het ‘een kwalijke zaak’ dat een 
overheid met de fi ets uitwijken 

op een trottoir offi  cieel toe-
stond. Dat was een onwettige 
daad. Daarentegen was Stan 
Poels (PvdA/ GrL) weer ver-
bolgen dat mevrouw Zandber-
gen bepaalde uitspraken op de 
3e informatiebijeenkomst ‘een 
wassen neus’ noemde. 
‘Voor de bühne’, populistisch, 
bijna onverantwoord’ waren 
de kwalifi caties van bijna alle 
partijen toen De Lokale Partij 
drie amendementen indiende 
tegen het Gebiedsakkoord. On-
afh ankelijk Liberaal Vuyk ging 
nog een stapje verder door te 
melden ‘dat de raad niet gebaat 
was bij een DLP, maar bij een 
verstandige raad’. Dat had Voigt 
(DB) ook willen zeggen. Gert 
Zagt verweerde zich met het 
statement dat die 3 verworpen 
amendementen ‘de manier van 
onze partij is om op te komen 
voor de bewoners.’

Venijn in de zijlijn
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Door: Herman Stuijver

Dat de lokale politici niet tot de 
vrijdagochtend hoefden te ver-
gaderen, kwam mede doordat 
een debat over de kwakkelende 
belastingsamenwerking met 
Stichtse Vecht en Weesp niet 
doorging. Het werd op verzoek 
van Stan Poels (PvdA/GrL.) 
van de agenda gehaald, omdat 
de raad eerst een tweede onder-
zoek over twee versies van een 
begroting wil afwachten. Dan is 
het totaalbeeld compleet.
Sieta Vermeulen, de VVD- een-
pitter, heeft  er een tweede jonge 
fractie- assistent bij. Na Kerstin 
Heuperman werd nu Niek 
Schut beëdigd. 

De reconstructie van de dijk 
kende een lange voorgeschie-
denis. Na een 3e ronde infor-
matie met aanwonenden moest 
de raad nu een knoop door-
hakken. Althans volgens de 
meerderheid van CDA, PvdA/ 
GroenLinks, Dorpsbelangen 
en Onafh ankelijk Liberaal. De 
oppositiepartijen vonden dat 
het plan niet voldoende gedra-
gen werd door de bewoners, 
dus stemden VVD, D66 en De 
Lokale Partij ( 5 van de 18) 
tegen. Vooral Alette Zandber-
gen (DLP) maakte werk van 
haar verweer. Zij meende dat 
te smalle fi ets- en voetpaden 
en een rijbaan die geschikt 
is voor te hoge snelheid de 

onveiligheid bevorderde. Bo-
vendien wees ze erop dat deze 
weginrichting strijdig is met de 
plannen van Wijdemeren om 
een aantrekkelijk routenetwerk 
voor recreanten te creëren. 
Er waren betere alternatieven 
voor een investering van 7 
miljoen. Ook Sieta Vermeulen 
vond dat fi etsers de dupe wa-
ren. Het idee om aan één kant 
geen voetpad aan te leggen en 
die extra ruimte aan de fi etspa-
den toe te voegen, vond ze de 
moeite waard. Martin Vuyk van 
OLib stipte de onhaalbaarheid 
van sommige ideeën aan. DB 
‘er Ria Hennis verwoordde een 
standpunt van de meerderheid 
dat er nu eenmaal niet meer 
breedte is, terwijl CDA ‘er 
Torsing zelfs zijn wethouder 
complimenteerde. Die had er 
alles aan gedaan om aan zoveel 
mogelijk wensen tegemoet te 
komen. 
Wethouder Th eo Reijn zei dat 
het weglaten van een voetpad 
aan één zijde een kwestie van 

Besluitvaardige gemeenteraad sluit voor middernacht

•  In overleg met de regioge-
meenten heeft  wethouder Van 
Henten besloten om voortaan 
één laagste tarief in te stellen 
voor hulp in de huishouding 
en dagbesteding. Het startbe-
drag wordt 17,50 per maand 
eigen bijdrage vanaf 1 januari 
2018. Overigens is wat je zelf 
moet betalen afh ankelijk van 
je inkomen. Het verschil is 
dat nu de WMO en Jeugdver-
ordening- tarieven op één lijn 
zitten.

•  Financieel wethouder De 

Kloet had ook positief 
nieuws. Uit de laatste post van 
het kabinet (Septembercircu-
laire) bleek dat Wijdemeren 
in totaal € 440.000 krijgt uit 
het Gemeentefonds in 2017. 

•  Er komen 325 zonnepanelen 
op het dak van het gemeente-
huis. Niet alleen scheelt dat in 
de uitstoot van kooldioxide, 
het levert ook jaarlijks 78.000 
kWh op (zoveel als ongeveer 
15 huishoudens). Door deze 
besparing, samen met de 
ledlampen, zal Wijdemeren 

30% minder energiekosten 
betalen. 

•  De website van de gemeente 
is verfrist. Hij is ook gebruiks-
vriendelijker geworden, zodat 
inwoners eenvoudiger kun-
nen vinden wat zij zoeken. 
Omdat de bestuurlijke toe-
komst van Wijdemeren onge-
wis is, is ervoor gekozen geen 
nieuwe website te bouwen. De 
meest gezochte producten en 
diensten hebben een promi-
nente plek op de homepage 
gekregen. Zo zijn deze zaken 
makkelijker vindbaar. Aan 
de hand van de statistieken 
en de actualiteit kunnen de 

Goed nieuws gemeente

onveiligheid was, als verkeer 
vanuit de uitritten rechtstreeks 
op het fi etspad kwam. Hij bleef 
erbij, gesteund door deskundi-
gen, dat ook na een jaar over-
leggen de huidige optie de beste 
zou blijven. 

Unaniem
Alle partijen waren blij dat er 
een megaproject komt om na-
tuur en recreatie in Loosdrecht 
en omgeving fors op te waarde-
ren: het Gebiedsakkoord van 
77 miljoen dat in 10 jaar door 
provincie, gemeenten, Natuur-
monumenten, recreatieonder-
nemers en vele andere partijen 
wordt ingezet om veel plannen 
te verwezenlijken. “Een knap 
staaltje samenwerking” zei 
René Voigt van Dorpsbelangen 
Het klonk Stan Poels als ‘groene 
muziek in de oren.’ Doch Mar-
tin Vuyk van OLib wees op ‘de 
olifant in het dossier’ waarmee 
hij doelde op 3 projecten waar 
veel tegenstand tegen bestaat, 
nl. het kanaal door de Loender-

veense plas, de vaarverbinding 
door de ‘s- Gravelandse Vaart 
en de baggereilanden in de Stil-
le Plas. Die vrees werd gedeeld 
door alle partijen. Wethouder 
Jan-Jaap de Kloet verzekerde 
nogmaals dat het ging om een 
principeakkoord, waarbij het 
Uitvoeringsprogramma waarin 
deze projecten staan genoemd, 
‘dynamisch’ is. Daar kan nog 
van worden afgeweken. Alter-
natieven zoals de Werkgroep 
Behoud Loenderveense Plas 
die aandraagt, zijn bespreek-
baar. Dat gold ook voor de Stil-
le Plas. De wethouder toonde 
ook een groot vertrouwen in 
de ophanden zijnde MER-pro-
cedure. Dat Gert Zagt van De 
Lokale Partij alsnog met drie 
amendementen kwam om te 
borgen dat de bovenstaande 
projecten niet konden worden 
uitgevoerd, werd op z’n zachtst 
gezegd door allen ‘overbodig’ 
geacht. 

WIJDEMEREN- Burgemeester Freek Ossel won zijn weddenschap 
dat de welgevulde agenda met diverse belangrijke agendapun-
ten voor middernacht zou zijn afgerond. Exact om 23.58 uur ha-
merde hij af. De Oud Loosdrechtsedijk tussen ’t Bruggetje en de 
brandweerkazerne krijgt vóór 1 april 2018 een nieuw versmald 
wegdek inclusief een fi ets- en voetpad aan beide zijden. Plus dat 
het tienjaren miljoenenplan om de Oostelijke Vechtplassen op te 
waarderen zelfs met applaus unaniem werd goedgekeurd.

Foto: Douwe van Essen // WWK

knoppen op de homepage 
wisselen. De gemeente werkt 
voortdurend aan het verbe-
teren van de digitale dienst-
verlening. De volgende stap 
is het digitaliseren van de for-
mulieren. Nu staan er voor-
namelijk pdf-formulieren op 
de website. De bedoeling is 
dat deze gedigitaliseerd wor-
den. De gebruiker vult online 
een formulier in en verstuurt 
hem direct naar de gemeente. 
Daarnaast zijn steeds meer 

zaken vanuit huis te regelen. 
Inwoners kunnen hun ver-
huizing doorgeven, uittrek-
sels en afschrift en opvragen 
en aangift e doen van een 
geboorte of voorgenomen 
huwelijk. Vanaf 23 oktober 
kunnen ook de intake voor 
rijbewijzen en reisdocumen-
ten via de website geregeld 
worden. Mensen hoeven dan 
alleen naar het gemeentehuis 
voor de handtekening en een 
foto. 

WIJDEMEREN- Voor jonge 
mensen is het vaak lastig om 
een hypotheek te krijgen. 
Daarom wil de gemeente een 
Starterslening instellen. Die 
maakt koopwoningen wellicht 
beter bereikbaar. 

Door: Herman Stuijver

De starterslening overbrugt het 
verschil tussen het bedrag dat 
je kunt lenen van de bank en de 
koopsom van 245.000 euro, de 
grens van de Nationale Hypo-
theek Garantie. Het maximale 
bedrag dat je kunt lenen is 20 % 

van het koopbedrag, oplopend 
tot 49.000 euro. De eerste drie 
jaar betaal je geen rente en af-
lossing. Daarna kan die periode 
van 3 jaar zelfs verlengd wor-
den. Of je gaat een rente van 
2,9% betalen, voor een periode 
van 30 jaar.
Het is een regeling voor jon-
geren en jonge gezinnen. Niet 
iedereen kan meedoen: Je moet 
tussen 18 en 36 jaar oud zijn, 
je moet minimaal één jaar in 
Wijdemeren hebben gewoond 
of minimaal 19 uur per week 
binnen de vijf dorpen werken. 
Of binnen 5 jaar na afronding 

van de studie terug willen ke-
ren naar Wijdemeren. Wethou-
der Betske van Henten verwijst 
naar de lokale Woonvisie waar-
in het behoud van de leefb are 
kleine kernen een belangrijk 
thema is. Daarom wil ze in-
zetten op verjonging. Nu zijn 
koopwoningen voor starters 
slecht bereikbaar en het vinden 
van een huurwoning is vaak 
ook lastig. Overigens is het 
aanbod van koopwoningen tot 
245.000 euro in Wijdemeren 
zeer beperkt. De regeling wordt 
in de commissievergadering 
van november besproken. 

Starterslening om verschil te overbruggen
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REGIO- Op maandagavond 16 
oktober hebben zeven mede-
werkers van Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek hun ambt-
seed of –belofte afgelegd. Zij 
deden dit ten overstaande van 
vrienden, familie en collega’s. 
De ambtseed werd zoals ge-
bruikelijk afgenomen door de 
voorzitter van de veiligheids-
regio Pieter Broertjes, bijge-
staan door plaatsvervangend 
brandweercommandant Dick 
van Baarle. 

Naast het afl eggen van de eed 
of beloft e ontvingen de nieuwe 

collega’s ook de brandweerpen-
ning. Deze munt is het symbool 
van de waarden van de brand-
weer: Behulpzaam, Deskundig 
en Daadkrachtig en staat voor 
de integriteit van de organisatie. 
Er waren drie nieuwe man-
schappen. 
Onder wie Sander Poort. Hij 
gaat aan de slag als Aspirant 
Manschap Vrijwillig bij de Post 
Nederhorst den Berg.
“Het is niet makkelijk om 
nieuwe brandweermannen 
en –vrouwen te vinden, daar 
doen we veel aan. We moeten 
hier ook hard aan werken, want 

een brandweerman trainen en 
opleiden kost veel tijd. Zij moe-
ten  immers breed inzetbaar 
zijn, want je weet nooit wat 
voor incident je aantreft , als je 
opgeroepen wordt. Ik ben dan 
ook erg trots op het feit dat we 
weer drie nieuwe manschappen 
hebben weten te binden!” aldus 
Van Baarle. 
Heb jij ook interesse om als 
vrijwilliger bij de brandweer 
aan de slag te gaan, meld je 
dan aan op een van de posten 
in onze regio of kijk op www.
kombijdebrandweer.nl

Zeven medewerkers Veiligheidsregio leggen ambtseed af

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

(links) Sander Poort, met anderen, burgemeester Broertjes e
n Van Baarle (rechts); foto: Bert de Bruin

Op 1 januari 2018 wordt de peuterspeelzaal een kinderdagverblijf. Gaan uw kinderen 
naar de peuterspeelzaal? Dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag vanaf 
1 januari 2018. Informeer bij uw peuterspeelzaal en kijk voor de voorwaarden op 
toeslagen.nl.

Let op: Wat u éxtra goed in de gaten moet houden, is dat u zelf de kosten van de 
opvang betaalt. Betaalt de gemeente mee? Voor dit deel kunt u geen toeslag krijgen. U 
krijgt dus alleen toeslag voor de kosten voor kinderopvang  die u zélf betaalt. Informeer 
hiernaar bij uw peuterspeelzaal.

Vraag kinderopvangtoeslag op tijd aan. U kunt de kinderopvangtoeslag voor 2018 
aanvragen vanaf 1 november 2017. Voor meer informatie: toeslagen.nl.

Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf

PvdA en GroenLinks in Wij-
demeren kondigen aan dat de 
samenwerking tussen beide 
partijen wordt voortgezet. De 
afgelopen periode is naar volle 
tevredenheid verlopen. De be-
sturen gaan de leden op de geza-
menlijke ledenvergadering  op 
1 november voorstellen PvdA 
‘er Sandra van Rijkom op nr.1 
en Stan Poels van GroenLinks 
op nr. 2 van de verkiezingslijst 
te plaatsen. Van Rijkom is sinds 
2014 wethouder en Poels is 
fractievoorzitter van de twee-
mansfractie. Volgens de bestu-
ren bevat de kandidatenlijst 

na Sandra en Stan ambitieuze 
nieuwe gezichten waarmee ze 
in de komende raadsperiode 
een succesvolle fractie zullen 

neerzetten. De kandidatenlijst 
wordt na vaststelling door de 
leden bekend gemaakt.

Sandra en Stan trekken de kar

Weekendaanbieding
Zachte witte- of
bruine bollen
4 + 2 gratis



NIEUWSSTER  5WOENSDAG 25 OKTOBER 2017

Digicafé
Op woensdag 1 november 
is er van 10.00-12.00 uur in 
Bibliotheek Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht  een Di-
gicafé over 10 onmisbare apps 
voor telefoon en iPad/tablet 
gepresenteerd door Eleanor 
Pascoe van SeniorWeb Bellen, 
mailen, WhatsAppen, foto’s 
maken en nog veel meer kan 
nu allemaal op dat kleine 
apparaat in onze zak of tas. 
Daarvoor zorgen de ‘apps’ op 
onze telefoon of iPad/tablet. 
Maar welke van die meer dan 
2 miljoen beschikbare apps 
zijn nu onmisbaar? Tijdens 
deze ochtend krijgt u een 
presentatie over een tiental 
onmisbare apps en wat u 
ermee kunt doen. Neem uw 
telefoon en iPad/tablet mee, 
dan kunnen medewerkers 
van SeniorWeb u helpen om 
de apps te installeren. Mis-
schien heeft  u zelf suggesties 
voor apps die u heel handig 
vindt, tijdens deze ochtend is 
er gelegenheid deze te delen. 
Iedereen is welkom, de entree 
is vrij 
Bibliotheek, Tjalk 41; 1231 
Loosdrecht; 035- 582 5488.

Een week voor de herfstva-
kantie was het op de vroege 
maandagochtend een drukte 
van belang in basisschool De 
Linde. Daar werden twee loka-
len in gebruik genomen door 
de kinderopvang en vervolgens 
kreeg het gezelschap een inkijk 
in twee kleutergroepen van De 
Sterrenwachter in het gebouw 
van Eigen&Wijzer. Een uitruil 
van lokalen die een eerste stap 
is op weg naar een Integraal 
Kindcentrum (IKC). 

Door: Herman Stuijver

Bij een IKC komen kinderen 
vanaf baby tot aan het eind van 
de basisschool in één organisa-
tie samen, waar integraal wordt 
gewerkt aan het opgroeiende 
kind. Kinderopvang en onder-
wijs in een doorlopende lijn. In 
Loosdrecht heeft  de gemeente-
raad ingestemd met een plan 
voor de bouw van twee IKC’s 
(start bouw in oktober 2019). 
Yolanda Halbesma, directeur 

van Jenaplanschool De Ster-
renwachter, zag een kans om 
vooruit te lopen op deze ont-
wikkeling. Ze had ruimte nodig 
voor een kleutergroep en daar-
op besloot ze in overleg met 
Martin Bosma, directeur van 
kinderopvang Eigen&Wijzer, 
om direct twee groepen onder 
te brengen in de Pinkenstal 
dat naast de school is geves-
tigd. Ook de wethouder van 
onderwijs, Sandra van Rijkom, 
steunde deze gedachtegang. 
Evenals het schoolbestuur van 
de stichting Talent Primair.
Onderwijs en opvang in één 
ruimte. Dat vergt de nodige aan-
passingen. Na de voorschoolse 
opvang ´s ochtends vroeg ko-
men de kleuters binnen. Dan 
moeten de leraren schuiven 
met tafels, stoelen en diverse 
andere spullen. En na school-
tijd komen de kinderen van de 
naschoolse opvang, hetzelfde 
proces in een andere volgorde. 
Toch loopt het allemaal best 
lekker, vertelt kleuterjuf An-

ne-Fleur. “We doen het 
nu zeven weken, het 
is even omschakelen, 
maar het delen van de 
ruimte voor onderwijs 
en opvang gaat eigenlijk 
heel goed. “ Want de 
onderwijsmensen ont-
dekken dat de kleuters 
best kunnen werken aan 
de grote tafels van de 
opvang. Veel materialen 
zijn geschikt voor beide 
groepen. Anne- Fleur ziet voor-
al voordelen voor de toekomst 
waarbij vanuit één visie kinde-
ren worden begeleid. “Inhoude-
lijk is het een zoekproces waar-
in je op elkaar af gaat stemmen” 
vult Yolanda Halbesma aan, 
“pedagogische medewerkers 
zullen samen met de leerkrach-
ten een weg zoeken.” “Het is 
een eerste stap, een oriëntatie” 
zegt Martin Bosma. Die ook 
het gezelschap rondleidt door 
de grote groene buitenruimte 
achter De Pinkenstal. 

BSO in De Linde
Het schuiven met ruimtes heeft  
gevolgen voor alle partners. 
Twee lokalen van De Linde zijn 
omgetoverd tot ruimtes waar de 
kinderen van de Buitenschool-
se Opvang na school prettig 
kunnen vertoeven. In het eerste 
lokaal komen de 10-plussers 
samen, in het andere kinde-
ren vanaf 8 jaar. Een robuuste 
kloostertafel, een zithoek, een 
keukenblok, groene wandde-
coraties, grote kasten en andere 
materialen geven het geheel een 
ontspannen indruk. “De ruim-

Eerste stappen naar IKC zijn gezet

KORTENHOEF- Of de Onafhan-
kelijk Liberalen Robby Israel en 
Martin Vuyk krachtig de verkie-
zingen van 2018 zullen ingaan, 
valt te bezien. De belangstel-
ling voor hun eerste openbare 
bijeenkomst zaterdag jl. in de 
Oude School was niet bijzon-
der groot.

Door: Herman Stuijver

Wellicht zullen de komende 
maanden de acht belangstel-
lenden worden aangevuld met 
meer Wijdemeerders die de 
denk- en doekracht van OLib 
willen versterken. Israel en 
Vuyk lieten zich in ieder geval 
niet uit het veld slaan, met volle 
overtuiging deelden ze hun 
motieven om aan de plaatselij-
ke politiek mee te doen. Robby 
Israel herhaalde nog eens dat 
niet de integriteitsschendingen 
van veel VVD ‘ers de reden 
was dat ze hun lidmaatschap 

opzegden, want ‘dat gebeurt 
bij elke partij’, maar het feit 
dat de VVD- top niet duidelijk 
afstand nam van deze kwalijke 
gang van zaken (o.a. fraude van 
ex-voorzitter Keizer- red.).  
Met een heldere powerpoint 
toonde Martin Vuyk aan hoe 
een gemeenteraad werkt. Dat 
raadsleden altijd ‘voor’ of ‘te-
gen’ moeten stemmen, blanco 
bestaat niet, vonden de heren 
een weeff out in het democra-
tisch bestel. Het standpunt over 
de bestuurlijke herindeling is 
en blijft  dat OLib inziet dat 
Wijdemeren niet in staat is 
zelfstandig te blijven. 
Er is niet genoeg 
kwaliteit en kwanti-
teit bij de ambtena-
ren, bestuurders en 
raadsleden, vindt het 
tweetal. “Dat alleen 
Hilversum ons wil 
hebben, is vervelend. 
Maar je moet rea-

listisch zijn” zei Martin Vuyk. 
Waarna hij teruggreep op zijn 
judo-beeldspraak “rol mee en 
probeer het beste resultaat eruit 
te slepen”. Vervolgens plakten 
de aanwezigen ieder 5 post-it 
velletjes met prioriteiten op de 
wand, want OLib wil graag een 
Top 5 -Zorgen samenstellen. 
Dat leverde bekende punten 
als verkeer, woningbouw en 
ozb- belasting op. En uiteraard, 
het issue waarmee de Onafh an-
kelijk Liberalen zich hebben 
gemanifesteerd, die overbodige 
vijfde afvalbak. Scheiden van 
groen, glas, papier en restafval 

als onderdeel van de recycling 
is prima. Maar vooraf scheiden 
van het plastic is aantoonbaar 
duurder en niet beter voor het 
milieu had onderzoek aange-
toond. “Die 5e bak van de GAD 
kost ons 24 miljoen” zei Robby 
Israel die er ook voor pleitte dat 
duurzaamheid altijd in balans 
moet zijn met de economie. 
Tot slot deelde het OLib- duo 
contactformulieren uit, want 
uiteraard willen ze meer men-
sen die hen in denken en daden 
ondersteunen. Op de website 
(www.olib.nl) treft  u nog meer 
informatie. 

Foto: Douwe van Essen // WWK

OLib’s voorbereiding op verkiezingen

tes zijn grotendeels door de 
kinderen zelf ingericht. Mood-
boards maken, vergaderen en 
googelen om de juiste mix aan 
spullen en spelmaterialen te 
vinden. Een mooi leerproces 
voor kinderen. Onze eigen tim-
merman heeft  veel meubelen 
zelf gemaakt. Daar zijn we heel 
blij mee”, zegt Petra Schipper, 
directeur Eigen&Wijzer.  
Het gaat om een tijdelijk onder-
komen, maar bij de bouw van 
de IKC ‘s zal De Linde steeds 
een belangrijke schakel vormen 
waar lokalen voor de verhui-
zende scholen beschikbaar 
zijn. Kortom, een uitruil met 
een blik op de toekomst waar 
iedereen blij mee was. Tout on-
derwijskundig Loosdrecht was 
aanwezig. Naast wethouder Van 
Rijkom ook de directies van de 
Terpstra- en Rehobothschool, 
De Linde- locatieleider Nick 
Homan en diverse andere 
medewerkers. Vandaar dat de 
gebakjes na afl oop smakelijk 
werden verorberd.  

WIJDEMEREN - De gemeente-
raad van Wijdemeren houdt op 
maandag 30 oktober een be-
wonersbijeenkomst om inwo-
ners en organisaties te spreken 
over de bestuurlijke toekomst 
van de gemeente.

De provincie Noord-Holland 
wil een herindelingsprocedure 
voor de Gooi en Vechtstreek 
starten. De provincie vindt de 

bestuurskracht in de regio én 
in Wijdemeren onvoldoen-
de. Daarom wil zij op termijn 
komen tot maximaal drie ge-
meenten in de regio. Op don-
derdag 2 november bespreekt 
de gemeenteraad het voorne-
men van de provincie om over 
te gaan tot een bestuurlijke fu-
sie met in ieder geval Hilver-
sum. Op dinsdag 7 november 
neemt de provincie een besluit 

over het vervolg van de fusie-
procedure.

Bewonersbijeenkomst
Voorafgaand aan het besluit 
van de provincie wil de ge-
meenteraad inwoners en or-
ganisaties graag in de gelegen-
heid stellen om ideeën, wensen 
en opvattingen kenbaar te ma-
ken. De bewonersbijeenkomst 
is op maandag 30 oktober van 

20:00 uur tot 22:00 uur in het 
gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Inwoners en or-
ganisaties die willen inspreken 
tijdens de bijeenkomst worden 
verzocht zich vooraf aan te 
melden via griffier@wijdeme-
ren.nl.

Meer informatie
Meer informatie over dit on-
derwerp en alle verslagen 
vindt u op www.wijdeme-
ren.nl/toekomst en op www.
noord-holland.nl (klik op ‘be-
stuur’ en vervolgens op ‘regio-
nale bestuurskracht’). 

Bewonersbijeenkomst herindeling 
Gooi en Vechtstreek
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Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

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

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

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

Twee weken geleden is er in 
Nieuw Loosdrecht een fl yer-
actie gestart om mensen te be-
reiken die eventueel interesse 
zouden hebben voor glasvezel. 
Initiatiefnemer Remco Bruyn-
seels peilt op deze manier of 
hij 30% van de huishoudens 
van Nieuw Loosdrecht zover 
kan krijgen om zich op glas-

vezel te laten aansluiten. Na de 
fl yeractie ontketende zich een 
ware digitale revolutie. Zijn 
mailbox stroomt dagelijks vol 
met mensen die dit wel zien 
zitten. Mocht jij ook glasvezel 
willen, maar heb je nog niet de 
fl yer gehad? Dan kun je mailen 
naar: glasvezelinloosdrecht@
gmail.com

Ook glasvezel?

In de week van 4 oktober, rond-
om Dierendag, is er op grote 
schaal gecollecteerd voor de 
Nederlandse Vereniging tot Be-
scherming van Dieren. Met 13 
enthousiaste collectanten zijn 
we in een groot gedeelte van 
Loosdrecht met de collectebus 
op stap geweest. Het resultaat 

is een record opbrengst van € 
2020,31. We zijn hier enorm 
trots op en willen alle gulle 
gevers dan ook heel hartelijk 
danken. Het kan zijn dat u nie-
mand aan de deur heeft  gehad, 
want niet in alle straten zijn 
we geweest. U kunt natuurlijk 
altijd zelf nog een donatie doen 

aan de Dierenbescherming. 
Nieuwe collectanten zijn van 
harte welkom zodat we in nog 
meer straten kunnen collecte-
ren voor de dieren. U kunt zich 
bij mij aanmelden. Alle collec-
tanten en donateurs nogmaals 
hartelijk dank!

Jolanthe Meester

Loosdrecht bedankt

Ingezonden brief  

Over de herinrichting van de 
Oud Loosdrechtsedijk zegt 
wethouder Reijn op 6 sep-
tember: “De mensen die er 
wonen die weten wat er nodig 
is en dat is bepalend voor dit 
college.”Dat klinkt hoopvol 
maar blijkt een farce. Na drie 
infoavonden is de wethouder 
horende doof. Klip en klaar 
was de boodschap: Dit plan 
is niet wat aanwonenden wil-
len! Dik 90 mensen namen 
de moeite dit de gemeente 
te melden. De fi etsersbond 
deelt eveneens haar visie. Zij 
schrijven o.a.: fi etspad is on-
dermaats, het aanzien nodigt 
uit tot een racebaan voor wet-
telozen, groeiend fi etsverkeer 
vraagt om ruim baan en ver-
smal de weg. Díe info vertelt 
de wethouder raadsleden niet. 
Ook ons eigen Verkeersbeleid 
of Gebiedsakkoord waarin 
staat ‘verhoog veiligheid voor 
fi etsers, verbreed het fi etspad’ 
maalt niemand om. 
Wat motiveert de meerderheid 
van de raad en de wethouder 
om dit alles te negeren? Snel-
heid, de wethouder heeft  aan-
nemers aangespoord om net 

voor de verkiezingen klaar te 
zijn. Dat levert punten op. Het 
resultaat nu: fi etspad is en blijft  
1,2 meter, veilig daarop inha-
len gaat niet en rijbaan wordt 
zelfs iets verbreed. We schieten 
er niks mee op voor deze 1,7 
miljoen, uw geld.
Ik viel helemaal van mijn stoel 
toen de wethouder vol triomf 
meldde dat de oplossing zit in 
het uitwijken op het voetpad. 
Beste mensen, dat is verboden 
(art 5 RVV). Ik schaam mij dat 
wij als overheid nu een te smal 
fi etspad creëren waarbij we de 
oplossing zien in het overtre-
den van wet en regelgeving.
Primair is nu gekozen voor 
auto’s, kwetsbaar verkeer is 
sluitpost. Inspraak is een was-
senneus. Een gemiste kans 
om veilig en naar wens in te 
richten. Helaas, precies zoals 
wethouder Reijn al tijdens 
een ondernemersbijeenkomst 
verkondigde: “Ik heb toch de 
meerderheid in de raad.”

Tijd voor verandering! 
Tijd voor verkiezingen!

Alette Zandbergen (DLP)

Snelheid voor veiligheid

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

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
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

Saskia Vreeman en Jan Bodaar 
van de Werkgroep Behoud 
Loenderveense Plas willen 
de MER- rapportage over de 
aanleg van een vaarverbin-
ding langs de Horndijk niet 
afwachten. Zij willen tijdens 
de integratiesessies, vóór 6 
december - als het Gebiedsak-
koord Oostelijke Vechtplassen 
wordt getekend dat project 
1.3. (een twee kilometer lange 
dijk langs in de Loenderveense 
Plas) wordt verwijderd. 

Door: Herman Stuijver

De werkgroep wil als volwaar-
dige partij betrokken worden, 
ze hebben verschillende ideeën 
om het eeuwenoude uitzicht op 
de Loenderveense Plas te be-
houden en zelfs te verbeteren, 
meent Jan.
“Het is een algemeen belang,  
genieten van dit prachtige 
uitzicht. Het is uniek, bij alle 
weersomstandigheden. Maar 
het gaat verder, er zijn vijf pun-
ten waarom wij zo begaan zijn 
met de Plas, zegt Jan: het zicht, 
het landschap, waterkwaliteit 
en natuur. Het gaat om een 
stiltegebied met veel natuur-
waarden. Zo ongerept, met o.a. 
de Purperreiger en de Zwarte 
Stern. Een dijk zou onherstelba-
re schade toebrengen aan fl ora 
en fauna” zegt Saskia Vreeman. 
“En het idee dat je een vaarver-
binding zonder dijk, met een 
touw of ballen als afscheiding 
kunt realiseren, slaat nergens 
op “ vult Jan Bodaar aan. “Daar-
om weten we dat de vermeende 
dijk hoog moet worden. Het 
kan spoken op het water tij-
dens storm”.  Met bootjes in het 
kanaal zouden er 
onder de waterlijn 
talloze vervuilende 
stoff en worden 
verplaatst. Dat is 
volledig in strijd 
met de natuurre-
gelgeving.” Er zou 
dus een kanaal van 
mogelijk ongeveer 
15 m. breedte vanaf 
de oeverlijn komen 
met een 2 km. lange 
dijk van minimaal 
150 cm. hoogte, 

deels afgeschermd door een 
rietkraag, een verplichte com-
pensatie voor de natuur (n.b 
dit zijn schattingen, de over-
heid kan – helaas - nog steeds 
geen concrete informatie ver-
strekken). “Een van de redenen 
waarom steeds minder recre-
anten Loosdrecht aandoen”, 
meent Saskia, “is juist het feit 
dat je geen zicht meer hebt op 
de Loosdrechtse Plassen. Bijna 
alles aan de plassen is volge-
bouwd met huizen, loodsen en 
jachthavens van watersporton-
dernemers en hotels. Fietsers, 
wandelaars verpozen daarom 
vaak aan de Horndijk vanwege 
het magnifi eke uitzicht op de 
Loenderveense plas.” “En dat 
zou je nu verpesten, want de 
Loenderveense plas verdwijnt 
achter die dijk. Dat kost juist 
toeristen. Dat is het paard ach-
ter de wagen spannen”  betoogt 
Jan Bodaar. 

Alternatieven
Met een powerpoint presentatie 
aan een provinciale commissie 
lieten de werkgroepleden zien 
wat er nodig is om Loosdrecht 
levendig en lucratief te krijgen. 
Het gaat volgens hen om een 
waterbeleving waarin cultuur 
en natuur een gelijkwaardige 
plaats moeten innemen. “ En 
ja, er zijn meer rondjes Loos-
drecht met de boot mogelijk, 
ook zonder de Loenderveense 
plas” weten Jan en Saskia. Aan 
de andere kant van het Wijde 
Blik ligt een oude sluis die – na 
aanpassing - een verbinding 
met de Vecht mogelijk maakt, 
zodat je via de Vecht en de 
Mijndense Sluis kunt varen 
naar de plassen. En verderop 

liggen er mogelijkheden via het 
opknappen van de Keersluis en 
het Kraaiennestersluis om nog 
verder te varen, zelfs naar het 
Tienhovens kanaal. 
De Werkgroep Behoud Loen-
derveense Plas is geen anti-par-
tij, maar wil graag participeren 
in een leuker Loosdrecht, maar 
niet ten koste van zicht op het 
water/ de natuur. Ze wil graag 
als 22e partij mee beslissen. 
We hebben toezeggingen ge-
kregen van wethouder de Kloet 
(Dorpbelangen), meent Saskia. 
“Tijdens de raadsvergadering 
van 19 oktober jl. hebben ver-
schillende partijen o.a. DLP, 
VVD, D66 en CDA, wethouder 
De Kloet scherpe vragen ge-
steld wat betreft  de vaarverbin-
ding.  De toezeggingen zijn: er 
komen integratiesessies voor 6 
december, partijen die zich nog 
niet hebben gemeld mogen aan 
de integratie sessie meedoen 
als volwaardige partij. Er moet 
unanimiteit zijn in de besluit-
vorming”. De werkgroep is blij 
met deze toezeggingen. 
Begin november heeft  de werk-
groep een gesprek met Natuur-
monumenten. Wat de leden 
niet begrijpen, meent Saskia, 
“is dat een partij als Natuurmo-
numenten dit unieke natuur-
gebied de Loenderveense plas 
niet beschermt. Tot op heden 
nemen zij geen hard standpunt 
in. Pas na de MER zullen zij 
hun defi nitieve mening geven 
of dit prachtige natuurgebied 
wordt opgeoff erd aan de wa-
tersport. Wij hopen dat Na-
tuurmonumenten tijdens de 
integratiesessie ‘Nee’ durft  te 
zeggen tegen Project 1.3. uit het 
uitvoeringsplan.” 

Uitzicht vanaf de Horndijk op 
kanaal en dijk, geen zicht meer 
op de Loenderveense plas

Achter die dijk verdwijnt 
de Loenderveense plas



 Vrijwilligers 
 gezocht! 

Wijdemeren
informeren

Wachtruimte
de Hornhof

De nieuwe wachtruimte op begraaf-

plaats de Hornhof in Nederhorst den 

Berg is klaar. 

Op 14 november om 16:00 uur is de 

opening door wethouder Reijn. 

U bent van harte welkom! 
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Kort

>   Bewonersbijeenkomst

Op maandag 30 oktober van 20:00 

tot 22:00 uur houdt de gemeenteraad 

een bewonersbijeenkomst over de be-

stuurlijke toekomst van de gemeente. 

Op donderdag 2 november bespreekt 

de gemeenteraad het voornemen van 

de provincie om over te gaan tot een 

bestuurlijke fusie met in ieder geval 

Hilversum. Hieraan voorafgaand wil zij 

graag nog een keer uw ideeën, wensen 

en opvattingen horen. De bijeenkomst is 

in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Wilt u inspreken? 

Dan kunt u zich vooraf aanmelden via 

griffier@wijdemeren.nl. 

>    Herinrichting plein Lindelaan

We gaan aan de slag met de herinrich-

ting van het  plein aan de Lindelaan 

in Loosdrecht. Maar voordat we de 

plannen voor de inrichting van het 

plein laten uitwerken, willen we graag 

van omwonenden, belanghebbenden 

en geïnteresseerden horen hoe zij de 

herinrichting van het plein voor zich 

zien. U bent daarom van harte welkom 

bij de bewonersavond op maandag 6 

november om 19:30 uur in het wijkge-

bouw van de Hervormde kerk.

>    Gratis energiescan

Niet alleen voor particulieren, maar ook 

voor bedrijven is het interessant om na 

te denken over verduurzaming. De ge-

meente geeft tien bedrijven de moge-

lijkheid om hun gebouw te laten scan-

nen op verduurzamingsmogelijkheden. 

Het bedrijf Climate Neutral voert deze 

scans voor de gemeente uit. Wilt u voor 

uw bedrijf ook kans maken op een gratis 

energiescan? Meld u dan snel via

 info@climateneutralgroup.nl of via 

telefoonnummer (030) 23 26 175. 

Let op! Alleen de eerste tien aanmeldin-

gen krijgen de gratis scan.

Offi  ciële
bekendmakingen

Nieuw uiterlijk
www.wijdemeren.nl

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

#mooiWijdemeren

@michelheenck

Kent u de vernieuwde Appelboom 
website al? Veel inwoners van 
Wijdemeren werken aan het mooier 
maken van hun leefomgeving en 
zetten zich in voor anderen. Op 
www.deappelboom.nl staan al deze 
vrijwilligersprojecten en buurtinitia-
tieven overzichtelijk bij elkaar.

Organisaties en inwoners kunnen op de 

vernieuwde site zelf activiteiten in de agenda 

zetten, ervaringen uitwisselen, oproepen 

doen en vacatures plaatsen. Elke maand 

zetten we een ander onderdeel van de 

website in de spotlights. Deze week zijn de 

vrijwilligersvacatures van Kasteel-Museum 

Sypesteyn de Appelboom-vacatures van de 

maand.

Extra handjes nodig
Heeft u groene vingers en lijkt het u leuk 

om te tuinieren in een echte kasteeltuin? 

Kasteel-Museum Sypesteyn zoekt vrijwil-

ligers, waaronder twee hoveniers. Huib 

Tijssens, directeur: ”Het park is zes hectare 

goot en heeft onder andere een doolhof, 

een slottuin en een boomgaard. Er is veel 

onderhoud nodig: snoeien, knippen, wieden, 

maaien, al het voorkomende tuinierswerk. 

We zoeken twee vrijwilligers die een halve 

dag per week hun handen uit de mouwen 

willen steken. Maar we kunnen nog meer 

‘handjes’ gebruiken. Voor de museumwinkel, 

secretariaat, communicatie, PR of assistentie 

van huwelijken en kinderfeestjes. Elk uurtje 

hulp is meegenomen!”

Informatiebijeenkomst
vrijwilligers 
Op woensdag 15 november zijn er om 10.30 

en 19.30 uur informatiebijeenkomsten voor 

nieuwe vrijwilligers op het kasteel aan de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150 in Loosdrecht. 

De vacatures vindt u op www.deappelboom.nl 

onder ‘vraag en aanbod’.

#mooiWijdemeren

@michelheenck







Leven met een chronische ziekte 
of beperking brengt extra kosten 
met zich mee. Wist u dat u bij de 
gemeente een bijdrage kunt 
aanvragen voor deze kosten? 

Het gaat om extra kosten die u maakt voor 

bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen en 

aanpassingen in huis. Er zijn bedragen van 

250 en 400 euro. De hoogte van de bijdrage 

is afhankelijk van uw inkomen en gezinssi-

tuatie. 

Voorwaarden
U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw partner 

en uw inwonende kinderen. Vergeet niet 

om ieder jaar een nieuwe aanvraag te doen! 

Bekijk de voorwaarden en het aanvraagfor-

mulier op www.wijdemeren.nl/chronischziek 

of bel met telefoonnummer 14 035.  

Extra geld voor chronische ziekte of beperking 

Wijdemeren
informeren

25 oktober 2017

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Kortenhoef
- De Kwakel 24: plaatsen tijdelijke woonunit (16.10.17)

-  C. Vreedeburghgaarde 34: uitbreiden woning 

(09.10.17)

Loosdrecht
- Eikenlaan 64: plaatsen dakkapellen (10.10.17)

- Laan van Eikenrode 5: plaatsen dakkapel (14.10.17) 

-  ’s Gravelandsevaart: plaatsen oeverbeschoeiing 

(13.10.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 44: uitbreiden woning 

(06.10.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 204: uitbreiden woning 

(17.10.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 5: bouwen overdekt zwembad (17.10.17)

- Middenweg 92: maken aanbouw (05.10.17)

- Platanenlaan 82: uitbreiden woning (09.10.17)

- Sniplaan 8: uitbreiden woning (08.10.17)

-  Torenweg, nabij Jozef Israëlslaan en Vincent van 

Goghstraat: kappen treurbeuk (09.10.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Breukeleveen
- Herenweg 103: vervangen kozijnen (16.10.17)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 7: plaatsen entreebord (09.10.17)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 78: plaatsen dakkapellen (10.10.17)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verbouwen woning 

(18.10.17)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 110: bouwen vrijstaande woning 

(10.10.17)

- Dammerweg 112a: plaatsen dakkapel (11.10.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 162: vergroten woning 

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning 

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunning 
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 28: uitbreiden en verbouwen woning 

Voor het indienen van een zienswijze : zie kader

>  Gewijzigde vaststel-

ling bestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 209 in 

Nieuw-Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 

21 september 2017 het bestemmingsplan Nieuw-Loos-

drechtsedijk 209 gewijzigd heeft vastgesteld.

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.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de toelichting, de regels 

en de verbeelding. Het betreft het opnemen van een 

geluidzone die de 48 dB lijn aangeeft.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf 26 oktober 2017 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 

(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 

uur), Rading 1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan 

met bijbehorende stukken is ook in te zien op www.

ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen 

het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van 

terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 

termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die door 

de raad zijn aangebracht bij de vaststelling van het plan.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een ver-

zoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 444.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Industrieweg 3 in Nieuw-Loos-

drecht
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 Industrieweg 3 in 

Nieuw-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet op het perceel Industrieweg 3 in 

Loosdrecht. Het doel van het bestemmingsplan is de 

bouw van een bedrijfshal en het gebruik daarvan moge-

lijk te maken. De bedrijfshal wordt voor een deel niet in 

de geldende bouwvlek gerealiseerd. Het gebruik komt 

niet voor in de Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 26 oktober 

2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeen-

tehuis (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 

12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestem-

mingsplan 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 van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 444.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Kortenhoef
-  Protestantse Gemeente De Graankorrel, winkelcen-

trum De Meenthof, ideële standplaats Allerheiligen/

Allerzielen op 4 november 2017 (18.10.17)

Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Oud-Loosdrechtsedijk 171 en 

Lindeplein, Intocht Sinterklaas op 18 november 2017 

(19.10.17)

Nederhorst den Berg
-  Bevolkingsonderzoek midden-west, parkeervakken 

voor Sporthal De Blijk aan de Blijklaan 3, wijziging 

periode ideële standplaats, nu van 18 oktober tot en 

met 15 november 2017 (17.10.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Kennisgeving Incidentele 

Festiviteiten
Loosdrecht
- Het Praethuijs, Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b, op 18 en 

op 24 november 2017 (09.10.17)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verkeersbesluiten 
Nederhorst den Berg
- Frans Halshof t.h.v. huisnr. 12:  aanleggen gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

handicap belanghebbende (11.10.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Vrijgekomen standplaats
Op het plein aan de Voorstraat te Nederhorst den 

Berg is een standplaats beschikbaar gekomen voor de 

donderdagmiddag. Wij stellen belangstellenden hierbij 

in de gelegenheid om tot en met 8 november 2017 een 

vergunningaanvraag in te dienen voor deze standplaats.

U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier. Dat stuurt u volledig ingevuld en 

ondertekend en met de gevraagde documenten naar: 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meer dan één 

complete aanvraag per standplaats zal deze worden 

vergund door middel van een openbare loting. U 

vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.n/

standplaats. Daar vindt u ook het beleid, de te volgen 

procedure, tarieven en een overzicht van de reeds 

ingenomen plaatsen en hun branche. 

>  Aanwijzing toezichthouder 

kinderopvang
Het college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren hebben tijdens de collegevergadering van 

10 oktober 2017 besloten:

1.1 De directeur publieke gezondheid van de GGD 

Gooi- en Vechtstreek aan te wijzen als toezichthouder 

kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 en 2.19 van de 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1.2 De directeur publieke gezondheid van de GGD 

te machtigen om de toezichthoudende taken uit te 

laten voeren door één of meerdere medewerkers die 

onder zijn leiding werkzaam zijn als toezichthouder 

kinderopvang.

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Overig
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Op 30 oktober is het zover, 
Hondsdolle uitlaatservice gaat 
van start in Loosdrecht en 
omstreken. Een droom die uit-
komt voor Diana Stoff er. 

Door: Patricia IJsbrandy

De liefde voor dieren en de 
natuur zat er bij haar al vroeg 
in, nooit gehinderd door ex-
treme weersomstandigheden, 
voelde ze zich buiten in de 
natuur het allergelukkigst. 
Als kind groeide ze op met 
een genoeglijke beestenboel 
en liet ze na schooltijd graag 
de honden in de buurt uit, als 
puber zwierf ze vele uren door 
bos en heide op haar paardje, 
waardoor ze de omgeving nu 
goed kent. Als echt buitenmens 
bewaart ze goede herinnerin-
gen aan het struinen door de 
natuur in binnen- en buiten-
land, waar ze van haar ex-man 
leerde jagen. Diana is moeder 
van twee volwassen zonen en 
woont in Nieuw-Loosdrecht 
met de ruwharige jack russel 
Saartje (10) en labrador Floor 

(7), die af en toe komt logeren. 
Ook Saartje en Floor zijn dol-
gelukkig als ze eropuit mogen 
trekken, zij nodigen nu vrolijke 
wandelmaatjes uit om mee te 
lopen!

Martin Gaus
Toen Diana een aantal jaren 
geleden als alleenstaande weer 
aan het werk ging zocht ze een 
uitlaat-oplossing voor haar 
honden. Ze kreeg te maken 
met vaak lange wachtlijsten 
bij de uitlaatservices in de 
buurt. Vriend (en collega) Da-
vid Brouwer van Uitlaten.nu 
sprong al enkele jaren eerder 
in op deze behoeft e en steunt 
Diana waar mogelijk. Door 
zijn deskundige adviezen en 
een grondige voorbereiding is 
de startende onderneemster 
er nu helemaal klaar voor. Op 
de opleiding HUS (Honden 
Uitlaat Service) aan de Martin 
Gaus Academie in Lelystad 
heeft  ze de nodige kennis van 
ehbo, rassen- en gedragsleer 
en omgangskunde eigen ge-
maakt. “Het is zo mooi om te 

zien hoe honden on-
derling met elkaar 
omgaan. Ik wil zoveel 
mogelijk kennis blij-
ven vergaren”, zegt 
Diana. Samen met 
haar partner William 
brainstormde Diana 
op het bedrijfslogo, 
het resultaat mag er 
wezen, Saartje stond 
daarvoor (geduldig) 
model. Het interieur 
van de nieuw aan-
geschaft e bus werd 
volgens de richtlijnen 
ingebouwd, de afgescheiden 
cabines met airco bieden een 
veilig en hondvriendelijk ver-
voer. “Het is super spannend en 
ik ben zo blij dat ik dit nu echt 
mag gaan doen”, reageert Diana 
enthousiast.

Schoon thuis
Na het intakegesprek wordt er 
een proefwandeling gelopen 
voor een eerste kennismaking. 
Belangrijk is dat de hond 
bekend is met de basiscom-
mando’s en sociaal met andere 

honden. In een groep van max. 
zeven honden worden afwis-
selende routes van een uur 
gelopen en spelletjes onderweg 
gedaan. Terug bij de auto is er 
water voor de honden aanwe-
zig. Je hebt honden die om een 
modderplas heen lopen of die 
er doldriest in gaan springen, 
alle boenders worden voordat 
ze weer naar huis worden ge-
bracht van het ergste speelvuil 
ontdaan. Op twee momenten 
van de dag, van maandag tot en 
met donderdag, is het mogelijk 

om een wandeling te boeken. 
Kijk voor alle info op www.
hondsdolleuitlaatservice.nl of 
bel tel; 06-46034150 en volg de 
facebookpagina.

Diana: “Honden zijn afh an-
kelijk van de mens voor hun 
verzorging, eten en liefde. Als 
mens ontvang je zoveel van ze 
terug. Ik wil graag voor even de 
zorg van een dierbare viervoe-
ter overnemen zodat een baasje 
met een gerust hart van huis 
kan gaan.”

‘Betrouwbaar plezier voor hond en baasje’

Hondsdolle uitlaatservice van start

Dit jaar werd er op vliegveld 
Hilversum voor de stichting 
Hoogvliegers een ware show 
gehouden. Politie, brandweer, 
traumahelikopter en de poli-
tiehelikopter kwamen langs 
om de gehandicapte kinderen 
(6 tot en met 17 jaar) een bij-
zonder en onvergetelijk avon-
tuur te laten beleven.

Door: Wessel Kok

Ze mochten in vrachtauto’s 
meerijden of met een politie-
auto. Zelfs een rondvlucht. Ook 
ambassadeur Coen Swijnen-
berg was aanwezig om te zien 

hoeveel geluk er van de ge-
zichten van de kinderen kwam. 
De Stichting Hoogvliegers laat 
zieke of gehandicapte kinde-
ren een bijzonder avontuur 
beleven. Zelf een vliegtuig be-
sturen! Een dag zonder zorgen, 
zonder ziekte of handicap, een 
dag waar ze boven zichzelf uit-
stijgen en meer dan bijzonder 
zijn, een dag die ze nooit meer 
vergeten. In de afgelopen 10 
jaren vlogen er meer dan 9.000 
kinderen. De vrijwilligers van 
de stichting laten kinderen, het 
hele jaar door, vanaf elk vlieg-
veld in Nederland, vliegen. Pi-
loten stellen hun vrije tijd, he-

likopter en vliegtuig daarvoor 
beschikbaar. De kernwaarden 
zijn: bijzonder en bevlogen!
Naast de grote Hoogvliegers-
dagen organiseert Stichting 
Hoogvliegers ook Individuele 
Hoogvliegersdagen. Hiervoor 
is een volledig geautomati-
seerd systeem opgezet, waar 
de kinderen zich via de website 
kunnen aanmelden. Een kind 
wordt gekoppeld aan een piloot 
die vliegt vanaf een vliegveld 
in de buurt. Zo kan Stichting 
Hoogvliegers elke dag, en door 
heel Nederland, met kinderen 
vliegen. Dat is een geweldig 
avontuur, met als hoogtepunt 

een vlucht van ongeveer 30 tot 
45 minuten. Vaak kan er ook 
een familielid, zusje, broertje, 
ouder en een begeleider mee. 

Wanneer de omstandigheden 
het toelaten zal het kind zelf het 
vliegtuig besturen en is voor 
één dag piloot

Bijzonder en bevlogen

Met het ouder worden neemt 
het uithoudingsvermogen af, 
vermindert de spiermassa en 
wordt de reactiesnelheid min-
der. De kans op vallen neemt 
hierdoor toe. Doordat ook de 
botdichtheid afneemt, is de 
kans op botbreuken bij het 
vallen aanzienlijk hoger. 

Tijdens de Valpreventieweek 
begin deze maand is er in de 
Emtinckhof in Loosdrecht een 
bijeenkomst georganiseerd 
rondom valpreventie voor 
ouderen. Deze bijeenkomst, 
georganiseerd door fysiothe-
rapeut Frieda Verheul van 
Fysiotherapie Inovum, gaat een 

vervolg krijgen in de vorm van 
de valpreventiecursus ‘Beter 
in Balans’. “De nadruk van de 
cursus ligt op het voorkomen 
van vallen en het verminderen 
van de angst om te vallen” aldus 
Frieda. “Naast handige tips over 
mobiliteit en balans worden 
praktische oefeningen gegeven 
om de balans en het evenwicht 
te trainen. Spierkracht, coördi-
natie en balans kan natuurlijk 
je op elke leeft ijd en op elk 
niveau trainen, maar wanneer 
er sprake is van een verhoogd 
valrisico is gericht trainen on-
der begeleiding van een profes-
sional van belang.”
De cursus wordt gegeven van-

uit het Behandel- en advies-
centrum van Inovum. “Naast 
fysiotherapeuten werken wij 
hierin samen met andere be-

handelaren zoals ergothera-
peuten. Zij geven ook een deel 
van de valpreventiecursus. De 
ergotherapeut kan tips geven 

Goed uit de voeten dankzij valpreventiecursus over de veiligheid in de woning 
en kan waar nodig adviseren 
over hulpmiddelen en het ge-
bruik daarvan.”
Op woensdag 15 november 
om 10:00 u start de cursus in 
de Emtinckhof in Loosdrecht. 
De cursus bestaat uit 4 bijeen-
komsten van 1 uur en de kosten 
bedragen €45,-. Dit is inclusief 
cursusmap en testmateriaal. 
Voor aanmelden of meer in-
formatie over de cursus ‘Beter 
in Balans’ kunt u contact opne-
men met Behandel- en advies-
centrum Inovum, afdeling Fy-
siotherapie. Telefoonnummer 
035 -  58 88 492 of per e-mail 
via fysio@inovum.nl.
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WIJDEMEREN- VVD ‘ers Sieta 
Vermeulen en Frits Vogel slaan 
de handen ineen. Sieta is het 
enige VVD- raadslid in Wijde-
meren en Frits leidt de zes-
koppige fractie in Hilversum. 
Beide hameren op de urgentie 
dat Wijdemeren en Hilversum 
zo snel mogelijk opgaan in 
één gemeente Gooi- en Vecht-
streek. 

Door: Herman Stuijver

“Het is van groot belang dat 
deze regio veel sterker wordt. 
Anders worden we van de mat 
gespeeld” opent Frits Vogel 
die al vanaf 2010 raadslid is in 
Hilversum. “De regio’s Amster-
dam, Amersfoort en Utrecht 
dringen op. Het Gooi moet 
gewoon een geheel worden om 
gezamenlijk op te treden. Denk 
aan de bereikbaarheid en aan 
de economische samenwer-

king.” Ook Sieta heeft  keer op 
keer betoogd dat één Gooistad 
de beste oplossing is. 
Het tweetal vindt dat de pro-
vincie met de huidige pro-
cedure voor een bestuurlijke 
herindeling niet duidelijk ge-
noeg is. Dat Wijdemeren en 
Hilversum moeten fuseren is 
helder, maar wat er met Laren, 
Blaricum, Eemnes en Huizen 
moet gebeuren vinden ze ‘een 
verstoord beeld’, die hoeven 
uiteindelijk niet te fuseren. 
Vogel: “De provincie moet een 
ei leggen, met een duidelijke 
visie. Niet doorrommelen met 
vage compromissen. Het is een 
verantwoordelijkheid naar je 
burgers om op rationele wijze 
het beste model te kiezen en 
dat is een krachtige Gooi en 
Vechtstreek.” 
Sieta Vermeulen ziet dat de 
Wijdemeerse politieke partijen 
niet tot een gezamenlijk stand-

punt kunnen komen, terwijl 
de noodzaak om de bestuurs-
kracht te versterken groot is. 
Ze is realistisch en gaat ervan 
uit dat een fusie met Hilversum 
als tussenstap onontkoombaar 
is. “We kunnen al bijna niet 
meer zonder Hilversum. Men-
sen weten vaak niet hoeveel 
ambtelijk werk er nu al op het 
Hilversumse stadhuis voor 
Wijdemeren wordt gedaan.” 
Dat beaamt Frits Vogel. Die 
erop wijst dat Hilversum ook 
een gemeente met een grote 
diversiteit is, met wijken die 
een eigen karakter hebben. “Of 
je nu over het spoor woont of 
in de Boombergwijk, dat zijn 
ook grote verschillen. Wij doen 
de laatste jaren erg veel aan 
beleid in wijken en buurten. Ik 
ben ervan overtuigd dat de vijf 
dorpen van Wijdemeren daar 
prima in passen.” Dat sluit aan 
op het kernenbeleid dat voor 

Wijdemeren de komende jaren 
een belangrijke prioriteit is , 
vult Sieta aan. 
Vanaf nu zullen Sieta Vermeu-
len en Frits Vogel, Wijdemeren 
en Hilversum, vaker samen 
optreden om hun ideaal van 
één Gooistad uit te dragen. 
“Die stip op de horizon moet 

veel beter worden uitgewerkt. 
We eisen een strakker commit-
ment van de provincie. Met een 
tijdlijn wanneer er één geheel 
moet ontstaan. De regionale 
bestuurskracht moet sterker, 
dat is het doel.”

VVD Wijdemeren/ Hilversum één Gooi gemeente

Volgende keer meer nieuws 
over de Loosdrechtse Boys. 
Bert en Mark Schipper, die 

meedoen aan de Noordkaap 
Challenge. 

De Loosdrechtse Boys

NEDERHORST DEN BERG- De 
Duitse familie Rust telde in de 
18e en 19e eeuw verschillen-
de musici onder haar leden. 
Eén was een leeftijdgenoot 
van Beethoven. Deze Wilhelm 
toog naar Wenen, maakte met 
zijn pianospel indruk op de 
componist die hem vervolgens 
bij kennissen als pianoleraar 
aanbeval. 

Wilhelm had als kind les gehad 
van zijn vader Friedrich. Van 
Friedrich Rust speelt het Serafi -
no Strijktrio de sonate voor vi-
ool, altviool en cello. Een mooie 
opmaat voor de twee trio’s van 

Beethoven die daarna op het 
programma staan. Beethoven 
componeerde zijn strijktrio’s 
voordat hij aan zijn strijkkwar-
tetten begon, die wellicht be-
kender zijn. En daarmee wordt 
door het Serafi no Trio een 
geheel 18e eeuws programma 
gespeeld. 
Violiste Cecilia Bernardini 
richtte in 2010 het trio op en 
vernoemde het naar de bouwer 
van haar viool. Altvioliste Si-
mone van der Giessen (die we 
ook kennen van het Navarra 
Kwartet) en celliste Timora 
Rosler completeren het trio. 
Een quote uit de Nederlandse 

Rust en Beethoven bij Serafi no Strijktrio
pers over het Serafi no Trio: 
‘Top musici... Homogeniteit 
in samenklank en vol over-
tuiging...’ overtuigt u vast om 
vrijdagavond 3 november naar 
het Jagthuis te komen. 
Het concert begint om 20.15 
uur. Zoals gebruikelijk bij de 
vrijdagavondconcerten is er 
voorafgaand aan het concert 
om zeven uur voor de eerste 20 
belangstellenden gelegenheid 
aan te schuiven aan tafel. U 
krijgt voor 33 euro het concert 
en een heerlijk vegetarisch 
twee-gangen menu voorge-
schoteld.

Serafi no Strijktrio 
vrijdag 3 november 2017, aan-
vang 20.15 uur, entree 17,50 

Koter & Groter Café
Elke eerste woensdagochtend 
van de maand is er ’t Koter 
& Groter Café op Julianaweg 
11A (bij Th uizbij kinderop-
vang). Het Koter & Groter 
Café is een ontmoetingsplek 
voor (aanstaande) ouders en 
hun kinderen uit Kortenhoef 
en omgeving. Iedereen is van 
harte welkom tussen 9.30 en 
11.30 uur. Op woensdag 1 
november is coach en trainer 
Maarten Vogelaar als gast-
spreker aanwezig. Hij geeft  
tips over hoe je aandacht voor 
jezelf en je partner kunt hou-
den binnen een druk gezin. 
Meer info: www.koterengro-
tercafe.nl of de Facebookpa-
gina @koterengrotercafe.

HAARLEM - Terwijl de discussie 
over een vaarverbinding via het 
Wijde Blik naar de Loosdrecht-
se plassen in alle hevigheid is 
losgebarsten, komt de provin-
cie terug op een ouder plan. 
Namelijk het weer bevaarbaar 
maken van de ’s-Gravelandse 
Vaart, door het herstellen van 
de Noordersluis, het aanpas-
sen van de Corverbrug en het 
verbeteren van de Zuidersluis 
en –brug. 

Dit zorgt voor een minimale 
doorvaarhoogte van 1,20 m 
en een diepgang van 80 cm. 
De constructies worden ook 
geschikt voor kano’s. Verder 
wordt een deel van de oeverbe-
scherming hersteld. De provin-
cie stelt hiervoor 1,1 miljoen 
euro subsidie beschikbaar.
Cees Loggen, gedeputeerde 

Water: “Met deze bijdragen 
worden knelpunten in vaar-
verbindingen op verschillende 
plekken in Noord-Holland 
aangepakt. Ik ben blij dat deze 
belangrijke schakels worden 
hersteld, zodat straks nog meer 
mensen kunnen genieten van 
onze mooie vaarwegen.”

Dit project (samen met nog 
een aantal vaarverbindingen) 
komt in aanmerking voor sub-
sidie van de provincie omdat 
het klaar is om uitgevoerd te 
worden en omdat het winst 
oplevert voor de hele regio 
en verschillende doelgroepen 
(meerdere waterrecreatievor-
men, gebruikers, ondernemers, 
beheerders, etc.). Voorwaarde 
voor de subsidie is dat de pro-
jectpartners meebetalen aan de 
kosten. 

Provincie investeert in 
’s-Gravelandse Vaart  

euro (tot 25 jaar 10 euro). Re-
serveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van 
het concert is Het Jagthuis, 
Middenweg 88, Nederhorst 
den Berg (Horstermeer).
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KORTENHOEF- Op 2 november 
verwacht Kunst aan de Dijk 
Kortenhoef twee van haar ge-
liefde sterren, de pianist Vassi-
lis Varvaresos en de violist Noé 
Inui. Nu iets minder jong en 
inmiddels met daverend suc-
ces doorgebroken op de grote 
internationale klassieke podia. 
Vanwege het enthousiaste 
publiek, de mooie akoestiek en 
de intieme sfeer in Het Oude 
Kerkje keren ze graag terug. 
Deze keer worden ze vergezeld 
door de in Georgië geboren en 
in Rusland geschoolde altvio-
list Georgy Kovalev en de jonge 
Nederlandse cellist Alexander 
Warenberg.

Alexander Warenberg, de win-
naar van zowel de 1e prijs als de 
publieksprijs op het Nationaal 
Celloconcours 2016 vervangt 
Ella van Poucke. Zij heeft  niet 

alleen Kortenhoef moeten 
afzeggen maar ook haar optre-
den in het Concertgebouw in 
Amsterdam vanwege een groot 
concours in Italië. Een grote 
kans voor deze top-celliste en 
een uitgelezen kans voor het 
publiek van Kunst aan de Dijk 
Kortenhoef om de talentvolle 
Alexander Warenberg (1998) te 
horen spelen. 
Violist Noé Inui (1985) is een 
wereldburger pur sang. Zijn 
vader is Japans, zijn moeder 
Grieks, en hij werd in Brussel 
geboren. Deze door jury en 
pers geroemde ‘exceptioneel 
getalenteerde musicus’ won tal-
loze prijzen en treedt op grote 
internationale podia op. Hij 
zorgde eerder samen met pia-
nist Vassilis Varvaresos en met 
Trio Bell’Arte voor een staande 
ovatie in Het Oude Kerkje in 
Kortenhoef.

De Georgische altist Georgy 
Kovalev (1990) begon zijn 
studie aan het Tchaikovski 
Conservatorium in Moskou 
en vervolgde deze in Keulen 
en Geneve. Kovalev is een 
van de deelnemers aan het 
Yehudi Menuhin Live Music 
Now project in Duitsland.De 
Griekse meesterpianist Vassilis 
Varvaresos (1983) is veelvuldig 
te horen in de meeste Europese 
landen en toerde door Japan en 
de VS met violist Noé Inui. Be-
halve als kamermusicus is Vas-
silis ook regelmatig te horen als 
solist met orkesten en speelt hij 
solorecitals. 
Op het programma staat Fau-
rés Tweede pianokwartet dat 
vaak overschaduwd wordt door 
het populaire Eerste. Dat is on-
terecht zoals dit pianokwartet 
zal aantonen. Elk deel wordt 
in kleur aangezet door pianist 

Vassilis Varvaresos. 
Waarna hij in sferisch 
gesprek gaat met vi-
olist Noé Inui, altist 
Georgy Kovalev en 
cellist Alexander Wa-
renberg. Ook Brahms 
daalt in zijn Derde 
pianokwartet diep af 
in de menselijke ziel. 
Hij suggereerde zijn 
uitgever het omslag te 
voorzien van een por-
tret met een pistool te-
gen het hoofd. Toch is 
het kwartet niet som-
ber, maar vooral warmhartig.

Kaartverkoop
Donderdag 2 november; 
20:15 uur; Het Oude Kerkje 
aan de Kortenhoefsedijk te 
Kortenhoef. Kaarten: www.
kunstaandedijk.nl of via de 
vaste voorverkoopadressen: 

Wijnkoperij en Slijterij De 
Meenthof in Kortenhoef en Li-
bris Boekhandel Voorhoeve in 
Hilversum. Entree: donateurs € 
17; bezoekers € 21.  

Kunst aan de Dijk presenteert

Vassilis, Noé, Alexander en Georgy concerteren

Kunst aan de Dijk Kortenhoef presenteert

2 november 2017 | 20:15 uur | Het Oude Kerkje in Kortenhoef

Noé Inui
viool

Georgy 
Kovalev
altviool

Mozart
Brahms
Fauré

Alexander
Warenberg
cello

Vassili
Varvaresos

piano

Kaarten kopen: 
www.kunstaandedijk.nl

WIJDEMEREN - Wilt u eens in 
een intieme setting naar een 
mooie fi lm kijken? Kom dan 
naar fi lmtheater De Dillewijn 
in Ankeveen. Hier kunt u rustig 
uw kopje koffi  e of glaasje wijn 
mee de zaal in nemen. Kleine 
tafeltjes tussen de stoelen ge-
ven u de indruk van een grand 
café.

Op woensdag 1 november a.s. 
draait de fi lm Th e Imitation 
Game, gebaseerd op ware ge-
beurtenissen, onder regie van 
Morten Tyldum. Het verhaal: 
In WO II werkten Britse weten-
schappers zich in het zweet om 

de machines te kraken waar-
mee de Duitsers hun berichten 
codeerden. Alan Turing was 
een wiskundige, die hierin een 
grote rol speelde. Zijn grootste 
verwezenlijking bestond erin 
om als een van de eersten de 
Duitse Enigma-codes te breken 
waardoor de geallieerden de 
controle over de Atlantische 
Oceaan zouden krijgen en 
uiteindelijk de oorlog zouden 
winnen. 
Th e Imitation Game is con-
ventioneel verteld, maar ook 
onderhoudend en ontroerend. 
Dat laatste wegens de wrange 
uitkomst van de geschiede-

nis en de sterke hoofdrol van 
Benedict Cumberbatch, die 
Turing neerzet als onaangepast, 

gefrustreerd en zeer menselijk.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten: € 
6,50 via www.dedillewijn

‘The Imitation Game’ in Filmtheater De Dillewijn

Op zaterdag 28 oktober is onze 
traditionele Halloween SUP-
Tour bij ikSUP! We peddelen 
een spannende tocht door het 
in Halloween-stijl versierde 
natuurgebied en uiteraard ma-
ken we een stop op ons eiland 
voor een glas Glühwein en/of 
warme chocomelk en kunnen 
de kids marshmallows rooste-
ren bij het kampvuur.

De deelnemer met het mooiste/
origineelste Halloween-kos-
tuum verdient natuurlijk een 
prijs. We verzamelen op zater-
dagavond 28 oktober om 19 
uur bij SUP-school ikSUP bij 
Jachthaven De Uitkijk, waar 
we om ca. 19:30 uur zullen ver-
trekken voor de sup-tocht van 
ca. 4 kilometer. We verwachten 
om ongeveer 21:45 uur weer 
terug te zijn. Kinderen zijn ook 
van harte welkom en kunnen 

eventueel ook voorop de sup 
bij een van de ouders, maar er 
zijn ook speciale kinder-sups 
beschikbaar. Het dragen van 
een wetsuit onder het Hal-
loween-kostuum is verplicht 
(verkrijgbaar bij ikSUP).

Kosten: €25,-pp bij gebruik 
materiaal ikSUP (verlichte SUP, 
peddel en wetsuit, drankje en 
foto’s van de tocht) en €12,50 
p.p. bij gebruik eigen materiaal
Aanmelden kan via info@ik-
sup.nl of bel even met ikSUP 06 
81 467 367; www.iksup.nl

Halloween Sup-tocht

Brainstorm in Loosdrecht
Het boek ‘Brainstorm’ van de 
Kortenhoefse Joke Goudriaan 
is binnenkort te koop bij Bru-
na Loosdrecht. In 2013 kreeg 
Joke de diagnose dat ze leed 
aan een hersentumor die niet 
operabel is. Na behandelingen 
met chemotherapie en hyper-
thermie is haar gezondheid 
nu stabiel. De moeder van 
vier kinderen en oma van drie 
kleinkinderen begon met een 
blog over haar ziekte dat later 
werd uitgegeven als boek. Het 
is een positief, inspirerend en 
persoonlijk verhaal dat een 
blik geeft  in haar strijd tegen 
de tumor. Met de opbrengst 
van Brainstorm wordt de 
StichtingSTOPhersentumo-
ren.nl gesteund. Uitgeverij: 
www.bullseyepublishing.nl

A.s. zaterdag is er vanaf 20.30 
uur een 30+ Dancing Party op 
Landgoed Zonnestraal. Een 
laagdrempelig en een gezellig 
dansfeest voor iedereen die 
dertig jaar of ouder is. 

Kom leuk uitgaan, dansen, 
sjansen, kletsen of gewoon wat 
drinken. Onze DJ’s draaien alle 
hits van de 70’s tot en met de 
dansbare hits die nu in de top 
staan. Uiteraard zijn jullie ver-
zoekjes ook van harte welkom.
Wil je niet tussen het jonge 
grut in de clubs staan, geen 
lange wachtrijen bij de entree 
en overvolle kroegen maar ge-
woon lekker los gaan op de mu-
ziek die jij kent van toen en nu. 
Gezellig uitgaan voor (jonge) 
ouders, singles en niet-singles, 
vrienden en vriendinnen. 

Vier jij je verjaardag op een 30+ 
Dancing Party of kom je met 
meer dan 10 mensen, laat het 
ons vooraf weten en je krijgt 
elk 5e entree gratis. Kaarten 
voor dit feest kun je met kor-
ting kopen voor € 10,00 i.p.v.  € 
12,50 via de website www.dan-
cing-party.nl/Hilversum.

30+ Dancing Party op 
Landgoed Zonnestraal
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Programma november 2017

The Imitation Game Film
Woensdag 1 november 

Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 6,50

Bultpop Concert
Zondag 5 november  

Zaal open 16.00 uur. Aanvang 16.30 uur 
(beperkt aantal zitplaatsen)
Kaarten € 7.00 aan de deur

Voorverkoop € 6.00 
via het Wapen van Ankeveen

Theo Nijland Kleinkunst
 Programma: Desalniettemin

Zondag 12 november 
Aanvang 15.30 uur. Kaarten € 18.00

Expositie L!CHT
17, 18 en 19 november

Na het succes van expositie ‘Blauw’ 
van vorig seizoen, nu expositie ‘Licht’.

Een verrassende combinatie van kunst, 
kunstenaars, muziek, voordracht en eten. 

Deze keer helemaal in het teken van ‘Licht’. 

Johan Goossens Cabaret
Programma: Vlam (try out)

Zaterdag 25 november 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 15.00

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V. 
Tel. 0294 25 62 00
Nieuw Walden 6, 
1394 PB Ned. den Berg
Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie-medewerkers:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
•  Patricia IJsbrandy

patvk@live.nl
•  Saskia Luijer 
 saskialuijer@hetnet.nl
•  Niels van der Horst

niels@nielsvanderhorst.com
•  Mark Hilberts

markhilbertssportpublicaties@
gmail.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

op alle

gordijnstoffen

Gijsbrecht v. Amstelstraat 172, Hilversum

De gehele maand oktober

20% korting

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

Geheel onverwacht is, tijdens 
zijn vakantie in Italië, Dick 
Stobbe overleden. Hij werd 
78 jaar.
Hij was bekend als oud-direc-
teur van L.T.L. in Loosdrecht, 
nu Luchttechnische Industrie 
Loosdrecht. Als ondernemer 
kennen we hem ook van zijn 
vele werkzaamheden voor 
de toenmalige ‘Industrie en 
Ambachts Kring Loosdrecht’, 
wat later de Ondernemers 
Kring Loosdrecht werd. Hij 
is vele jaren bepalend geweest 
voor het beleid van de OKL, 
eerst als secretaris en later als 
voorzitter. Onder zijn bezie-
lende leiding heeft  destijds 
de herinrichting van het 
industrieterrein De Rading 
plaats gevonden, en hij was 
betrokken bij het tot stand 
komen van het bedrijven-
terrein De Zodde. Door zijn 
niet afl atende inspanningen 
was het ledental van de OKL 
aanzienlijk gegroeid. 

Toen hij als voorzitter statu-
tair moest aft reden en niet 
meer herkiesbaar was, is hij 
benoemd tot ere-lid van de 
vereniging. Dit bleef hij ui-
teraard na het samen gaan 
in 2014 van OKL met OCW, 
waarna de vereniging als 
Ondernemend Wijdemeren 
verder ging. Ook daarna kwa-
men we hem bij vele activitei-
ten nog tegen.

Wij verliezen in hem een 
gedreven en betrokken lid, 
die mede heeft  bijgedragen 
aan het succes van onze ver-
eniging. We gedenken hem 
met respect en dankbaarheid 
voor zijn inspanningen, en we 
bewaren de vele mooie herin-
neringen.

Namens het bestuur,
Wim Lorjé

Voorzitter OW

In memoriam Dick Stobbe

REGIO - Binnen Brandweer 
Gooi en Vechtstreek  is 91% van 
de brandweermensen er trots 
op brandweerman of -vrouw te 
zijn. Dat blijkt uit het landelijk 
belevingsonderzoek onder 
9000 brandweermensen. 

De uitkomsten geven naast een 
landelijk beeld ook een beeld 
per brandweerregio. Als het 
gaat om de beleving van het 
brandweerwerk wijkt Brand-
weer Gooi en Vechtstreek in 
grote lijnen niet veel af van het 

landelijke beeld. Op onderde-
len zijn er natuurlijk wél ver-
schillen. 

Burgemeester Fons Hertog, 
portefeuillehouder brandweer 
bij Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek: “Brandweer Gooi 
en Vechtstreek stond de afge-
lopen jaren voor forse opga-
ven zoals bezuinigingen, een 
reorganisatie, maar ook de 
doorontwikkeling van de uit-
rukdienst of repressieve orga-
nisatie zoals de brandweer dat 

noemt. Natuurlijk zijn er ook 
onderdelen waar ik kritisch 
naar kijk. Bijvoorbeeld de ver-
binding met de regio scoort 
een 5,5, dat is een relatief lage 
score. Andere zorgpunten zijn 
de roosterdruk en de bezetting 
op de posten.” 

Binnen Brandweer Gooi en 
Vechtstreek gaat een werk-
groep, met leden uit alle lagen 
van de organisatie, aan de slag 
met de uitslag van het onder-
zoek. “Een punt van aandacht 

wat ik belangrijk vindt en waar 
we binnen de organisatie op 
in gaan zetten, is de kloof die 
ervaren wordt tussen het ma-
nagement en de werkvloer” 
vervolgt Hertog. Uit de resul-
taten blijkt ook dat een aantal 
zaken juist gewaardeerd wordt. 
“Zo scoren we op werkplezier 
(87%) en ligt de betrokkenheid 
bij Brandweer Gooi en Vecht-
streek hoog,” aldus John van 
der Zwan, commandant Brand-
weer Gooi en Vechtstreek. 

Bijna alle brandweerlieden trots op hun werk 

Waar is het nog ouderwets gezellig en krijg
                  lekkere ‘waar’ voor je €URO ?!?.....

Bij....                                                         natuurlijk !!
             
              

* Open voor LUNCH & DINER

*  Zéér uitgebreide NIEUWE LUNCH,

 DINER én WILD KAART !!!
 (Wij gaan door met de AH restaurant ACTIE t/m eind NOVEMBER!)

 Uitsluitend rechtstreeks reserveren : 035 – 582 44 33

’t Bruggetje,  gewoon doen !!!

Op dinsdag gesloten.
 GROTE PARKEERPLAATS

  Oud Loosdrechtsedijk 52     1231 NB  LOOSDRECHT
              Tel. 035 – 582 44 33          

www.bruggetje.nl  info@bruggetje.nl

Van 4 tot en met 12 november 
vindt in heel Nederland de Na-
tionale Kunstweek plaats. Ook 
de Loosdrechtse kunstenares 
Ditte van Benschop is van de 
partij. Zij is de enige deelnemer 
in Wijdemeren die haar atelier 
voor deze week in het zonnetje 
zet. Het atelier is gevestigd aan 
de Bloklaan 22 A, Zwanengat 
8,1231 AZ Loosdrecht (Recrea-
tiepark De Mijnden).

U bent van harte uit-
genodigd om haar ate-
lier te bezoeken (www.
atelier-dittebenschop.
nl;  0294-267983; 06-
549048730 
Een groot aantal kun-
stinstellingen, galerie-
en, kunstuitlenen, kun-
stenaars en gemeenten 
biedt tijdens de Kunst-
week extra activiteiten, 
workshops, aanbiedin-
gen, exposities en meer, 
waardoor kunstliefheb-

bers in heel Nederland een 
week lang extra van beeldende 
kunst kunnen genieten.
De Kunstweek start met de 
bekendmaking van de Kun-
stenaar van het jaar en wordt 
afgesloten met een grootscha-
lige, internationale kunstbeurs 
in de Beursfabriek in Nieuwe-
gein: de Nationale Kunstdagen 
op 11 en 12 november. Meer 
dan 200 kunstenaars tonen 
daar hun kunst.

Ditte Benschop doet mee 
aan Nationale Kunstweek

Contactgegevens 

De NieuwsSter

Uw kopij vragen wij u te stu-
ren naar: Herman Stuijver, 
eindredacteur De NieuwsSter 
en Weekblad Wijdemeren
redactie@dunnebier.nl
Graag voor vrijdag 16.00 uur!
Uw advertentie vragen wij u te 
sturen naar: 
advertentie@dunnebier.nl
Uw advertentie wordt begeleid 
door Ineke Dunnebier-Man-
ten. Voor vragen kunt u haar 
bereiken op maandag, woens-
dag en donderdag met tele-
foonnummer: 0294-256200.
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Gevraagd: 
Huishoudelijk hulp 

in Hollandse Rading.
P.n.o.t.k. Info: 06-19470008

Voor stalling van caravan, 

camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??

Bel Gert Zagt Loosdrecht voor 

goed onderdak! 

O35 - 582 1326 

of  06 1027 6728

Ervaren schilder 

biedt zich aan.

Voor al uw binnen 

en buiten klussen.

Voor meer info:

Raymond Altena

06 - 215 876 84

Gevraagd:
65-plusser M/V, voor 

productie en magazijn-
werkzaamheden voor ge-

middeld 8-14 uur per week, 
geheel fl exibel in te vullen 
(tussen 8.00-17.00u).  Voor 

informatie en afspraak: 
Christiaan Bos, 

tel.nr. 035-5827996.
Bos Cleaning &

Finishing Products 
Industrieweg 2, 

1231 KH Loosdrecht

 

Huisartsen

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Men-

sen kunnen worden gezien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te 

bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.

Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60

Receptenlijn                  24 uur               588 90 60

Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60

Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60

Buiten de kantoortijden en in het weekend, avond, nacht en op feestdagen 

Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek  0900-9359

Verza Welzijn

Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 582 16 95

Mantelzorgondersteuning                              035 - 697 00 50

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht

Apotheek  

Nw. Loosdrechtsedijk 28,   582 65 50.  

Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 

Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07

Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00

Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:

 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 

fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24

Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  

Kraamzorg:   035 - 692 49 22 

Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  

(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 

Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24

Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 

Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten 

DPS Dieetkunde,   085-210 05 75

Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

Amaris Thuis locatie Zuiderheide     035-6254150 of 06-12740786

Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 

(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl

Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078

thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding

in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 

Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15

Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53

Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 

Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
25 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed 
29 oktober 11.00 uur pastor E. Kaak

Beukenhof
29 oktober geen dienst 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
29 oktober 11.00 uur Ds. J.C.M. Teding van Berkhout
 18.30 uur Ds. G. Oberink
1 november 19.30 uur Ds. A. van Duinen (Dankstond)

Gereformeerde kerk
29 oktober 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
29 oktober 09.30 uur Ds. P.H. Zaadstra
 18.30 uur Gez. dienst in de Sijpkerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
29 oktober 09.30 uur Leesdienst

STERRETJES

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo.25 okt. 09.30 u. Kinderbijbelclub Terpstraschool
za. 28 okt. 14.00 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland
za. 28 okt. 19.00 u. Halloween Sup-tocht Ik-SUP, jachthaven De Uitkijk
za. 28 okt. 19.30 u. Nacht van de Nacht- wandeling Bez.centr. NM; ’s-Graveland
ma. 30 okt. 20.00 u.  Bewoners over bestuurlijke herindeling Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
di. 31 okt. 20.00 u. Extra commissie Begroting Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 01 nov. 20.15 u. Film ‘Th e Imitation Game’ De Dillewijn, Ankeveen
do. 02 nov. 20.00 u. Raad over bestuurlijke herindeling Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 02 nov. 20.15 u. Concert kwartet viool, cello en piano Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 03 nov.  13.30 u. Valtraining senioren Sporthal Eikenrode 
za. 04 nov. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41
zo. 05 nov. 15.00 u. Jachthoorn blazen Kasteeltuin Sypesteyn
di. 07 nov. 20.00 u.  Begrotingsraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, Kortenhoef
wo. 08 nov. 14.30 u. Ouderenmiddag ‘Ja zuster, Nee zuster’ Wijkgebouw, Eikenlaan
do. 09 nov. 17.30 u. Schouderklopjes Mantelzorgers Emtinckhof, Eikenlaan.
vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, diverse workshops 3 Luik, Acacialaan 2, Ldr.
vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, High Tea Sperwershof, Noordereind 52
di. 14 nov. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 15 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 16 nov. 20.00 u. Commissie Bestuur & Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 24 nov. 20.00 u. ALV IJsvereniging IJLP Café Heineke

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

Activiteiten agenda

Op woensdagmiddag 8 no-
vember is er weer een  oude-
renmiddag. Deze middag ver-
tonen we de gezellige film ‘Ja 
zuster, Nee zuster’. U bent allen 
weer van harte welkom in het 

Wijkgebouw aan de Eikenlaan, 
aanvang 14.30 uur. De kof-
fie en thee staan weer voor u 
klaar. Het organisatieteam ziet 
uit naar uw komst

Ouderenmiddag

GOOI TV

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

GEZOCHT!

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!* 

 

Vanaf 25 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

TV Magazine met o.a.: hoe wordt een geleidehond opgeleid, oproep voor nieuw kunst-

werk op sokkel Veerplein in Bussum en voetbalclub SDO bestaat 100 jaar; In RegioHub 

gaat het over de opening van het nieuwe centrum voor jeugd en gezin, waar ook het 

consultatiebureau en het bureau leerplichtzaken gehuisvest zijn;In In Derde Termijn 

praat Ruud Bochardt met Han ter Heegde (burgemeester Gooise Meren), Cees van 

Apeldoorn (‘Republiek Hakkelaarsbrug’) en Friso van Voorthuizen (Wijdemeren 2020) 

over gemeentelijke herindelingen en afsplitsingen;  In De serie ‘De dag van Andreas’ 

doet Andreas van der Schaaf verslag van het wijnfestival in Bussum.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN.  Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

LAMME

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

Kinderen van vijf basisscho-
len vonden jongstleden 
donderdag hun weg naar de 
Bibliotheek Gooi en Meer in 
Loosdrecht voor een voorlees-
dag. De organisatie lag in de 
gecombineerde handen van de 
Rotary en de bibliotheek zelf.

Door: Niels van der Horst

De deelnemende basisscho-
len waren De Catamaran, De 
Linde en de Terpstraschool 
uit Loosdrecht, de Curtevenne 
uit Kortenhoef en de Mr. Kre-
merschool uit Nederhorst den 
Berg.

Rotaryclub Wijdemeren
Thera van Erp begeleidde de 
dag namens de Rotaryclub 
Wijdemeren. Ze gaf aan dat de 
eigenlijke initiatiefnemer bin-
nen de club Martin Vuyk was. 
Hij is ook gemeenteraadslid. 
De gemeente was verder op 
uitnodiging vertegenwoordigd 
door wethouder en voorlees-
burgemeester Sandra van Rij-

kom, die voor de gelegenheid 
de geschakelde ambtsketting 
had omgedaan. Thera van Erp 
vertelde over de achtergrond 
van de voorleesdag. “Vanuit so-
ciale betrokkenheid wil de Ro-
taryclub er voor alle leeftijds-
groepen zijn. Zo hebben we 
een Ouderendag en een Jeugd-
raadsvergadering om te laten 
zien hoe een raadsvergadering 
in zijn werk gaat. Voor de klein-
tjes is dat dit voorleesproject 
wat we nu voor het vijfde jaar 
organiseren. Lezen staat onder 
druk bij de kinderen vanwege 
bijvoorbeeld de spelletjes die 
ze kunnen spelen op de tele-
foon en andere afleidingen. Dat 
is een belangrijke reden om 
dit te doen.” Ook de van haar 
voorleesbeurt na glunderende 
wethouder Sandra van Rijkom 
beaamde dit belang. “Enig dit! 
Ja, voorlezen is heel belangrijk 
voor kinderen. Niet alleen voor 
de woordkennis maar ook voor 
hun concentratie, want ze moe-
ten toch even luisteren. Het is 
ook goed om dit aan ouders te 

laten zien.”

Bibliotheek
Van de andere partner in de or-
ganisatie was Saskia van Aalst 
aanwezig. Ze had naast Sandra 
van Rijkom ook brandweer-
man Johan Landwaart uit Kor-
tenhoef en wijkagent Dennis 
van Giessen uit Nederhorst den 
Berg uitgenodigd. Ten behoeve 
van de beleving gingen de drie 
een verhaaltje voorlezen waar-
bij hun beroep een belangrijke 

rol speelde. 
Zo ging een van de verhalen 
over Viezeltje, de dochter van 
de burgemeester die overal een 
enorme bende achterliet. “Wij 
als bibliotheek hebben de voor-
lezers benaderd, we zorgen er 
voor dat de juiste boeken naar 
de juiste voorlezers gaan, we 
hebben het contact onderhou-
den met de deelnemende scho-
len en natuurlijk faciliteren we 
de ruimte”, aldus Saskia over 
haar rol. “De Rotary heeft weer 

voor de middelen gezorgd, zo-
als de verzorging hier en de 
nodige extra handjes.” Ook 
Saskia benoemde het belang 
van voorlezen en het contact 
met boeken. Ze gaf aan dat on-
derzoek aangetoond heeft dat 
kinderen door voorgelezen te 
worden, zelf beter gaan lezen 
en dat het de woordenschat en 
intelligentie positief beïnvloedt. 
Misschien leest u als lezer dit 
artikel wel weer thuis voor… .

Voorlezen voor lezen

Leerlingen van de basisscholen 
De Linde en Terpstraschool 
boften vorige week maandag. 
Ze kregen een ijsje van bouw-
onderneming Intersell dat 40 
appartementen bouwt op de 
Godelindehof. De kinderen 
hadden meegedaan met teke-
ningen op de omheining van 
het bouwcomplex. Wie weet 
wekt metselen, timmeren of 
schilderen op deze manier de 
belangstelling van de jeugd. Of 
misschien gaat oma wel wonen 
in een van de woningen. Be-
trokkenheid stimuleren is een 
sterk punt van deze bouwer.

IJsjes bij de Godelindehof

Natasja ten Broeke gaf recent 
een dichtbundel uit: ‘Los La-
ten Leven’. De 2e oplage komt 
eraan. Maar Natasja wil meer. 
Ze wil onder andere kinderen 
leren om hun emoties onder 
woorden te brengen, het liefst 
in dichtvorm. Vorige week don-
derdag begon ze haar rond-
gang op de scholen met een 
gastles in groep 7 van De Linde.

Door: Herman Stuijver

De 16 leerlingen van juf Angela 
schuiven licht benieuwd in de 

kring als Natasja hen vraagt 
naar hun ervaringen met dich-
ten. Een paar kinderen van 
deze leeft ijd (10, 11 jr.) schrij-
ven weleens Sinterklaasrijm-
pjes of iets voor Vaderdag. Een 
enkeling zette iets op papier 
bij het overlijden van opa. Dat 
is een mooi aanknooppunt 
voor Natasja. Zij vindt emotie 
en spiritualiteit de ingang om 
poëzie te maken. Dat deed ze 
zelf vanaf haar 14e, aangemoe-
digd door haar lerares Frans. 
Het eerste schrift je heeft  ze 
nog steeds. “Met een gedicht 

kun je de boosheid aan de kant 
duwen” zegt ze. Ook meent 
ze dat poëzie de functie heeft  
om harde woorden als ‘dood’ 
te verzachten met termen als 
‘leeft  voort’. Niemand kent 
het woord ‘abrupt’ maar als de 
Loosdrechtse dichteres (42) 
haar rijmelarij voorleest met 
een zin als ‘de condens die je in 
één veeg’ laat verdwijnen wordt 
het duidelijker. “Het is dus alle-
maal kommer en kwel” denkt 
Jelle. Ze leest nog wat gedichten 
voor uit eigen werk. Ze komen 
goed over. Vervolgens maakt ze 
met de klas een mindmap met 
woorden als blij, boos, verdriet, 
angst, sip. Dat een dichter ook 
vrij mag omgaan met taal, laat 
ze horen met een gedicht van 
Toon Hermans die iemands 
aanhankelijkheid omzet in 

woorden als ‘lente me, morgen 
me’. 
Dan gaan de kinderen aan 
de slag. En warempel, binnen 
de kortste keren stromen de 
woorden over tafel. Veel over 
geliefde huisdieren, maar ook 
over ‘reizen’ en ‘verhuizen’. De 
beste poëet van elk van de vijf 
deelnemende scholen krijgt 
een bundel van Natasja. En de 

allerbeste van het kwintet mag 
zelfs een gedicht leveren voor 
haar nieuwe bundel. Op De 
Linde kon Natasja geen keuze 
maken, ze wees twee winnaars 
aan. Gwen schreef ‘Door jou 
kan ik zweven’ en Jesper vindt 
‘Dieren zijn eigenlijk  mensen 
en mensen zijn eigenlijk dieren’. 
Beide blonken uit in rijm, fan-
tasie, boodschap en emotie. 

Laat je los leven met poëzie




