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Door: Patricia IJsbrandy 

De deelnemerslijst van statuur 
telde dit jaar dertien boten 
waaronder grote namen als 
Mark Neeleman (Regenboog) 
en de winnaar van vorig jaar 
Hette van der Zwaag (Valk 

Sprint). Jammer genoeg waren 
er meerdere kampioenen dit 
weekend verhinderd.  
Lang geleden werd offi  cieel 
door de KNWV bepaald dat 
de race om deze grote titel ge-
lijkwaardig aan elkaar wordt 
gestreden in de 16m2 klasse, 

Ieder jaar aan het einde van het zeilseizoen komen de kampioe-
nen van de diverse zeilklassen bijeen om de Primus Inter Pares 
(eerste onder zijns gelijken) uit te vechten. Wie is de allerbeste 
overall zeiler van het seizoen? De zevenenvijftigste editie van 
deze erewedstrijd werd voor de vierenveertigste keer afgelopen 
weekend bij de Koninklijke Watersportvereniging De Vrijbuiter in 
Loosdrecht gevaren. 

www.traiteurieoudloosdrecht.nl

OOK UW WONING
VERKOPEN?

Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

VEERMANMAKELAARS.NL
T 035 582 53 33
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een makkelijk te varen zeilboot 
met een zeil van dien afmeting 
als de naam. Er wordt vooraf 
geloot welke kampioen welke 
boot gaat varen. De eigenaar 
van de boot neemt zijn plaats 
als tweede bemanningslid 
daarbij in. Degene die de wed-
strijd wint start de volgende 
wedstrijd in de laatst geëindig-
de boot, en de laatst geëindigde 
in de eerste die gefi nisht is. 
Dit jaar beloofde het met een 
windkracht 3-4 zuidwest een 
echte uitdaging te worden. 
Maar de weersomstandigheden 
van zwartdonkere luchten met 
harde regens liet de wedstrijd-
leiding geen andere keus dan op 
zaterdagmiddag om twaalf uur 
te beslissen dat er niet zou wor-
den gevaren. De deelnemers 
konden zonder gedane zaken 
huiswaarts om op zondagoch-
tend weer vol goede moed aan 
de start te verschijnen. De zon-
dag startte en eindigde met zon 

en bracht slechts in de middag 
een enkel regenbuitje. Op deze 
sportieve dag zat de uitdaging 
zoals het een echte kampioens-
wedstrijd betaamt in de wind, 
noord-noordwest kracht drie, 
met verrassende wendingen. 
In vier wedstrijden werd het 
eindklassement neergezet. 
Omstreeks vier uur liepen de 
boten weer de haven in. 
De kampioen der kampioe-
nen Menno Huisman kreeg 
de Blauwe Kampioenswimpel 
uitgereikt en de eeuwige roem 

op de erelijst van Primus In-
ter Pares. Tevens nam hij de 
wisselprijs mee naar huis. “Het 
was echt niet gemakkelijk ‘licht 
weer met veel winddraaiingen’ 
maar ik ben erg trots, het be-
tekent veel voor me om hier te 
winnen, je zeilt immers tegen 
de allerbeste!” aldus de win-
naar. 
De top drie: 1. Menno Huisman 
(Valk), 2. Tom Otte (Yngling), 3. 
Th ijs Kort (Schakel)
Meer uitslagen op de PIP-pagi-
na van www.gwvdevrijbuiter.nl
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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

Ik ben vorig jaar 5 kilo kwijtgeraakt,

ik heb ze dit jaar teruggevonden!

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

WIJDEMEREN- ‘Afgelopen peri-
ode heb ik de gang van zaken 
rond de behandeling van het 
bestemmingsplan Horstermeer 
onderzocht. Dit naar aanleiding 
van vragen over de integriteit 
van het raadslid Vuyk’ schrijft 
burgemeester Ossel.   

Hij vervolgt: ‘De uitkomsten 
van het onderzoek zijn klip 
en klaar. Er is geen aanleiding 
voor een nader (persoonsge-
richt) onderzoek naar de heer 
Vuyk. Wel zijn er verbeter-
punten. Ook geeft  het onder-
zoek antwoord op de vraag of 
mevrouw Zandbergen terecht 
een melding heeft  gedaan. 
Mevrouw Zandbergen heeft  
alert en juist gehandeld door de 
kwestie aan de orde te stellen. 
Dit verdient waardering. Er zijn 
wel kanttekeningen te plaatsen 
bij de manier waarop zij dit 

publiek heeft  gemaakt.’  Martin 
Vuyk heeft  zitting in de hoor-
commissie die bezwaren van 
inwoners beoordeelt. Daardoor 
had hij inzicht in de ambtelijke 
commentaren op de bezwaren, 
voor-informatie die andere in-
dieners niet hadden. Als inwo-
ner van de Horstermeerpolder 
maakte hij namelijk bezwaar 
gemaakt tegen een onderdeel 
van het nieuwe bestemmings-
plan, waarbij een bepaalde situ-
atie bij het bedrijf CITO werd 
gelegaliseerd (achteraf wettelijk 
toestaan -red.). Zijn zienswijze 
werd overigens afgewezen. 
Ten aanzien van belangenver-
strengeling staat in het rapport 
(18 pag.):  ‘Uit het vooronder-
zoek zijn geen aanwijzingen 
gebleken dat de heer Vuyk zijn 
positie als raadslid en de in-
formatie die hij uit hoofde van 
deze functie heeft  verkregen, 

heeft  gebruikt om de besluit-
vorming over zijn zienswijze 
dan wel die van CITO in zijn 
voordeel te beïnvloeden’. Wel 
meent de burgemeester dat 
Vuyk meer had kunnen doen, 
hij had zich terug kunnen trek-
ken uit deze commissie.  

De burgemeester beschouwt 
het vraagstuk als afgedaan en 
adviseert de raad een streep 
onder deze al langer slepende 
kwestie te zetten. Wel blijft  in-
tegriteit en vooral het maken 
van heldere (proces) afspra-
ken de komende periode een 
onderwerp van gesprek. Ossel 
adviseert de gemeenteraad een 
formeel fractievoorzittersover-
leg in te stellen. Hier kan het 
onderwerp bestuurlijke inte-
griteit als vast agendapunt aan 
de orde komen.

Ossel rondt burgemeestersonderzoek af 

Drukkerij Ten Herkel verkocht 
per 1 oktober het huis-aan-
huisblad de NieuwsSter aan 
Dunnebier Print & Marketing, 
niet de drukkerij.

“Integendeel, met de drukkerij 
loopt het juist prima” zegt eige-
naar/ directeur Bart ten Herkel 
“We zijn nu net klaar met een 
interne verbouwing. Onze 

zaken gaan goed en er is geen 
enkele reden om de drukkerij 
te verkopen.” Bart legt uit dat 
hij altijd met veel plezier bijna 
1200 uitgaven van zijn Nieuws-
Ster heeft  uitgegeven, maar dat 
de uitdaging steeds minder 
werd. “Het blad was slechts 
een kleine poot van het bedrijf 
waarin wij niet meer voldoende 
tijd konden steken. Bovendien 

gaat ook het landschap voor de 
lokale bladen langzaam maar 
zeker veranderen. Dan zie ik 
in Dunnebier een goede part-
ner die op dezelfde voet kan 
doorgaan. Met dat vertrouwen 
heb ik het blad verkocht, maar 
Ten Herkel zal tot in lengte van 
jaren blijven bestaan.”

Alleen de NieuwsSter verkocht

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

5,5050

5,9595 

Entrecôte
Heerlijk zacht met een randje vet

vleeswarentrio
100 gram runderrollade
100 gram salami
Bakje kip-satésalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

250 gram

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Winterviolen
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De Werkgroep Behoud Loen-
derveense Plas, een werkgroep 
van bewoners en recreanten 
rond de Loenderveense Plas 
heeft op 28 september een 
petitie overhandigd aan de 
gedeputeerde, de heer Cees 
Loggen van de provincie 
Noord-Holland met meer dan 
1700 handtekeningen.

In de petitie keren de on-
dertekenaars zich tegen een 
vaarverbinding dwars door de 
Loenderveense Plas, een uniek 
stiltegebied en Natura-2000 
gebied met veel beschermde 
vogels zoals de purperreiger, de 
zwarte stern, de grote karekiet 
en de roerdomp.
De werkgroep had een zeer 
constructief gesprek met de 
heer Loggen over alternatieve 

vaarverbindingen waardoor 
Loosdrecht wel weer aan-
trekkelijker kan worden. Zij 
uitte haar enthousiasme over 
het Gebiedsakkoord voor de 
Oostelijke Vechtplassen, maar 
stelde dat het een gemiste kans 
was dat de bewoners in het 
gebied geen partij zijn geweest 
bij het tot stand komen van het 
Gebiedsakkoord.

Tussenstap
De heer Loggen bood aan om 
dit recht te zetten door vooraf-
gaande aan het onderzoek in de 
zogenaamde Mileu Eff ect Rap-
portage (MER), een tussenstap 
in te bouwen waarin vertegen-
woordigers van de werkgroep 
met vertegenwoordigers van de 
andere bij het Gebiedsakkoord 
betrokken partijen in een zo-

genaamde ‘integratiesessie’ in 
overleg gaan over de verschil-
lende varianten van vaarver-
bindingen in het gebied. Als dit 
resulteert in varianten die door 
de betrokkenen wordt gedra-
gen, dan zal heer Loggen zich 
er sterk voor maken uitsluitend 
deze varianten in de MER te 
onderzoeken. Hiervoor is de 
werkgroep de heer Loggen zeer 
erkentelijk!
De werkgroep kijkt uit naar een 
constructieve houding van de 
betrokken partijen in de aan-
gaande integratiesessies.
De werkgroep vind het on-
geloofl ijk dat een partij als 
Natuurmonumenten waarvan 
men verwacht dat zij voor de 
natuur wil opkomen, akkoord 
kan gaan met onderzoek in de 
MER naar een vaarverbinding 

Handtekeningen tegen vaarverbinding

dwars door het natuurgebied 
van de Loenderveense Plas. Het 
lijkt een compromis akkoord 
waar Natuurmonumenten aan 
mee wil werken als wisselgeld 
voor andere gunsten. De werk-
groep hoopt dat Natuurmo-
numenten voorafgaand aan de 
MER een standpunt durft  in 
te nemen tegen de vaarverbin-
ding en laat zien dat ze werke-
lijk hart voor de natuur hebben.

Mensen die alsnog de petitie 
willen tekenen, kunnen dat 
doen in Café De Eend, Horndijk 
23 of online: https://petities.nl/
petitions/handen-af-van-loen-
derveense-plas?locale=nl

De heer Linssen overhandigt de 

handtekeningen aan de heer Loggen 

(rechts)

Wat doe je wanneer je het the-
ma van de Kinderboekenweek 
‘Gruwelijk eng’ wil combineren 
met Dierendag? 

Dan nodig je PretmetRep uit! 
De ouderraad van De Cata-
maran heeft  zichzelf wederom 
overtroff en. De school werd 
omgetoverd in een Hallo-
ween en crime scene situatie, 
met bloed, een moordwapen, 
nepspinnen, spinnenwebben 
en op iedere deur iets geks. 
PretmetRep kwam met vele 
exotische dieren naar de ba-
sisschool. Het begon met een 
klein kikkertje ‘aaah schattig’ 
en zelfs de vogelspin werd door 
veel kinderen kort gevoeld, 
daarna daalde het knuff elge-

halte snel. Een enorme pad, een 
doodenge prehistorisch ogende 
schildpad, slangen van klein tot 
groot en als afsluiter een kleine 
krokodil. Mooi om te zien hoe 
kinderen door de heldere uitleg 
hun angsten overwonnen. Een 

slang om je nek bedenk je niet 
wanneer je ‘s ochtends je bed 
uitkomt! En zo werd griezelen 
leuk spannend en leerden de 
kinderen als vanzelf veel over 
de dieren.

Gruwelijk eng bij De Catamaran

De aftrap van de Kinderboe-
kenweek 2017 ‘Gruwelijk eng’ 
was woensdag 4 oktober 
groots aangepakt bij OBS De 
Linde. 

De ingang van de school was 
door de leerlingen van groep 
8 omgetoverd tot een enorm 
monster en zowel leerkrachten 
als kinderen kwamen verkleed 
naar school. In het klokhuis 
heeft  iedereen genoten van een 
optreden door de leerkrachten 
over het prentenboek ‘De Gruf-

falo’. Na de voorstelling was het 
tijd om weer gewoon te werken 

en dat kunnen griezels, skelet-
ten en heksen ook heel goed!

Monsterlijke ingang bij OBS De Linde 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

Cursus Vrijwillige Thuishulp
Vrijwillige Thuishulp Huizen en Vrijwillige Thuis-
hulp Versa Welzijn Gooi en Vechtstreek organi-
seren een basiscursus voor mensen die vrijwilli-
ger in de Thuishulp zijn of willen worden. 

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten: 
maandag 30 oktober en maandag 6 november 
van 10.00 tot 12.30 uur in De Boerderij in Hui-

zen, Hellingstraat 9, 1271 VA Huizen (parkeer-
gelegenheid is aanwezig).
Vrijwilligers van Vrijwillige Th uishulp bezoeken 
mensen met een chronische ziekte, dementie of 
handicap om samen iets te ondernemen, zoals; 
wandelen, spelletje doen, gezelschap bieden. 
Info: Bernadette van Hees, Vrijwillige Th uishulp 
Versa Welzijn; 06 3175 1950, email: bhees@
versawelzijn.nl. Of via www.vagev.nl
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Aankomende zaterdag 14 ok-
tober is het eindelijk zover, dan 
opent de ‘kakelverse’ depen-
dance van Dierenartsenprak-
tijk Kortenhoef ín de Dierensu-
per van de familie Van Henten 
in Loosdrecht zijn deuren.

“We werkten al twee jaar samen, 
Madelijn had hier elke donder-
dagmiddag spreekuur” aldus 
Nick van Henten (eigenaar 
van Andy’s Dierensuper). “Ja, 
in het kantoor” lacht Madelijn 
de With (dierenarts bij Dieren-
artsenpraktijk Kortenhoef) “en 
dat was voor alle partijen verre 
van ideaal.” Dit jaar besloten 
de twee ondernemers om hun 
samenwerking te verdiepen en 
hun handen nog steviger ineen 
te slaan. In de winkel is een 
mooie praktijkruimte gereali-

seerd waarin vanaf 14 oktober 
patiënten kunnen worden ont-
vangen. “Voorlopig is de prak-
tijk in de winkel op dinsdag en 
donderdag bemand, natuurlijk 
wel met de intentie dat dat in 
de toekomst meer wordt” zegt 
Nick. “We willen het voor de 
mensen vooral makkelijker en 
laagdrempeliger te maken om 
een dierenarts te bezoeken. 
Je kunt dus je bezoek aan de 
winkel combineren met een 
bezoek aan de dierenarts. Voor 
het dier ook veel minder stress-
vol“antwoordt Madelijn. “Voor 
mijn patiënten uit Kortenhoef 
verandert er niets hoor. De 
praktijk wordt zelfs veel beter 
telefonisch bereikbaar. Dus ik 
bereid me alvast voor op veel 
heen-en-weer-gerij. Dat zal 
zeker in het begin wel even 

wennen zijn!” Nick knikt “We 
hebben er ontzettend veel zin 
in. Waarom zouden we moei-
lijk doen, als het samen kan?” 
Madelijn glimlacht “Iedereen 
die zin heeft , is zaterdag 14 ok-
tober van 15:00-17:00 van harte 
welkom in de winkel. Dan kun-
nen de mensen onder het genot 
van een ‘natje en een droogje’ 
een kijkje komen nemen in de 
nieuwe praktijkruimte en voor 
iedereen die komt, hebben we 
een leuke goedgevulde good-
iebag.”

Zaterdag 14 oktober: 
Borrels, Bites en Goodie-Bag 
van 15:00-17:00 uur.

Andy’s Dierensuper van Henten; 
Oudloosdrechtsedijk 34; 
1231 NA Loosdrecht

Andy’s Dierensuper en Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 

Slaan handen ineen...

theoweek
Van di. 10 t/m za. 14 okt.

          vangestel.nl  vangesteloptiek  |  Emmastraat 38, Hilversum

GROTE COLLECTIE  
THEO IN HUIS!

+ theo finale op za. 14 okt.
Met speciale gast: Thomas Lambrechts

(theo ambassador van 10.00 tot 16.00 uur) 

CADEAU theo Rock & Roll Travel Box! 

T.w.v. €100,- Bij aanschaf van een theo bril tijdens ons event. 

van
gestel
optiek

REGIO- Na een gesprek met 
Wimmy Hoogland van Kidz 
Support ga je fl uitend naar 
huis. Deze onderwijsvrouw in 
hart en nieren weet met haar 
passie vrijwel iedereen te over-
tuigen hoe leuk leren eigenlijk 
is. Wimmy, vaak positief maar 
ook duidelijk, over 10 jaar Kidz 
Support.

Door: Herman Stuijver

“Ik kom uit een Fries onder-
wijsgezin. Mijn eerste baan 
hier in Loosdrecht was op de 
School met den Bijbel, later 
ging dat over in de Catamaran, 
een samenwerkingsschool. Ik 
heb vrijwel alles gedaan in het 
onderwijs, leerkracht, intern 
begeleider, adjunct en zelfs 
directeur. Door mijn vele er-
varingen weet ik erg veel en ik 
meen dat ik een helikopterview 
heb op wat er op een school en 

tussen kind en leraar gebeurt.”
Na wat veranderingen, ook in 
haar persoonlijk leven, besloot 
Wimmy tien jaar geleden om 
haar onderwijskundig advies-
bureau Kidz Support te starten. 
“Mijn motivatie was vooral 
dat ik vind dat kinderen in het 
onderwijs vaak niet tot hun 
recht komen. Ik vind het een 
uitdaging om ze in hun kracht 
te laten komen.” Ze denkt niet 
aan labels als dyslexie, ADHD, 
dyscalculie, enzovoort. “Na-
tuurlijk zijn er onderzoeken 
en rapporten, dat kun je niet 
ontkennen. Maar ik hou niet 
zo van die stickertjes. Het gaat 
mij om het totale kind.” Wim-
my heeft  een sterke voorkeur 
voor ‘out of the box’ -denken. 
“Door op een totaal andere 
manier iemand te benaderen 
bereik je veel meer. Je moet niet 
vast zitten in een bepaald hok-
je met een behandelingsplan 

dat rigide voorschrijft  wat je 
allemaal moet doen” vervolgt 
ze. Anderzijds gelooft  ze wel 
in een duidelijke, soms harde, 
aanpak. “Ik zeg van tevoren aan 
ouders die betalen wat ze kun-
nen verwachten, maar ook wat 
ze zelf moeten doen. Het is een 
samenspel van kind, ouders, 
school en begeleider. En ik zie 
dat onze aanpak fl oreert, we 
hebben veel tevreden klanten.”

Groei
Intussen is het laatste decenni-
um het imperium van Wimmy 
c.s. fors gegroeid. Je kunt er 
terecht voor: remedial teaching 
en bijles; onderwijsarrange-
menten; huiswerkbegeleiding 
voortgezet onderwijs en groep 
8; wiskunde- en rekenen bij-
lessen; Nederlandse en Engelse 
bijlessen; dyslexie screenings-
test; Cito- en Entree toetstrai-
ning; kindercoaching; training 
Ik Leer leren; training Mindset 
en jungle Memory; training 
Jippie, Ik ga naar de brugklas’; 
privé vakantielessen in de mei 
-en zomervakantie; passend 
onderwijs en workshops voor 

volwassenen. 
Bij Kidz Support zijn zo’n 80 
tot 100 kinderen die regelmatig 
worden geholpen door Wimmy 
en haar staf van acht medewer-
kers. Ze heeft  ook een hechte 
samenwerking met diverse 
scholen in de regio. 

Wimmy: “Op 5 oktober was 
de staking in het onderwijs. 
Daar stond ik achter, maar het 
hoofddoel moet vooral zijn, 
beter onderwijs. De kwaliteit 
moet veel beter, de leerkrachten 
moeten beter geschoold wor-
den en de klassen kleiner. Dat 
zou een enorme boost kunnen 
geven.” 

Toekomst
Wimmy zit nooit stil. Ze heeft  
al vergevorderde plannen voor 
vernieuwende workshops voor 
volwassenen. Die wil ze in 
december introduceren. En ze 
heeft  hoge verwachtingen dat 
de combinatie van kindercoach 
met diverse begeleidingsvor-
men vruchten af zal werpen. 
Op vrijdag 24 november wordt 
samen met Sinterklaas tijdens 
borreltijd het 10-jarig jubileum 
van Kidz Support uitbundig 
gevierd op de Terpstraschool. 
Aanmelden via de website en 
Facebook. www.kidzsupport.
nl; tel: 06 44 922 622; email: 
info@kidzsupport.nl.

Kidz Support maakt leren weer leuk
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WIJDEMEREN- Op zaterdag 21 
oktober organiseert Onafhan-
kelijk Liberaal vanaf 15.30 uur 
in de Oude School een bijeen-
komst voor inwoners die mee 
willen denken en mee willen 
doen met deze nieuwe politie-
ke stroming. Robby Israel en 
Martin Vuyk zijn op zoek naar 
denkkracht.

Door: Herman Stuijver

Robby Israel en Martin Vuyk 
zegden hun lidmaatschap van 
de VVD op toen bij de aff ai-
re- Keizer (ex-voorzitter) hun 
partij, volgens het tweetal, voor 
de zoveelste keer niet adequaat 
optrad tegen belangenverstren-
geling en malversaties. Sinds-
dien vormen ze een nieuwe 
fractie in de raad, Sieta Ver-
meulen bleef als enige VVD ‘er 
over. “Er is geen enkele reden 
om terug te keren” zegt Israel 
“die smerige praktijken wor-
den nog steeds geduld door de 
VVD-top.” De heren besloten 
mee te doen aan de gemeen-

teraadsverkiezingen van maart 
2018. Zij menen dat Onaf-
hankelijk Liberaal (O-Lib) het 
onafh ankelijke liberale geluid 
in Wijdemeren is. ‘O-Lib is een 
partij die zich niet blind ideo-
logisch opstelt maar ieder on-
derwerp langs de meetlat van 
het liberalisme legt en het zo-
danig inhoudelijk beoordeelt’ 
staat op de nieuwe website. 
“Links of rechts, het maakt ons 
niet uit. We kijken alleen naar 
de inhoud. Dat is bepalend” 
vervolgt Martin Vuyk. “Boven-
dien is de vrije ruimte in wat 
een gemeente kan doen, zeer 
beperkt. Dus je socialistische 
of christelijke idealen zijn nau-
welijks aan de orde” sluit Israel 
aan. Het belangrijkste liberale 
uitgangspunt is de overtuiging 
dat burgers zoveel mogelijk 
vrijheid moeten hebben en dat 
overheidsbemoeienis tot het 
hoogst noodzakelijke beperkt 
moet blijven.
Vuyk en Israel onderscheiden 
zich doordat ze in staat zijn 
hoofd- en bijzaken, beleid en 

uitvoering, van elkaar te schei-
den. “Ik denk dat in de huidige 
raad nogal wat raadsleden 
zitten die het overzicht missen. 
Teveel focussen op details en 
de grotere projecten laten lig-
gen. Pennywise, poundfoolish” 
meent Martin Vuyk. 

Top-5 zorgpunten
OLib wil graag inbreng van 
mensen die ook staan voor 

een no nonsense aanpak en 
duidelijke standpunten. U kunt 
daar aan bijdragen door op de 
website uw Top-5 zorgpunten 
te vermelden. Bovenal wordt 
u uitgenodigd om mee te doen 
op zaterdag 21 oktober a.s. van-
af 15.30 uur in de Oude School. 
Robby en Martin zijn zeer be-
nieuwd naar wat u graag wilt. 
Neem ook alvast een kijkje op: 
www.olib.nl 

Onafhankelijk Liberalen zoeken denkkracht

Door: Herman Stuijver

De rij van zeven insprekers 
werd geopend door de heer 
Linssen namens de werkgroep 
die de Loenderveense plas 
langs de Horn- en Veendijk 
onaangetast wil laten. Ruim 
1700 bewoners tekenden een 
petitie tegen een kanaal door 
deze plas om een vaarverbin-
ding tussen de Wijde Blik en de 
eerste plas mogelijk te maken. 
Juist omdat men voorstander 
is van het herstel van de na-
tuurwaarden die het Gebieds-
akkoord beoogt, vinden de 
bezwaarden het kwalijk dat het 
Natura2000- gebied, met onder 
andere de grote karekiet, wordt 
aangetast. In een ontmoeting 
met gedeputeerde Loggen was 
gebleken dat een ‘tussenfase’ 
mogelijk is, waarbij andere va-
rianten om een rondje te kun-
nen varen bespreekbaar zijn. 
Loggen had gesproken van een 
weeff out en wil de werkgroep 
mee laten praten. Dit alterna-
tief was de belangrijkste con-
statering van de avond. Vrijwel 
alle sprekers grepen deze kans 
aan om de tegenstanders over 

de streep te halen. Want verder 
waren de heer Linssen c.s. vol 
lof over het Gebiedsakkoord. 
“Wij zijn geen antipartij” zei hij. 
Alleen de ‘geboren en getogen 
Loosdrechter’ Jaap van Wave-
ren, ex-wethouder, ging er hard 
tegenin. Hij noemde de reacties 
van degenen die ‘handen af van 
de Loenderveense plas’ roepen 
‘eigenbelang’. Hij zag een voor-
deel, het vuil door oeverafk al-
ving e.d. zou door het kanaal 
juist worden tegengehouden. 
Van Waveren pleitte voor het 
algemeen belang. 

Steun
Ook andere sprekers onder-
steunden het Gebiedsakkoord 
vanwege de grote kansen voor 
de watersport. Jasper Blom, na-
mens de HISWA, wees op an-
dere recreatiebehoeft en waarin 
kortere rondjes dan 5 uur va-
ren zeer gewenst waren. Meer 
variatie in vaarroutes dus. Ook 
Blom was bereid mee te denken 
aan een andere oplossing. Peter 
Op de Beek vertegenwoordigt 
een breed platform, hij noem-
de het akkoord ‘dé kans op 
kanteling’ na 30 jaar zeuren en 

stilstand. 

Baggereilanden
Jasper van der Wilt die optrad 
namens vier caravanparken 
aan de Stille Plas liet een ander 
geluid horen. Hij had het idee 
dat deze recreatieondernemers 
alleen maar opdraaien voor 
de bagger. Terwijl de ongeveer 
500 recreatieplekken de ge-
meente jaarlijks 140.000 euro 
aan toeristenbelasting oplevert, 
worden nabij de parken grote 
natuureilanden aangelegd waar 
ruim 800.000 m3 bagger wordt 
gestort. Wil de gemeente aan de 
Stille Plas de recreatie ontmoe-
digen, vroeg hij zich af. Als die 
baggereilanden onvermijdelijk 
zijn, dan graag naar de over-
kant, in zuidwestelijke richting. 

Unaniem
Wethouder De Kloet bena-
drukte nog eens dat de raad zal 
besluiten over een totaalplan 
waarin ook tegenstrijdige be-
langen zijn vertegenwoordigd, 
maar dat alle deelonderwerpen 
nog aan de orde komen. “Het 
is dus fl exibel, in de uitvoering 
kunnen wijzigingen voorko-

men” zei hij. Zoals over het 
verbindingskanaal dat door de 
Loenderveense plas gepland 
is. Eerst wordt onderzocht 
of het wettelijk mogelijk is 
(MER-procedure). Is dat niet 
het geval, dan vervalt het. En 
zelfs als het juridisch klopt, is 
De Kloet bereid om te overleg-
gen over een alternatief rondje 
plas. Niet fl exibel is het budget, 
betoogde hij, die 77 miljoen 
staat vast. Als een bepaald pro-
ject duurder wordt, dan wordt 
het betaald uit andere potjes. 
Desnoods kan een bepaald 
plan zelfs geannuleerd worden, 
maar overschrijdingen boven 
de 77 miljoen zijn uitgesloten. 

Overigens bleek ook uit de 
cijfers dat Natuurmonumenten 
geen geld inbrengt, die vereni-
ging zal het beheer betalen. 

En verder
En verder merkte VVD ‘er Sieta 
Vermeulen op dat de Spiegel-
plas te weinig aandacht krijgt 

en wilde Gert Zagt van de DLP 
weten of de tijd wel rijp was 
om te beslissen, aangezien er 
nog veel vragen waren. CDA- 
voorman Jan Verbruggen had 
twijfels of die 600 ha. nieuwe 
natuur niet zou botsen met de 
grotere behoeft e aan woning-
bouw, terwijl Stan Poels van 
PvdA/GrL. blij was dat exoten 
als waterwaaier en fontein-
kruid werden aangepakt. 
Zagt en Verbruggen pleitten 
voor behoud van de koeien in 
de wei, als onderdeel van het 
natuurbehoud. Tot slot merkte 
Martin Vuyk van OLib op dat 
het akkoord ‘niet in steen was 
gebeiteld’. Hij prees de creativi-
teit van de Horndijkbewoners. 

Andere vaarverbindingen mogelijk

Gebiedsakkoord, kwestie van lange adem
WIJDEMEREN- Als over 10 jaar het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen is afgerond, dan zijn de plassen schoner, zijn er 
aantrekkelijke recreatievoorzieningen op en langs het water 
en zal de grote karekiet nog steeds lustig fl uiten. De commissie 
Ruimte & Economie sprak over het mega-akkoord van 77 mil-
joen, ondertekend door 20 partijen. Ook wethouder Jan-Jaap 
de Kloet mag op 6 december zijn handtekening zetten, want 
Wijdemeren doet mee voor 3 miljoen.

Stan Poels (PvdA/GrL.) betoogt met rechts fractieassistente Marleen 
van Hoeve en Ria Hennis (DB) en links Sieta Vermeulen van de VVD 

(foto: Douwe van Essen//WWK)

Collecteweek Brandwon-
den Stichting
Het belangrijkste moment 
van het jaar voor de Brand-
wonden Stichting is onge-
twijfeld in oktober. Want 
dan is het van 8 tot en met 
14 oktober collecteweek. Bij 
voordeuren van Groningen 
tot Limburg klinkt die week 
de vraag: ‘Hebt u nog wat 
over voor de Brandwonden 
Stichting?’ En dan komt het 
eropaan. Om ons ideaal te 
kunnen verwezenlijken – 
brandwonden littekenloos 
genezen –  zijn we afh ankelijk 
van alle collectanten die zich 
voor de brandwondenslacht-
off ers inzetten. 
Meer info: www.brandwon-
denstichting.nl.  

5200 voor Leergeld
Zaterdagavond was het slot-
feest van de City- bioscoop 
waarbij 5200 euro werd 
overhandigd aan de stichting 
Leergeld Hilversum-Wijde-
meren. Uit de opbrengst van 
de verkoop van de bioscoop-
stoelen. Leergeld is een lokale 
stichting die zich inzet voor 
kinderen die niet aan spor-
tieve, culturele  of schoolac-
tiviteiten kunnen meedoen, 
omdat hun ouders daarvoor 
te weinig geld hebben.
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Alice en José van The Travel 
Club deden reisinspiratie op in 
Sri Lanka. Sri Lanka is zo groot 
als de Benelux en er wonen 20 
miljoen mensen. Naast singale-
zen wonen er tamils, moslims, 
burgers en de oorspronkelijke 
bewoners, de Vedda. Ruim 
70% van de bevolking is boed-
dhist. Thee, textiel en toerisme 
zijn de belangrijkste bronnen 
van inkomsten.Sri Lanka heeft 
1600 km strand, wildparken, 
bergen, cultuur, watersport-
mogelijkheden, vriendelijke 
mensen, goed eten en mooie 
natuur. Het is een prima vakan-
tieland voor elke doelgroep. 

Studiereis
Th e Travel Club heeft  in sa-
menwerking met Sri Holidays 
een studiereis georganiseerd 
en zo vertrokken wij voor 
een rondreis van 1 week met 
10 enthousiaste collega’s en 2 
begeleiders. Colombo wordt 
rechtstreeks gevlogen door de 
KLM of je kan kiezen om met 
bijvoorbeeld  Ethiad  Airways 
te vliegen via Abu Dhabi .Dat 
laatste hebben wij gedaan met 
een stopover in Abu Dhabi. Het 
breekt de lange zit en het is een 
bijzondere plek om gezien te 
hebben.
Enige highlights: De vissers-
plaats Negombo heeft  mooie 
stranden en een grote diver-

siteit aan hotels. De volgende 
dag vertrekken we bijtijds. Op 
weg naar Hirwaduna bezoeken 
we een olifantenweeshuis, waar 
we het baden van de olifanten 
mogen bijwonen. Erg indruk-
wekkend! Bij een bezoek aan 
de rotstempels van Dambulla 
eerst de schoenen inleveren. 
Wat zijn de stenen heet gewor-
den in de zon. De tempels zijn 
prachtig, ongelofelijk goed be-
waard gebleven, ze zijn al meer 
dan 2000 jaar oud, prachtig met 
heel veel mooie muurschilde-
ringen. De volgende ochtend 
vroeg vertrekken we naar de 
de Sigirya Lion Rock. Na een 
zware klim worden we beloond 
met een fantastisch uitzicht. 

Aansluitend een fi etstocht door 
de ruïnestad Polonnaruwa, de 
oude hoofdstad van Sri Lanka. 
We maken heel veel kilometers 
door een prachtig landschap en 
overnachten in Kandy waar we 
de volgende dag een heel in-
drukwekkend bezoek brengen 
aan de Tempel van de Tand. Er 
werden veel off ers (bloemen en 
voedsel) gebracht door gelovi-
gen gekleed in het wit. Prachtige 
ceremonie. Die middag maken 
we een van de mooiste trein-
reizen ter wereld, van Nuwara 
Eliya naar Ella. De volgende 
ochtend heeft  de manager van 
het hotel ervoor gezorgd dat we 
een uitgebreid bezoek konden 
brengen aan een theeplantage 
in Ella. Op naar Udawalawe 
waar we een jeepsafari gaan 
maken. We hopen olifanten te 
spotten, krokodillen, herten 
apen en verschillende vogel 
soorten. Dat is allemaal gelukt, 
alleen het luipaard is door ons 
helaas niet gezien. Heel leuk 
om te doen!  De volgende dag 
duiken we in de geschiedenis 
bij het Dutch Fort in Galle. Het 
is een van de mooiste forten in 
Zuid-Oost Azië. De volgende 
dag op weg naar Colombo van 
waar we weer naar huis vliegen, 
kunnen we zien wat een ver-
woestende schade de Tsunami 
in 2004 aangebracht heeft . Een 
groot deel van de toeristisch 
infrastructuur is door de in-
ternationale hulp hersteld. Dat 
laatste was van groot belang, 
want zoals een inwoner het 
kernachtig verwoordde: “Laten 
de toeristen alsjeblieft  naar 
Sri Lanka komen om vakantie 
te vieren, want dat is de beste 
bijdrage aan de wederopbouw 
van het land”.

Voor meer informatie over 
deze bestemming kunt u con-
tact  opnemen met Th e Travel 
Club. www.thetravelclub.nl/
alicejose

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

Sri Lanka ‘Parel in de Indische Oceaan’

Op woensdag 18 oktober van 
10.00-12.00 uur in Bibliotheek 
Gooi en meer vestiging Loos-
drecht een Themaochtend met 
een presentatie van Ben van 
Beek over zijn voettocht naar 
Santiago de Compostella.

Een aantal jaren geleden werd 
Eemnesser Ben van Beek bij 
de bibliotheek in Eemnes 
uitgezwaaid door familie en 
vrienden voor zijn voettocht 
naar Santiago de Compostella. 
Vijf maanden later liep hij als 
een ander mens Eemnes weer 
binnen. In de bibliotheek in 
Loosdrecht komt hij op woens-
dag 18 oktober aan de hand 

van een fotopresentatie vertel-
len over deze inspirerende pel-
grimstocht. Bij voldoende tijd 
en interesse zal hij u ook het 
laatste gedeelte van zijn tocht 

naar Fisterra en Muxia laten 
zien. Er is mogelijkheid voor 
het stellen van vragen.
Iedereen is van harte welkom, 
de entree is vrij!

Santiago de Compostella

Er zijn in Loosdrecht momen-
teel successen op het gebied 
van bouwen. Hulde daarvoor 
want Loosdrecht is tenslotte 
een dorp waarbij niemand 
elkaar wat gunt en het liefst 
z’n hele vermogen uitgeeft  aan 
procederen. Minder visueel 
uitzicht aan iets wat het dorp 
ten goede komt? Procederen. 
Iedereen is gesteld op z’n pri-
vacy en tegelijkertijd vraagt 
iedereen zich af waarom het 
weer niet zo wordt als vroeger. 
Vroeger was er recreatie, water-
sport en veel horeca. Een van 
de projecten om Loosdrecht 
aantrekkelijker te maken is de 
Porseleinhaven in de nieuwe 
dorpskern. Een fantastische 
aanwinst voor Loosdrecht en 
de eerste fase schijnt verkocht 
te zijn. Wellicht hebben we 
straks weer leuke winkeltjes en 
gezelligheid.

Een stap terug
Bij het realiseren van de nieuwe 
dorpskern is het toch wel lek-
ker als je aan investeerders en 
toekomstige bewoners iets kan 
laten zien. Kan laten zien dat 
een berg zand kan transforme-
ren in een Porseleinhaven. Een 
hele belangrijke bijdrage in 
dit proces is de Dikke Muis 
geweest. De Dikke Muis heeft  
bewezen dat zo’n gebied uitste-
kend geschikt is als dorpskern 
& recreatiegebied. De Dikke 
Muis is zo ongeveer de enigste 
locatie waar je informeel nog 
direct aan de plas kan zitten. 
Genieten van het uitzicht on-
der het genot van een kopje 
koffi  e, een appeltaartje of een 
broodje. Racefi ets op het ter-

ras of bootje aanleggen? Geen 
probleem.
Nu komt ie; De Dikke Muis 
heeft  een vergunning tot 15 
december 2017. Dan is het 
over en uit voor deze publiek-
strekker. Met het vertrek van 
de Dikke Muis kun je nergens 
meer direct aan de eerste plas 
zitten voor een kopje koffi  e. 
Laat staan van toiletten ge-
bruik maken . Dat de Dikke 
Muis in de toekomst moet 
vertrekken en dat deze func-
tie wordt overgenomen door 
nieuwbouw staat vast , echter 
deze situatie baart mij zorgen. 
Wat als de bouw vertraagt? 
Wat als er bewoners gaan pro-
cederen tegen de nieuwbouw? 
Er wonen tenslotte twee per-
sonen die van procederen hun 
beroep gemaakt hebben. Wat 
als er een zeldzame kikker 
gevonden wordt? Gaan we op 
15 december de Dikke Muis 
weghalen met de historische 
wetenschap dat zo’n project 
nog weken, jaren of maanden 
opgerekt kan worden. Zitten 
we straks jaren met een kale 
plek waar nog zoveel mensen 
van hadden kunnen genieten?  
(lees Ottenhome- debacle wat 
8 jaar geduurd heeft  ).
Ik zie de Dikke muis persoon-
lijk (en denk met mij vele) tot 
het allerlaatste moment staan 
en vind dat de gemeente en 
projectontwikkelaar daarvoor 
alles in werking moeten stel-
len. Het kan mijn inziens niet 
zo zijn de Dikke Muis, welke 
een dorpsbelang dient 15 
december vertrekt terwijl er 
wellicht op dat moment geen 
reden voor is.

J.W. Schermerhorn
Nederhorst den Berg 

Ingezonden brief   (Bron; WWK)

De heer Broeke heeft  vanaf 16 mei 
geprobeerd via mails en telefoon 
contact te leggen met de gemeente 
Wijdemeren, afdeling Omgevings-
beleid. Hij maakt zich zorgen over 
de broedende vogels.  Onder de 
dakpannen van het oude complex 
de Godelindehof zitten meerdere 
vogelnesten. Pas op 31 augustus 
krijgt hij antwoord, waarin een 
medewerker hem vertelt dat het 
‘mosterd na de maaltijd’ is, want 
de oude Godelindehof is gesloopt. 

Broeke vervolgt: ‘Op Dieren-
dag staat er een jonge moeder 
met twee kleine meisjes bij mij 
aan de deur met een collecte-
bus, voor de dierenbescher-
ming. Een moeder die haar 
kindertjes leert wat er voor de 
dieren gedaan dient te worden. 
Neem daar als afdeling Omge-
vingsbeleid een voorbeeld aan.
De dierenbescherming die 

voor alle dieren goed werk 
verricht, Op het moment dat 
die moeder bij mij voor de 
deur staat denk ik direct weer 
aan de vogeltjes van de Gode-
lindehof.
Weet iedereen op het gemeen-
tehuis wel dat er in 2018 weer 
een broedseizoen voor vogels 
is, en dat dit niet verstoord 
mag worden, en dat indien 
dit wel gebeurt, handhavend 
opgetreden dient te worden. 
En niet de andere kant opkij-
ken of een melding onder de 
mat laten verdwijnen. Voor de 
vogeltjes van de Godelindehof 
is dit: mosterd na de maaltijd. 
Hopelijk oor de vogeltjes die 
in broedseizoen 2018 geboren 
worden, moet dit toch wel 
mosterd bij de maaltijd zijn. Of 
misschien wel mosterd voor de 
maaltijd

A.Broeke, Loosdrecht

Aandacht voor broedseizoen

De Dikke Muis



 Nieuw: Mijn Zorg 
 en Ondersteuning 

Wijdemeren
informeren

Werk A. Voetlaan
Het werk aan de Arnoud Voetlaan in 

Ankeveen begint later dan gepland: 

op maandag 16 oktober. Meer weten? 

www.wijdemeren.nl/avoetlaan.

   11 oktober 2017   

Kort

>   Extra informatieavond
Op donderdag 12 oktober om 20.00 uur 

is in het gemeentehuis een derde en 

laatste informatieavond over de herin-

richting van de Oud-Loosdrechtsedijk 

tussen de rotondes. Hier kunt u nog-

maals vragen stellen en reageren op 

het ontwerp. 

>    Zwemdiploma
We vinden het belangrijk dat alle kinde-

ren hun zwemdiploma A kunnen halen, 

ook als ouders het financieel moeilijk 

hebben. Via het Jeugdsportfonds is 

het mogelijk voor basisschoolkinderen 

vanaf 5 jaar om op zwemles te gaan met 

diplomagarantie. Meer informatie: 

www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland, 

onder kopje Wijdemeren. 

>    DemenTheek geopend
In de Emtinckhof in Loosdrecht is de 

eerste DemenTheek van Wijdemeren 

geopend. Mensen met dementie en hun 

familie kunnen hier gratis materiaal 

lenen en thuis uitproberen. 

De DemenTheek is wekelijks open op 

dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op 

woensdag van 10.00 tot 11.30 uur. 

Meer informatie: 

www.inovum.nl/welzijn/dementheek.

>   Dag van de mantelzorg
Op vrijdag 10 november 2017 is het de 

Dag van de Mantelzorg. Op deze dag 

wordt iedereen die langdurige zorg aan 

familie, vrienden of buren geeft in het 

zonnetje gezet door de gemeente, Versa 

Welzijn en het Kursusproject Loosdrecht. 

Het Kursusproject geeft van 10.00 tot 

12.30 uur de cursussen handlettering, 

tapas of vogelvoederkransen maken. Van 

13.30 tot 16.00 uur kunt u de cursussen 

antipasti, schilderen of herfstkransen 

maken, volgen. Versa Welzijn organiseert 

twee maal een high tea (om 10.00 uur 

en 13.30 uur) in de Sperwershof aan het 

Noordereinde 52 in ’s-Graveland. Ook 

is er een filmavond in het Filmtheater in 

Hilversum. Kijk voor het volledige pro-

gramma en de aanmeldinformatie op: 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Op vrijdag 20 oktober is 
burgerzaken gesloten 

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

@arwendeparwen

#mooiWijdemeren

Krijgt u zorg of ondersteuning van 
de gemeente? Bijvoorbeeld huis-
houdelijke hulp of dagbesteding? 
Dit kunt u voortaan gemakkelijk 
digitaal inzien op het portaal Mijn 
Zorg en Ondersteuning via www.
wijdemeren.nl/sociaal-domein. 

Door in te loggen met DigiD ziet u informa-

tie over de zorg die aan u is toegekend in 

het kader van de WMO of Jeugdwet. Zoals 

huishoudelijke hulp, dagbesteding, woon-

voorzieningen en jeugdhulp. De gegevens 

zijn beveiligd en alleen voor uzelf zichtbaar. 

Vergelijken, waarderen en 
klachten indienen
Via een knop in het menu van Mijn Zorg en 

Ondersteuning kunt u de zorgorganisaties 

ook waarderen, zien wat anderen zeggen 

én klachten indienen. De nieuwe vergelij-

kingssite www.kieszo.nl is hiervoor gekop-

peld aan het portaal. 

Meer zorgaanbieders
Ook het Tergooiziekenhuis en consulta-

tiebureaus sluiten binnenkort aan. In de 

toekomst volgen naar verwachting ook 

huisartsen en andere zorgaanbieders.

Service van de gemeente
Wethouder Betske van Henten: “Door de 

informatie digitaal toegankelijk te maken 

heeft u meer inzicht. U kunt de zorg beter 

afstemmen op uw persoonlijke situatie. Mijn 

Zorg en Ondersteuning is een extra service 

van de gemeente. Er verandert niets in het 

aanvragen van zorg. Ga daarvoor naar 

www.wijdemeren.nl/afspraak of bel 14035.”

Vlootschouw strooiwagens
Gemeentewerf Kortenhoef, De Kwakel 40

ALTIJD AL EENS OP 
EEN STROOIWAGEN 
WILLEN RIJDEN?
Zaterdag 14 oktober
13:00-15:00 uur

DIT IS JE KANS!

Gratis 1 zak  
strooizout  
voor thuis!

Warme 
chocolade-

melk!

@arwendeparwen

#mooiWijdemeren

avoetlaan.



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

’s-Graveland
-  Zuidereinde 90: maken van een uitweg en plaatsen 

van een hekwerk (05.10.17)

Kortenhoef
-  C. Vreedenburghgaarde 34: vervangen garagedeur 

door pui (01.10.17)

- Emmaweg 71: bouwen van een woning (25.09.17)

Loosdrecht
- Acacialaan 28: plaatsen dakkapel (29.09.17)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: ophogen land (25.09.17) 

-  Oud-Loosdrechtsedijk 113 c / percelen AA 10 en AA 15: 

plaatsen beschoeiing (22.09.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 112a: plaatsen dakkapel (25.09.17)

- Wilgenlaan 58: bouwen woning (29.09.17)

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)

Kortenhoef
- Moleneind 29: bouwen van een woning (29.09.17)

Loosdrecht
- Hallincklaan 12: plaatsen kap op garage (25.09.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 53-55: kappen grauwe abeel 

(26.09.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 113c kavel AA10 en AA15: 

plaatsen beschoeiing (02.10.17)

-  Oud Over 152: bouwen woning, botenhuis en wagen-

schuur (22.09.17) 

- Spanker 19: plaatsen dakkapel (22.09.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Herenweg 85: plaatsen dakkapel 

Loosdrecht
- Sectie E 1625, 1626, 1544, 1634: plaatsen beschoeiing, 

verleggen van sloten en verbeteren dijken 

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 110: bouwen vrijstaande woning 

>  Geweigerde omgevingsver-

gunningen

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 2: inrichten kattenpension

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013;

perceel Nieuw-Loosdrechtse-

dijk 253, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-

mens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruim-

telijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied 

Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking 

heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 253 te 

Loosdrecht.

Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 253 is deels 

bestemd voor wonen en deels voor water. De regels 

voorzien in de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaat-

sen. Binnen het perceel wordt evenveel water gedempt 

als wordt ontgraven.

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken 

liggen ingaande 12 oktober 2017 gedurende een termijn 

van zes weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter 

inzage bij de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, Rading 

1 te Loosdrecht. De stukken kunnen eveneens worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de 

termijn van ter inzageligging kan tegen het ontwerpbe-

sluit een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij 

het college van burgemeester en wethouders, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde 

termijn kunnen tevens mondelinge zienswijzen worden 

ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt 

via telefoonnummer (035) 65 59 444.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 

wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk 

dat een zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerp-

besluit tot wijziging.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Rading 14, Loosdrecht 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rading 14 en 

de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Het plan 
Het plan omvat de realisering van drie recreatiewonin-

gen op het perceel Rading 14 te Loosdrecht. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende 

stukken liggen ingaande donderdag 12 oktober 2017 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Het plan 

kan worden ingezien in het gemeentehuis (afd. ruimte-

lijke ontwikkeling), Rading 1, Loosdrecht op werkdagen 

van 08.30 tot 12.30 uur en op de landelijke website van 

het ministerie van VROM www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kunt 

u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het 

ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schrif-

telijke zienswijzen richt u 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 kunt u contact opnemen 

met mevrouw Ekelschot van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling (035) 65 59 422.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Nederhorst den Berg
-  Vereniging IJsclub Nederhorst den Berg, parkeerter-

rein Blijklaan, Nederhorst on Ice van 24 november 

2017 tot 7 januari 2018 (03.10.17) 

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. 

>  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. 

>  Voornemen ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te 

verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 

wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 

burgemeester en wethouders het voornemen het adres 

ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

-  Hoogenhout, R.H. geboren 27-08-1993 per 22-08-

2017 uitschrijven Land Onbekend

-  Tuccio, R. geboren 13 februari 1995 per 11-09-2017 

uitschrijven Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 

onderstaande personen definitief op te schorten:

-  Van den Berg, H. geboren 12-02-1967, per 20-06-2017 

uitgeschreven naar Land Onbekend            

-  Frantzen, N.P.E. geboren 22-09-1979, per 25-07-2017 

uitgeschreven naar Land Onbekend

-  Işik, V. geboren 01-09-1968, per 25-07-2017 uitge-

schreven naar Land Onbekend

-  Sönmezer, M. geboren 03-06-1966, per 25-07-2017 

uitgeschreven naar Land Onbekend

 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl

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 telefoon-

nummer: (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 ver-

zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. 

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Overig

Vanaf maandag 23 oktober breiden 
we onze digitale dienstverlening 
uit! U kunt vanaf dat moment ook 
online een rijbewijs of paspoort 
aanvragen.

Bij de gemeente kunt u al digitaal uw ver-

huizing doorgeven, uittreksels en afschrif-

ten opvragen en aangifte doen van een ge-

boorte of voorgenomen huwelijk. Hiermee 

bieden we een snelle en efficiënte dienst-

verlening. En dat blijkt: 70 procent van onze 

aangiften wordt online gedaan. 

Vanuit huis
De intake voor een reisdocument of rij-

bewijs kunt u vanaf 23 oktober ook vanuit 

huis doen. Op het gemeentehuis hoeft 

u alleen nog een foto in te leveren, een 

handtekening te zetten en, als het nodig is, 

een vingerafdruk te geven. Dit scheelt een 

hoop tijd aan de balie. Uiteraard is het niet 

verplicht om digitaal een nieuw paspoort 

of rijbewijs aan te vragen. Wij kunnen u ook 

nog steeds helpen aan de balie. 

20 oktober gesloten
In verband met deze uitbreiding van de 

dienstverlening worden de systemen 

geupdate en is burgerzaken op vrijdag 20 

oktober gesloten. Er kunnen op deze dag 

geen documenten afgehaald worden. Gaat 

u op reis in de herfstvakantie en heeft u een 

nieuw reisdocument en/of rijbewijs nodig? 

Zorg dat u de aanvraag vóór 13 oktober 

doet. Dan hebben wij nog vijf dagen de tijd 

om de aanvraag te verwerken. 

Wijdemeren
informeren

Uitbreiding digitale dienstverlening

11 oktober 2017

Persoonsregistratie
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Géén ‘advertentieverkoper (M/V)’ gezocht!
Wij zitten niet te wachten op een advertentieverkoper, 
maar iemand die onze weekbladen ‘Weekblad Wijdeme-
ren’ en ‘De NieuwsSter’ op een correcte en constructieve 
wijze vertegenwoordigt bij de ondernemers en winkeliers 
in de regio Wijdemeren en Gooi & Vechtstreek.

Wij komen graag in contact met mensen (M/V) die primair 
handelen in het belang van een (potentiële) adverteerder 
en in staat zijn relevante ideeën aan te reiken aan de on-
dernemer. Bijvoorbeeld op welke wijze de winkelomzet 
een impuls kan krijgen door een ludieke actie of relevante 
publicatie met de inzet van het weekblad.

De baan is flexibel met betrekking tot het aantal uren en 
bij succes kan het leiden tot meer dan leuke verdiensten. 
Als jij begrijpt ‘hoe wij in de wedstrijd zitten’, stuur relevan-
te gegevens van jou naar ons toe.

Welke andere persoonlijke kenmerken dragen bij aan het 
succes voor alle betrokkenen?
-  Zelfstandigheid: je bent in staat je eigen tijd in te delen 

(80% van de tijd buiten de deur);
-  Pro-activiteit: je hoeft niet ‘aangezet’ te worden door an-

deren;
-  Creativiteit: iedere situatie met de ondernemer staat op 

zichzelf en vraagt om een unieke benadering, dus is cre-
ativiteit vereist;

-  Commerciële antenne: je snapt wat een klant van een 
ondernemer bezighoudt en bent daardoor in staat met 
relevante ideeën te komen.

Mocht deze baan jou aanspreken, maak ik graag kennis 
met je!

Dunnebier Print & Marketing
T.a.v. Franc Hogguer

Nieuw Walden 6, 1394 PB  Nederhorst den Berg
info@dunnebier.nl 

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

'Voetbal'

Wedstrijd met twee gezichten
De 2e thuiswedstrijd voor 
SV Loosdrecht. Aanvankelijk 
overklaste De Bilt de Loos-
drechters op alle fronten, 
zowel voetballend als op strijd 
en beleving.

Door: Roy Versluis

De Bilt kreeg kans op kans en 
het was dan ook niet vreemd 
dat de 0-1 al snel op het score-
bord stond, in het verloop van 
de 1e helft  kwam Loosdrecht 
wel iets beter in het spel. Dat 
het 0-1 was bij rust,  daar 
mocht Loosdrecht blij mee 
zijn. Vol goede moed om de 

wedstrijd te kantelen kwam de 
ploeg kleedkamer uit. Invalk-
eeper Stan Baas die de gebles-
seerde Boy Mulder verving, 
kon al na 1 minuut een penalty 
stoppen na een handsbal. Lek-
kerder kun je niet invallen. Dat 
gaf de andere spelers blijkbaar 
een mentale oppepper. De Bilt 
moest achteruit, omdat Loos-
drecht ineens wel zijn duels 
ging winnen. Het wachten was 
dan op een fraaie kopbal van 
Edwin Klok die de bal prachtig 
in de kruising kopte: 1-1. De 
Bilt had moeite met de felheid 
waarmee Loosdrecht speelde. 
Vanuit een corner was het 

echter toch weer De Bilt dat op 
voorsprong kwam. Loosdrecht 
kon weer achter de tegenstan-
der aan.

De ploeg verdient een com-
pliment dat het bleef gaan 
voor de gelijkmaker. Die viel 
dan ook in de 93e minuut, een 
voorzet werd vanaf links door 
opnieuw Edwin Klok binnen-
geschoten. Een wedstrijd met 
2 gezichten. De les is dat je 
zonder strijd en beleving geen 
wedstrijd wint. 

'Volleybal'

Het volleybalseizoen is enkele 
weken weer begonnen. Nadat 
de LoVoC-heren in hun eerste 
wedstrijd nog ongelukkig 
met 3-2 onderuit gingen werd 
vrijdag in eigen hal een goede 
3-1 overwinning geboekt te-
gen Oberon uit Weesp. LoVoC 
komt net als vorig seizoen uit 
in de eerste klasse.

Door: Jules Kieft

In de eerste set pakte LoVoC 
direct het initiatief en nam al 
snel een 8-2 voorsprong. Met 
een vlot lopende eigen aanval 
en sterke blokkering gaf het 
Oberon geen kans om goed in 
de wedstrijd te komen. LoVoC 
denderde door en via de veel 
scorende Jeroen Langeweg en 
Roy Rempe kwam het op 23-
11. Oberon kon nog even iets 
terug doen toen LoVoC even 
geen vat had op de service, 

maar met 25-16 ging de eerste 
winst eenvoudig naar LoVoC. 

De tweede set was een kopie 
van de eerste set. In de derde 
set werd het spel van LoVoC 
slordig. Ondanks time-outs en 
een dubbele wissel wist LoVoC 
het spel niet te kantelen en zag 
het Oberon via 12-19 op 19-24 
setwinst komen. In de vierde 
set herstelde LoVoC zich pri-
ma van deze tegenvaller. Aan-
vallend en blokkerend werd 
de lijn van de eerste twee sets 
weer opgepakt, goede scores 
van Henk Prinsen en uitste-
kende blokkering zorgden er 
voor dat LoVoC weer het initi-
atief kreeg: een 3-1 winst.

LoVoC dames-1 speelde vrij-
dag al hun derde wedstrijd. Met 
twee thuis-nederlagen hadden 
de dames onder leiding van 
trainer-coach Herman Rempe 

een moeizame start. Dit keer 
werd een goede overwinning 
geboekt bij en tegen Gemini 
S-2. Via 23-25 en 19-25 werd 
een 2-0 voorsprong genomen. 
Na een ruim verlies in de der-
de set met 25-15 herstelden de 
dames zich goed en trokken 
via 21-25 de 3-1 winst binnen. 

LoVoC-heren verslaan Oberon

'Bowlen'

De zomercompetitie van de 
60+ Bowlingclub Loosdrecht 
zit er weer op. Op donderdag 
5 oktober zijn de clubkam-
pioenen gehuldigd. De prijs-
winnaars, die in de laatste 6 
maanden de hoogste game 
hadden gescoord in hun pou-
le, kregen de wisselbeker uit-
gereikt samen met een mooie 
bos herfstbloemen, een fl es 
wijn en een gouden medaille.

De gelukkige zomerkampioe-
nen zijn: Dames A: Trees Cor-
nelissen (199 punten); Dames 
B: Gudi Pijl (151 punten); He-
ren A: Peter Sinke (213 pun-
ten); Heren B: Piet Overliese 
(170 punten)

Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen
In het komende wintersei-
zoen hebben alle 29 leden 
weer evenveel kans om in 
hun poule de best scoren-
de bowler te worden. Bij 
de aft rap van dit nieuwe 
seizoen werd er weer lustig 
op los gescoord. Alle krasse 
senioren genieten weke-
lijks van hun middagje 
bowlen op de banen van 
Bowling Almere. Het lijkt 
wat ver weg, maar je bent 
er zo over de A27. Om nog 
meer 60-plussers te kunnen 
laten meegenieten, zijn nieu-
we leden hartelijk welkom. 
Informatie inwinnen of jezelf 

meteen al opgeven kan bij de 
secretaris van Bowling 60+ 
Loosdrecht, Peter Sinke tel. 
035-5825638 of petersinke@
gmail.com

Ontspanning op de bowlingbanen

Vrijdag werd tijdens de Nati-
onale Voorleeslunch in heel 
Nederland voorgelezen aan 
ouderen. In woonzorgcentrum 
De Emtinckhof las Gerda Tij-
huis voor aan 12 ouderen. 

Met zichtbaar plezier genoten 
de ouderen van het Voor-
leeslunchverhaal van Vonne 
van der Meer.  
Met deelname aan de Voor-
leeslunch benadrukt de biblio-

theek haar belangrijke rol in 
het sociale domein. voorlezen 
van verhalen kan een rol kan 
spelen in het doorbreken van 
het isolement waarin sommige 
ouderen verkeren. Het voor-
lezen van een mooi verhaal of 
gedicht geeft  ontspanning en 
sfeer en is vaak een aanleiding 
om met elkaar te praten of her-
inneringen op te halen.
   

Bibliotheek laat ouderen 
genieten van verhalen
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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!* 

 

 

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
11 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed 
15 oktober 11.00 uur Pastoor J. Dresmé
  m.m.v. Gemengd Koor 
Beukenhof
15 oktober 11.00 uur Liturgiegroep Paulus
Hervormde Gemeente
15 oktober 11.00 uur Drs. P.J. Verhagen
 18.30 uur Dr. M. Visser
Gereformeerde kerk
15 oktober 10.00 uur Ds. A. de Boer

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
15 oktober 09.30 uur Ds. K. Hage
 18.30 uur Gez. dienst in de Sijpekerk 
Nederlands Gereformeerde kerk
15 oktober 09.30 uur Ds. A. Siebenga

STERRETJES

Voor stalling van caravan, 

camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??

Bel Gert Zagt Loosdrecht voor 

goed onderdak! 

O35 - 582 1326 

of  06 1027 6728

Te Huur Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

GEVRAAGD:

Assistent teamleider

voor Spelekids

Circa 27/36 uur

Voor meer info.

http://www.spelekids.nl/

over-spelekids/vacatures/

nicole@spelekids.nl

Ervaren schilder 

biedt zich aan.

Voor al uw binnen 

en buiten klussen.

Voor meer info:

Raymond Altena

06 - 215 876 84

Hondentrimsalon 

FANCYPETS

Rading 50, Loosdrecht

www.fancypets.nl

06-28786091

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 11 okt 14.30 u. Ouderenmiddag ‘Blauw Bloed’ Wijkgebouw, Eikenlaan
do. 12 okt. 20.00 u, Info Oud- Ldr. Dijk, tussen rotondes Rading 1, Ldr.
vr. 13 okt. 20.15 u. Estafest, popconcert Dillewijn, Ankeveen
za. 14 okt. 14.00 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland
za. 14 okt. 16.00 u. Familieconcert Kunst a/d Dijk Oude Kerkje, Kortenhoef
wo. 18 okt. 10.00 u. Inloop lezing Santiago wandeling Bibliotheek, Tjalk 41
do. 19 okt. 14.00 u. Inloop Visio (mat. slechtziend, blind) Bibliotheek, Tjalk 41
do. 19 okt. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Ldr.
za. 21 okt. 20.00 u. Voorronde NK Pokeren (amateurs) Wapen van Ankeveen
zo. 22 okt. 10.30 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland
wo. 25 okt. 15.30 u. Kinderen: Meneer Monster (v.a. 3 jr.) Dillewijn, Ankeveen
za. 28 okt. 14.00 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland
za. 28 okt. 19.30 u. Nacht van de Nacht- wandeling Bez.centr. NM; ’s-Graveland
di. 31 okt. 20.00 u. Extra commissie Begroting Rading 1, Ldr.
vr. 03 nov.  13.30 u. Valtraining senioren Sporthal Eikenrode 
za. 04 nov. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41

Activiteiten agenda

Op donderdag 19 oktober is er 
van 14.00-16.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht Inloopspreekuur 
door Koninklijke Visio over 
slechtziendheid.  

Een medewerker van Konink-
lijke Visio geeft  deze ochtend 
informatie en advies over 

slechtziendheid of blindheid. 
Tijdens dit inloopspreekuur 
kunt u allerlei hulpmiddelen 
op het gebied van vergroting 
en verlichting (bij lezen erg 
belangrijk), mobiliteit, commu-
nicatie en verzorging uitprobe-
ren. Meer info: www.visio.org . 
Iedereen is van harte welkom, 
de entree is vrij!

Inloop Visio in Bibliotheek

REGIO - Opvoeden van kinde-
ren is leuk, maar soms ook las-
tig. Want wat doe je als je kind 
bijvoorbeeld niet wil luisteren 
of erg boos is? Je kunt deze 
vragen zelf oplossen, maar ook 
bespreken met andere ouders. 
Dit kan bij Jeugd en Gezin tij-
dens de cursus ‘Opvoeden, zo 
hou je het leuk’. 

De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten van twee uur, 

waarin verschillende thema’s 
naar voren komen: aandacht 
geven & prijzen, nee zeggen & 
verbieden, straff en, negeren en 
apart zetten. Door deze onder-
werpen met andere ouders te 
bespreken, kun je ervaringen 
delen en kijken wat voor jou 
ook een geschikte oplossing 
kan zijn. ‘Opvoeden, zo hou je 
het leuk’ is speciaal voor ouders 
met kinderen van 3 tot 12 jaar. 
De cursus start 1 november in 

Bussum (Burg. de Bordesstraat 
80) en vindt plaats op vier op-
eenvolgende woensdagavon-
den tussen 20.00 en 22.00 uur. 
De kosten voor deelname zijn 
30 euro per ouder(paar). Ou-
ders uit de hele regio Gooi en 
Vechtstreek zijn welkom! 

Informatie: www.jggv.nl (cur-
susaanbod). Of: 035 69 26 350 
of: cursussen@jggv.nl. 
 

Opvoeden, zo hou je het leuk

GOOI TV

Vanaf 11 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. de Kinderboekenweek, voetbalclub Ne-
derhorst den Berg bestaat 50 jaar, 112-wedstrijd brandweer, ‘me-
gaschilderij’ Pieter Goldstein is af, de lerarenstaking in het basison-
derwijs en de opbrengst van de verkoop van de olifantenbeelden 
in Laren; In RegioHub gaat het over de Dementheek in Wijdemeren; 
In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Gerben Struik (wet-
houder Gooise Meren) en Theo Reijn (wethouder Wijdemeren) over 
diverse zaken uit hun portefeuille. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en 
KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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FAMILIEBERICHTEN

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door haar lichaam 
in de steek gelaten, is van ons heengegaan onze moeder, 
schoonmoeder, oma en omi

Cornelia Teuling - van der Velden

28 november 1929      Loosdrecht      7 oktober 2017 

 Kinderen,
 kleinkinderen 
 en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Albert Verweystraat 134
2274 LM  Voorburg

De crematieplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

op alle

gordijnstoffen

Gijsbrecht v. Amstelstraat 172, Hilversum

De gehele maand oktober

20% korting

Uw kopij vragen wij u te stu-
ren naar: 
redactie@dunnebier.nl
Uw advertentie vragen wij u te 
sturen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Wij danken u voor uw mede-
werking en kijken uit naar de 
samenwerking!
Herman Stuijver, eindredac-
teur De NieuwsSter en Week-
blad Wijdemeren

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.

Contactgegevens De NieuwsSter

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.nieuwsster.nl

✓ 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

Stads- en dorpsgezichten 
bij Galerie Wijdemeren

Een boeiende verkoop-ex-
positie met in de hoofdrol 
huizen en pleintjes, grachten 
en havens van met name de 
19e en 20ste eeuw. Een rond-
gang door de in huiselijke 
sfeer ingerichte galerie voert 
de bezoeker langs bijzondere 
werken van Delfgaauw, Knip, 
Schulman, Korthals, Noltee, 
Langeveld en nog veel meer. 
Het absolute topstuk van de 
tentoonstelling van de hand 
van Charles Leickert is op 
zichzelf al een bezoek aan Ga-
lerie Wijdemeren waard. 
Galerie Wijdemeren; 
Herenweg 71-73 in Breukele-
veen. Openingstijden: iedere 
woensdag, donderdag en vrij-
dag van 11 – 17 uur. Taxaties 
alleen op vrijdag op afspraak. 
Voor meer informatie: www.
galeriewijdemeren.nl.




