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Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 
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Uw huis verkopen 

vergt energie: 
Wij houden het 

hoofd koel! 
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WIJDEMEREN- Logisch dat waarnemend burgemeester drs. Freek 
Ossel kort na zijn aantreden nog niet teveel kan ingaan op diverse 
politieke thema’s in Wijdemeren. Wel ziet Amsterdammer Ossel uit 
naar een discussie op inhoud over de toekomst van de vijf dorpen.

me regelmatig laten zien bij 
allerlei gelegenheden. Ik wil 
veel kennis opdoen, feeling 
krijgen met wat er leeft.” De 
jonge Freek groeide op in Et-
ten- Leur, toen nog een boeren-

dorp in de buurt van Breda. 
Dus helemaal vreemd is het 
dorpsleven niet voor de waar-
nemer. Die na een bestuur-
lijke carrière als wethouder 
in Amsterdam (2008 - 2014) en 
waarnemend burgemeester 
van Beverwijk (2014 - 2017) 

zegt dat hij de overstap naar 
de vijf dorpen boeiend vindt. 
Hij werd gevraagd zich te 
kandideren door de Commis-
saris van de Koning en daarna 
na een positief sollicitatiege-
sprek met de fractievoorzitters  Op de dag na zijn 63e verjaar-

dag wil de heer Ossel vooral 
veel weten van deze gemeen-
schap. Die hij wel kent, maar 

niet bijzonder goed. “Ik ga 
de komende tijd vaak rond-
fietsen om de dorpen beter 
te leren kennen. En ik wil 

Door Herman Stuijver
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t/m ZATERDAG 1 JULI

OPRUIMINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN • BEDBODEMS 

BOXSPRINGS • LEDIKANTEN 

BEDTEXTIEL • KUSSENS 

DEKBEDDEN • LINNENKASTEN 

KINDERBEDDEN • EN MEER... 

ZONDAG 25 JUNI HILVERSUM OPEN!

OSSEL WIL 
RIJKE 

DISCUSSIE 
OVER 

DORPEN

OSSEL WIL 
RIJKE 

DISCUSSIE 
OVER 

DORPEN
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

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

Je bent 8 en hebt een Iphone,
wie bel je, Dora?

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM  15,00    -    DEKBED vanaf  17,00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede 
ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar  8,50
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

WEEKENDAANBIEDING
(DON, VRIJ, ZAT)

GEVULDE KOEK

NU  1,00 PER STUK

Op woensdag 14 juni was er een officieel 
moment aan de ’s-Gravelandsevaartweg waar 
recent bij de entree naar het natuurgebied 
een fraaie plek is gecreëerd voor wandelaars 
en fietsers. Eenzelfde informatiebord over het 
gebied met een picknicktafel is te vinden aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk. 

Onder de aanwezige wethouder Theo Reijn 
van Wijdemeren, vertegenwoordigers van 
Arcadis, Natuurmonumenten, het Water-
schap Gooi & Vecht, de Provincie NH en 
omwonenden. Francine Hijmans van den 

Bergh van Natuurmonumenten; “Een in-
tensieve samenwerking heeft dit mooie re-
sultaten opgeleverd voor het landschap, de 
natuur en de recreatie in de Vuntus.” Het 
bord vertelt dat De Vuntus echt genieten is, 
een plek ver van de stress van alledag van 
internationale allure, een toevluchtsoord 
met bijzondere planten en dieren, zoals de 
Vleesetende Zonnedauw en de IJsvogel. Kijk 
op www.natuurmonumenten.nl voor meer 
informatie. Op zaterdag werden de eerste 
genieters gespot, een groep vrienden op de 
motor stopten spontaan om er te lunchen.

Picknickplekken in het 
natuurgebied van de Vuntus

‘s-Gravelandseweg 46-A  |  1211 BT Hilversum  |  www.deoogkas.nl

Advertentie_H90xB86mm.indd   1 20/05/2017   18:02

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

5,50 

4,95 

Steak stroganoff
Biefstuk gevuld met 
stroganoffsaus

Maaltijdaanbieding:

Biefstuk stroganoff
Kant en klare maaltijd met biefstuk, 
krieltjes en stroganoffsaus

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

400 gram

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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benoemd als waarnemend bur-
gemeester. Dat ex-burgemeester 
Smit in Beverwijk is begonnen, 
is puur toeval, zegt Ossel. “Dat 
lijkt een soort uitwisseling. 
Maar Smit was al benoemd 
in Beverwijk toen ik hoorde 
van deze vacature.” De heer 
Ossel is geïnteresseerd in Wij-
demeren, omdat hij weet dat 
de gemeente is verwikkeld in 
de lastige kwestie van de be-
stuurlijke toekomst. Daar wil 
hij graag aan bijdragen. “Het 
gaat er niet om wat ik vind. 
Maar ik wil graag een ‘rijke’ 
discussie op inhoud. Er moet 
een opvatting van de raad 
uitrollen die er toe doet. Het 
liefst zo breed mogelijk. Waar-
in de vraag centraal staat of 
Wijdemeren financieel sterk 
genoeg is. Verder is een goed 
kernenbeleid heel belangrijk. 
Een derde element is of voor 
de inwoners de dienstverle-
ning op peil is.” Het mooie 
gebied is ook een reden om te 
kiezen voor deze vijf dorpen. 
“Het plassengebied ondergaat 
de komende tijd een impuls. 

Er wordt fors in geïnvesteerd. 
Zo belangrijk, want het is 
een sterk merk. Ik heb zo’n 
gebiedsakkoord ook van na-
bij gemaakt als wethouder 
‘groen’ van Amsterdam, toen 
met de Vinkeveense plassen. 
Weliswaar een ander gebied, 
maar het belang van een goed 
natuurgebied als trekpleister 
voor de recreatie onderken 
ik.” Met Wijk aan Zee, on-
derdeel van Beverwijk, heeft 
Freek Ossel goede ervaringen: 
“Een kleine kern, met dorps-
raad, met eigen vlag en eigen 
‘burgemeester’. Je hoeft echt 
niet groot te zijn om kracht 
uit te stralen.” De heer Os-
sel gaat niet in Wijdemeren 
wonen. Met zijn vrouw blijft 
de vader van een ‘bonuskind’ 
en grootvader van twee klein-
kinderen gevestigd in de wijk 
rond het Rijksmuseum in Am-
sterdam. “Dat heeft alles te 
maken met de positie van een 
waarnemer. Het zijn rare tij-
den. Het kan heel lang duren, 
maar ik kan ook in relatief 
korte tijd vertrokken zijn.”

Zaterdag 17 juni werd de jaar-
lijkse wedstrijd Jumping Doets 
verreden bij Stal Hilverzicht. 

Het optreden van de carrou-
selgroep werd opgedragen aan 

Adriaan Doets die in april is 
overleden. "Want we weten zé-
ker dat meneer Doets dit héél 
mooi had gevonden", sprak 
Vivienne Meijjer, de comman-
dant van de groep.

Het afwisselende zeer attrac-
tieve Riga repertoir wordt in 
Loosdrecht ten gehore gegeven 
op vrijdag 30 juni in de Pau-
luskapel. Daarnaast zal het 
koor natuurlijk ook een aantal 
publieksfavorieten uitvoeren. 
Het concert is voor vrienden, 
familie, kennissen van Snowe 
en natuurlijk de muzieklief-
hebbers uit Loosdrecht en 
omgeving. De opbrengst van 
de avond zal geheel ten goede 

komen aan de reis naar Riga. 
Kaarten zijn vijf euro per stuk 
inclusief een drankje tijdens 
de inloop of in de pauze. Deze 
kunnen besteld worden via de 
website: www.snowe.nl

Geniet van een zomers avond-
je vol met muziek en gezellig-
heid. Het beloofd een mooie 
avond te worden! Vrijdag 30 
Juni, aanvang 20:00 uur. De 
inloop is vanaf 19:00 uur.

Fantastisch weer, een geweldige 
entourage, enthousiaste deel-
nemers, sterke muzikale bij-
dragen, topsponsoring, klasse 
- catering en LoVoC-organisatie, 
maakten ook dit jaar deze spor-
tieve strijd tot een prachtige 
happening. Dit Schakelbeach-
toernooi vond al weer voor de 
33ste keer in de buitenlucht 
plaats en voor de 18de keer op 
zo’n tweehonderd kuub parel-
wit strandzand. Onder grote 
publieke belangstelling speel-
den de sportieve deelnemers 
hun strandtoernooi, dat door 
velen als een absoluut hoogte-
punt van het sportjaar wordt 
gezien. Vriendenteams vanuit 
allerlei instellingen, bedrijven, 
scholen en verenigingen uit 
Loosdrecht en Wijde - omge-
ving leefden hier al maanden 
uitgebreid naar toe en moes-
ten nu hun onderlinge wed-
denschappen, vetes en andere 
afspraken ‘uitvechten’ in dit 
Loosdrechtse zand. 

Nadat al het opgestoven zand 
weer was neergedaald bleek 
het team van Ram Bam Bots 
Kledder bij het beachbadmin-
ton beslag te hebben gelegd op 
de hoofdprijs in de wedstrijd-
klasse. In de recreatieklasse 
van het badminton ging het 
team van The Fanatics verras-
send met de hoofdprijs aan de 
haal. Wethouder Sportzaken, 
Sandra van Rijkom, kon onder 

Loosdrechtse Beachtoernooi 
opnieuw een topper!

Het afgelopen weekeinde stond Loosdrecht weer volledig in het teken van strand, zon, wind, sport en lol.  
Maar liefst 92 teams en daarmee zo’n 400 beachbadmintonners en beachvolleyballers wisten er een prachtig 
spektakel van te maken. Dit alles werd vooraf gegaan door een jeugdvolleybaltoernooi waarbij de vele jeugd-
leden voor het eerst zand en volleybal combineerden.

veel enthousiasme op zater-
dag de twee nieuwe winnaars 
bij de beachvolleybal huldi-
gen. In de wedstrijdklasse na-
men twee winnaars uit voor-
gaande jaren het tegen elkaar 
op. De volleybalervaring van 
Bakkerij Mur gaf de doorslag 
waarmee Wim’s Wagen de 
eervolle tweede plaats inre-
kende. In de recreatieklasse 
wisten de finalisten De Sur-
vivors en de Bolleyvallers er 
een mooi potje van te maken 
waarbij uiteindelijk het laatst-
genoemde team de beker van 
de wethouder in ontvangst 
mocht nemen.  Onder prima 
namiddagtemperaturen met 
een perfecte muzikale live-
optreden van Bob van Veen, de 
trekking van de spectaculaire 
hoofdprijzen van de loterij en 
vervolgens de afsluitende deu-
nen van Hollandse hits was 
het nog lang prettig onrustig 
in Loosdrecht en werden al 
voorschotjes genomen op vol-
gend jaar wanneer op 15 een 

16 juni de 34ste editie van dit 
beachtoernooi op de rol staat.

Uitslagen
Meer foto’s en uitslagen: zie 
vanaf eind juni www.loos-
drechtbeach.nl

Beach Badminton
Wedstrijdklasse
1. Ram Bam Bots kledder
2. De Kleuters
3. De Ba Ma’s

Reacreatieklasse
1. The Fanatics
2. Beli
3. Nu alwéér vergeten

Beach Volleybal
Wedstrijdklasse
1. Bakker Mur
2. Wim’s Wagen
3. Winkelhorst

Recreatieklasse
1. Bolleyvallers
2. Survivors
3. Frank the Tank

Eerbetoon aan 
Adriaan Doets

Het Road to Riga Concert 
van het Snowe koor
Woensdag 19 Juli vertrekt het Snowe koor naar Riga in Letland om 
deel te nemen aan de derde editie van de European Choir games. 
Zij hebben het complete competitie repertoire klaar, welke uit zeer 
gevarieerde genres bestaat van klassiek tot rock en zal worden be-
geleid door de Snowe band. 
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Op basis van VisueelTeam-
work gaat Marjolein teams 
die (nog) beter willen samen-
werken en mooie resultaten 
willen bereiken, helpen bij 
het zichtbaar en bespreek-
baar maken van prestaties en 
gedrag. Emmaly Berghuis zet 
de praktijk voort. Zij werkt 
tevens in Geldermalsen en 
Zeist en gaat met veel plezier 
aan de slag in Loosdrecht. De 
afgelopen jaren heeft zij tij-
dens de zomervakanties Mar-
jolein vervangen, dit maakt 

dat veel patiënten en de col-
lega’s van het Fysiopraktikum 
haar al kennen. Op de maan-
dagavond gaat zij tevens de 
Preventieve Gym begeleiden. 
Marjolein is dankbaar voor 
de afgelopen jaren. Ze dankt 
de huisartsen, de specialisten 
en de patiënten voor het gege-
ven vertrouwen. Ze dankt ook 
Wim, Wouter, Arnold en Nico-
lette van het Fysiopraktikum 
voor de fijne samenwerking, 
waar zij met zeer veel plezier 
op terug kan kijken.

Om de boerderij aan het 
Juliana - Bernhardplein in 
Nederhorst den Berg te ver-
plaatsen naar gronden bij de 
Eilandseweg is een wijziging 
van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. De vrijkomende 
grond wordt benut voor wo-
ningbouw. De twee bestaande 
bedrijfswoningen worden 
gebruikt als burgerwoning. 
Daarnaast worden er nog 
twaalf rijwoningen tussen 220 
en 250.000 euro gebouwd ter 
bekostiging van de uitplaat-
sing van het agrarisch bedrijf. 
Voorafgaand aan het debat 
overhandigde Ruud de Jong 
namens 135 ondertekenaars 
een petitie tegen de wijziging 
van het bestemmingsplan dat 
in hun ogen veel te veel ruimte 
biedt. De initiatiefgroep wijst 
op het belang van een groene 
leefomgeving en pleit voor 
‘een maatje minder’. Nadruk-
kelijk zei de heer De Jong dat 
men niet tegen verplaatsing 
van het agrarisch bedrijf is. 
Dat De Jong c.s. een lijst met 
handtekeningen konden pro-
duceren, is op zich al opmer-

kelijk. Toen zij op zaterdag 3 
juni op het Willie Das Plein 
hun actie wilden starten, 
werden zij op onheuse wijze 
bejegend door voorstanders 
van het plan. Hen werd op in-
timiderende wijze verteld dat 
ze niet welkom waren, ook 
voelden de actievoerders zich 
bedreigd door een groepje 
boze mensen. Eric Torsing 
van het CDA nam als eerste 
stelling tegen de houding van 
de ruziezoekers. “Het is hier 
geen Rusland. Je mag altijd 
uitkomen voor je mening.” Hij 
vroeg of er een proces-verbaal 
was opgemaakt, dat was vol-
gens wethouder Reijn niet het 
geval. Ook andere sprekers 
veroordeelden de intimidatie 
van 3 juni.

Op de inhoud ging het debat 
vooral over mogelijke aanpas-
singen in het plan, zodat de 
Harmine Wolters Stichting, 
eigenaar van kasteel De Ne-
derhorst, genoegen neemt 
met het bestemmingsplan. 
Het kasteel vindt dat de 
zichtlijnen van en naar het 

Tergooi werkt continu aan het verbeteren van zijn dienstverle-
ning en wil hier patiënten nauw bij betrekken. Het doorlopend 
meten van patiëntervaringen is hier een goed voorbeeld van. 
De proef duurt vier maanden en gaat van start op de afdelin-
gen Radiologie, Gynaecologie (kliniek en poli), de Pijnpoli en 
de poliklinieken Dermatologie en Oogheelkunde. Het is de 
bedoeling dat na deze proefperiode alle afdelingen en polikli-
nieken hun patiënten gaan bevragen.
 
Hoe werkt het? 
Patiënten vullen direct na afloop van hun afspraak of zieken-
huisverblijf een enquête met maximaal negen vragen in op 
een iPad. Deze digitale enquête neemt maximaal twee minu-
ten in beslag. De resultaten worden direct teruggekoppeld 
aan de afdeling of poli. Zij kunnen zo op elk moment inzien 
hoe patiënten de dienstverlening ervaren, welke verbetertips 
er zijn en in hoeverre doorgevoerde verbeteringen tot meer 
tevredenheid leiden. Er worden géén medewerkers- of pati-
entgegevens gebruikt, de enquête is volledig anoniem. De 
medewerkers formuleren zelf de vragen die voor hun afdeling 
of polikliniek van toepassing zijn. Patiënten die verschillende 
poli’s bezoeken, krijgen dus verschillende vragenlijsten. Zo 
kunnen medewerkers op de poli of afdeling gericht en snel 
actie ondernemen. Ook kunnen zij de vragenlijsten aanpassen. 
Het ziekenhuis vraagt patiënten na elk bezoek of verblijf de 
korte enquête invullen.
 

Marjolein geeft het 
stokje door

Marjolein Scherrenberg - Hildebrand gaat na 13 jaar haar Men-
sendieckpraktijk in het Fysiopraktikum in Loosdrecht overdra-
gen. Per 1 juli 2017 gaat zij deelnemen in het groeiende bedrijf 
van haar man, TargetResult.

Emmaly en Marjolein (R)

Tergooi start met proef ‘real-time’ 
patiënttevredenheidsonderzoek
Hilversum- Tergooi is op vijf afdelingen gestart met een nieuwe 
methode voor het meten van de patiënttevredenheid. Het zie-
kenhuis vraagt patiënten direct na hun afspraak of verblijf een 
korte enquête in te vullen, waarin zij hun mening kunnen geven 
over de geleverde zorg. Afdelingen krijgen ‘real-time’ inzicht in 
de ervaringen van patiënten, waardoor zij snel en efficiënt ver-
beteringen kunnen doorvoeren.

Samen verbeteren 
“In ons ziekenhuis kijken 
we continu hoe de zorg aan 
onze patiënten nóg beter kan, 
op een slimme en efficiënte 
manier. Dat doen we sámen 
met de patiënt, door zijn er-
varingen te benutten”, vertelt 
dermatoloog Alice Langeveld, 
die nauw betrokken is bij de 
invoering van het patiënttevre-
denheidsonderzoek. “Deze me-
thode is een kans en stimulans 
om met collega’s continu in 
gesprek te blijven over verbe-
terpunten. Zo blijven we leren, 
van patiënten en van elkaar als 
collega’s. En kunnen we onze 
patiënten in de toekomst nóg 
beter helpen.” Ook Jo Gorgels, 
voorzitter van de Cliëntenraad 
is erg enthousiast over deze 
methode; “Patiënten kunnen 
nu op een formele, maar tege-
lijkertijd heel laagdrempelige 
manier laten weten wat hun 
ervaring met Tergooi is. Dit 
houdt de medewerkers van 
de afdeling of poli scherp en 
geeft hen de kans om snel ver-
beteringen door te voeren. Wij 
denken dat dit zal leiden tot 
meer tevreden patiënten en 
meer tevreden medewerkers.”
 

Commissie akkoord met verplaatsing boerderij

Mevrouw Harms en de heer De Jong overhandigen de petitie aan 
voorzitter Jan-Willem Nienhuis (foto: Douwe van Essen//WWK)

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Na de beraadslagingen in de commissie Ruimte 
en Economie lijkt de verplaatsing van de boerderij van de fami-
lie Verweij goedkeuring te krijgen in de komende raadsvergade-
ring op 6 juli a.s.

kasteel worden aangetast. 
Richting de Torenweg lijkt er 
een oplossing als een groep 
van drie woningen nabij die 
weg iets verschoven wordt en 
als de bomen worden gekapt. 
Ondernemer Verweij had daar 
vrede mee. Overigens meldde 
VVD ‘er Sieta Vermeulen dat er 
altijd bomen hebben gestaan 
aan de Torenweg, zij sprak van 
een ‘eenmalige kans’. Wethou-
der Theo Reijn wil het onder-
zoeken, maar niet als daar-
door de hele procedure moet 
wijken. Ook wees hij erop dat 
door verplaatsing van de hui-
dige stal de zichtas sowieso be-
ter wordt. GroenLinkser Klaas 
Vroegindeweij vroeg meer tijd 
om het plan beter te maken, 
zowel qua zichtbaarheid van 
het kasteel als de schaalgroot-
te van de boerderij. Hij maakte 
zich bovendien zorgen over de 
groei in de verdere toekomst. 

Geen megastal
Niet alleen de enige agrariër 
aan tafel, Gert Zagt van De Lo-
kale Partij, wist dat er geen 
sprake is van een megastal. 
Vrijwel alle lokale politici von-
den dat een misleiding van de 
werkelijkheid. Een megastal 
is een fabriek met duizenden 
varkens en kippen of honder-

den koeien. Daarvan is hier 
geen sprake. Er komt een stal 
van maximaal 10 meter hoog-
te, Verweij heeft ook genoeg 
aan 8 à 9 meter, die nodig 
is om 80 koeien te plaatsen. 
Die 2500 m2 is een gangbare 
maat voor lucht en licht. Het 
is de bedoeling dat de melk-
veehouderij zal groeien van 
120 tot maximaal 180 koeien. 
Ook zouden aanpassingen aan 
de kapvorm het geheel een 
betere vorm kunnen geven. 
Ria Hennis van Dorpsbelan-
gen was ronduit vóór, omdat 
boer Verweij hard werkte 

om deze ‘unieke’ weilanden 
te onderhouden. Er waren 
ook nog vraagtekens over de 
financiële onderbouwing van 
de zogenaamde ‘Ruimte voor 
Ruimte’- regeling van de pro-
vincie Noord-Holland. Waarbij 
de ondernemer compensatie 
krijgt bij verhuizing. Wethou-
der Reijn wil alle details klaar 
hebben voor het zomerreces. 
Op 6 juli hakt de gemeen-
teraad de knoop door. Nu 
al zijn CDA, VVD, De Lokale 
Partij en Dorpsbelangen vóór-
stemmers. D66 en PvdA/GrL 
wachten de toezeggingen af. 
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Afscheid van de basisschool, 
op naar de middelbare!

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

En dan komt het bijzondere 
jaar van groep 8. Het meerdaag-
se schoolkamp en de afscheids-
musical met de uitvoering 
voor familie en bekenden. Een 
avond waarop je samen een 
gezonde spanning opbouwt, 
elkaars sterke punten benut en 
samen een voorstelling neerzet. 
Na de laatste woorden valt de 
spanning weg en rolt het da-
verende applaus over de groep 
heen. Het symboliseert precies 
waar de afronding van deze 
schoolperiode voor staat. Dé 
citotoets is inmiddels achter de 
rug, de uitslagen zijn binnen 
en de keuzes voor het voortge-
zet onderwijs zijn gemaakt. De 
‘middelbare’, de een kan niet 
wachten de ander kijkt er te-
genop. Na het afscheid nemen 
breekt een nieuwe verwach-
tingsvolle periode aan. De oud-
ste kinderen van de basisschool 
verruilen het vertrouwde voor 
het onbekende, worden weer 
de kleinsten, en gaan een tijd 
van groeien met onbegrensde 
mogelijkheden tegemoet. Deze 
week groep 8 van de Sterren-
wachter in Nieuw-Loosdrecht. 
Hoe kijken zij terug op hun ba-
sisschooltijd? De Sterrenwach-
ter geeft Jenaplan onderwijs, 
de veertien kinderen van groep 

8 zitten verdeeld over twee klas-
lokalen samen met de groepen 
6 en 7. De groep van juf Chantal 
Smit heet de Jaguars (J) en die 
van Jos Egberink De witte wol-
ven (ww).

Op de foto vlnr boven; Jort 
Zwaal (ww), Camiel Kuik (ww), 
Ram van de Pas (J), Seeger 
Tromp (J), Romen Lasterie (J), 
Berend Kooij (ww), Ole Scher-
pel (J), Bas van Dijk (ww). Vlnr 
onder; Roos Lippens (ww), Sa-
rah-Roos Jonkers (ww), Bloem 
Bouwman (J), Nova Molleman 
(J) en Loïs Doets (ww). Niet op de 
foto (eigen wens); Sem van den 
Berg (J). 

De hele groep gaat door naar 
de middelbare school. De jon-
gens en meisjes hebben niet 8 
jaar bij elkaar op school geze-
ten door wisselend instromen. 
De gecombineerde leeftijden 
in de groepen is bijna door ie-
dereen als positief ervaren, een 
paar jongens zeggen echter de 
voorkeur aan leeftijdgenoten 
onder elkaar te hebben. De 
mengeling heeft meegeholpen 
om de onzekerheid, van toen 
zij nog de ‘kleintjes’ waren 
tegenover de grotere kinderen, 
weg te nemen. In plaats van 

de cito toets maakten zij geza-
menlijk een Route 8 eindtoets, 
een drie uur durende adaptieve 
toets op de computer. De vra-
gen worden aan ieders niveau 
aangepast waardoor de toets 
door niemand als moeilijk 
werd ervaren. Berend gaat naar 
het A. Rolandholst college in 
navolging op zijn zussen, hij 
weet niet wat hij worden wilt, 
maar computers hebben zijn 
interesse en hij speelt graag 
voetbal. Roos gaat naar het Al-
berdingk Thijm college, zij zou 
graag kleuterjuf willen worden 
en ze tekent graag. Bas gaat ook 
naar het ATC, de computers 
trekken hem aan, IT’er worden 
lijkt hem wel leuk. In zijn vrije 
tijd speelt hij harp en wordt 
hij sterk van het roeien. Bloem 
gaat ook naar het ATC, ze 
droomt ervan om in Rome mo-
de-ontwerpster te worden en ze 
schaatst in de TGL, waarvoor ze 
3-4 keer in de week traint. See-
ger kiest ook voor het ATC, het 
maakt hem (nu nog) niks uit 
wat hij later gaat worden, cij-
fertjes vindt ie leuk. In zijn vrije 
tijd speelt hij tennis en voetbal. 
Samen met Bloem heeft hij wel 
eens in de tenniscompetitie 
gedubbeld, ze wonnen helaas 
niet. Sarah-Roos kiest ook voor 

het ATC, ze verheugt zich zeer 
op de bovenverdieping van de 
school die geheel is ingericht 
voor kunstonderwijs, zoals 
tekenen en beeldhouwen. Ook 
de laptops spreken haar aan. 
Ze heeft pianoles en ze voetbalt 
bij SV Loosdrecht. Ze vind het 
nog lastig om te weten wat ze 
wilt worden. Ole gaat naar het 
Aloysius college, deze keuze 
maakte hij omdat daar gro-
tendeels tekenen en techniek 
op het programma staat. Hij 
vindt wiskunde erg leuk en is 
vast voornemend om kapitein 
te worden op een actieboot van 
Greenpeace of Seasheperd. Wo-
nende op een jachthaven is het 
niet gek dat hij van roeien, zei-
len en schaatsen houdt, daar-
naast speelt hij piano en doet 
hij aan karate. Jort gaat naar 
het Huizermaat. Hij zit nog niet 
op een toneelvereniging maar 
hij ziet zichzelf graag acteur 
worden. In voorgaande jaren 
kreeg de groep twee jaar lang 
Theatersport, wat je kunt uit-
leggen als lessen a la De Lama’s. 
Ondermeer inspireerden deze 
lessen Jort. Ram kiest voor het 
Savornin Lohman en gaat voor 
maar één ding, professioneel 
judoka worden, hij is goed op 
weg en behaalde al de bruine 
band. Nova gaat naar het ATC 
omdat er een leuke sfeer hangt, 
ze weet nog niet wat ze worden 
wilt, haar hobby’s zijn tennis 
en voetbal. Sem gaat naar het 
Groenhorst, hij heeft nog niet 
voor ogen wat hij zou willen 
worden maar iets met auto’s 

lijkt hem leuk. Hij gamet graag 
GTA en voetbalt. Camiel gaat 
naar het Sav., hij voetbalt graag 
buiten of gamet GTA. Later au-
tomonteur worden lijkt hem 
het allermooiste. Loïs gaat naar 
het tweetalig onderwijs op Laar 
& Berg, zij is pas een jaar in 
Nederland na zes jaar in Azië te 
hebben gewoond. Haar hobby’s 
zijn tekenen, basketbal en net-
bal, een Australische sport nog 
niet erg bekend in Nederland. 
Ze wil misschien actrice of 
scriptschrijfster worden. Ro-
men kiest voor het Groot Goy-
land. Hij kan niks zegt ie en 
wilt niks worden. Hij zit al acht 
jaar op kickboksen en gamet 
graag, toch twee dingen die hij 
goed kan.  Dit jaar was de groep 
op afscheidskamp in Austerlitz, 
ze aten dieetpatat zonder zout 
(grapten ze) en macaroni. Ze 
hebben veel gelachen toen 
ze zich griezelig verkleedden 
om bij de andere groepen te 
spoken. ‘Levend stratego’ en 
het toneelstuk opvoeren vond 
iedereen leuk. “Elk jaar is er 
een ander kamplied behalve dit 
jaar, ze denken vast dat we gek 
zijn”, vertelt Jort verbolgen. De 
meisjes voelden zich een soort 
mentor van de kinderen van 
de jongere groepen, de jongens 
daarentegen ondervonden na-
deel van de aanwezigheid van 
de jongeren door het feit dat ze 
zachtjes voor de slapende ‘klein-
tjes’ moesten zijn. In plaats van 
de eindmusical wordt er een 
gala georganiseerd. De jongens 
komen in een net pak en halen 
de meisjes in galajurk op in een 
uniek vervoersmiddel. Ook hier 
wilt Jort graag protest aanteke-
nen “dit gaat teveel geld kosten” 
volgens hem. De bedoeling is zo 
creatief mogelijk te zijn. Tot aan 
de avond is het gezellig feesten 
en eten in de Pauluskapel.

Meester Jos; “Het is een mooi 
stelletje bij elkaar. De jongens 
willen zich altijd meten. De 
groep is heel divers van niveau, 
een mengeling dat een leuke 
uitdaging geeft en soms ook 
best lastig kan zijn. Ondanks de 
prepubertijd zijn ze allemaal 
gretig naar informatie en zijn 
ze erg creatief. Allemaal zijn ze 
sociaal goed ontwikkeld, kun-
nen goed plannen en hebben 
veel in hun mars. Ik zou tegen 
ze willen zeggen; “Wees vooral 
jezelf, laat je niet door anderen 
leiden. Geef op fatsoenlijke 
wijze je mening, ga zitten op 
waar je goed in bent en neem 
altijd je verantwoordelijkheid. 
Leuk als jullie nog eens komen 
buurten!” 

‘Rubriek’ deel 3 van 5
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Werkzaamheden 
De Hornhof gestart

We vervangen de aula op begraafplaats 
De Hornhof  door een open wachtruim-
te. Benieuwd naar het ontwerp? 
www.wijdemeren.nl/dehornhof

   21 juni 2017   

Kort

>   NL-Alert

Op maandag 3 juli stuurt de Nederlandse 

overheid rond 12 uur een controlebe-

richt uit voor NL-Alert. Ontvangt u dit 

controlebericht? Dan is uw telefoon juist 

ingesteld om ook overheidsberichten te 

ontvangen in het geval van een echte 

noodsituatie. Ontvangt u op 3 juli geen 

bericht van NL-Alert, kijk dan op 

www.crisis.nl/nl-alert. Hier leest u hoe u 

uw telefooninstellingen kunt aanpassen 

om de berichten van NL-Alert te ont-

vangen.

>    Zwemmen voor iedereen

Recreatiestrandje De Zuwe bij de Wijde 

Blik heeft afgelopen week een brede 

trap, met een leuning, gekregen. Dichtbij 

deze trap is een invalidenparkeerplaats 

aangelegd. Ook is er een verhard pad 

gekomen van de parkeerplaats naar de 

nieuwe trap. Zo maken we van de Zuwe 

een strand dat voor iedereen

toegankelijk is.  

>    Drukte burgerzaken

Heeft u voor uw vakantie nog een nieuw 

paspoort of identiteitskaart nodig? Maak 

op tijd een afspraak. De wachttijd voor 

het maken van een afspraak is momen-

teel twee weken. Na de aanvraag duurt 

het een week voor uw nieuwe 

document klaar is. Bekijk vooraf op 

www.wijdemeren.nl/reisdocumenten 

wat u mee moet nemen voor de aan-

vraag van. Direct een afspraak maken? 

Dat kan via www.wijdemeren.nl/afspraak 

of telefonisch: 14 035. 

>    Taxusinzameling gestart

Er kan weer taxussnoeisel ingezameld 

worden. De taxusnaalden bevatten een 

belangrijke grondstof voor chemothe-

rapieën. Stichting Taxus Taxi verzamelt 

al het snoeisel en zorgt voor de verdere 

verspreiding. In tegenstelling tot eerdere 

jaren komt de stichting het snoeisel niet 

bij u thuis ophalen. U kunt het inleveren 

bij een van de GAD-scheidingsstations.

Offi  ciële
bekendmakingen

Win een ticket
voor Wonderfeel!

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

#mooiWijdemeren
@captured .by.danielle

  Financiële 
  ondersteuning 
  lage inkomens 

Woont u in Wijdemeren en heeft u 
een laag inkomen? De gemeente 
biedt financiële ondersteuning. 
Bij het PING-loket in het 
gemeentehuis kunt u terecht 
met allerlei geldvragen. Via onze 
website kunt u ook direct een 
financiële bijdrage aanvragen.

Esther Houtsma is een werkende moeder 

van twee kinderen en onlangs gescheiden. 

“Ik hoorde van een kennis dat ik geld kan 

terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat wist 

ik niet. Samen met de alimentatie en mijn 

salaris heb ik maar net voldoende om mijn 

betalingen te doen. Ik heb het PING-loket 

gelijk mijn vraag gemaild.” 

PING-loket: financiële hulp
“Ik krijg van de Belastingdienst maandelijks 

een kindgebonden budget, maar ik bleek 

óók recht te hebben op de inkomensaf-

hankelijke combinatiekorting. Heel fijn zo’n 

extraatje. Nu kan ik af en toe wat leuks doen 

met de kinderen” Misschien heeft u ook 

recht op extra geld. Het gratis PING-loket 

van de gemeente kan u meer vertellen. 

Er is een inloopspreekuur op maandag van 

14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen afspraak 

te maken. U kunt ook mailen naar 

wijdemeren@ping.nl of bellen met 14 035.

Vraag een bijdrage aan
Via www.wijdemeren.nl/ondersteuning kunt 

u ook direct een financiële bijdrage aan-

vragen. De gemeente heeft verschillende 

regelingen. Bijvoorbeeld voor sportlessen, 

muzieklessen, schoolboeken, computers, 

laptops en huisraad. U kunt deelnemen 

aan een collectieve zorgverzekering, kwijt-

schelding aanvragen van belastingen of 

een bijdrage ontvangen in de kosten die 

een beperking met zich meebrengt. U kunt 

een aanvraag doen voor uzelf, uw partner 

of inwonende kinderen. We kijken naar uw 

inkomen en vermogen, daardoor kan het 

bedrag per situatie verschillen. 

Op maandag 12 juni startte
(waarnemend) burgemeester 
Ossel zijn werkzaamheden in 
Wijdemeren.

Freek Ossel (63) was eerder wethouder in 

Amsterdam en waarnemend burgemeester 

in Beverwijk. Deze week maakte hij al kennis 

met burgemeesters uit de regio, leden van 

de gemeenteraad en medewerkers van de 

gemeente. “Ergens opnieuw beginnen bete-

kent nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe 

mensen leren kennen. Ik kijk er erg naar uit 

om u en deze mooie gemeente beter te 

leren kennen. Er is nog genoeg te doen in de 

komende jaren, onafhankelijk van de keuzes 

die er gemaakt worden over de toekomst 

van de gemeente. Daar wil ik mij volop voor 

in gaan zetten.”

Stel uw vraag
In de komende periode praat de heer Ossel 

nog met de verenigingen en instellingen in de 

gemeente. Heeft u ook een leuke, prangende 

of grappige vraag aan de nieuwe burgemees-

ter? Stuur een mail naar communicatie@wij-

demeren.nl. De leukste vragen beantwoordt 

hij via het gemeentelijk Facebook-account: 

gemeenteWijdemeren.

Wilt u de kennismaking van burgemeester 

Ossel met onze gemeente volgen? Hij heeft 

ook een persoonlijke Facebook-pagina (Freek 

Ossel) waarop hij zijn ervaringen deelt.   

Nieuwe burgemeester  
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Doe mee aan onze winactie op 
Instagram en maak kans op een 
ticket voor hét driedaagse bui-
tenfestival voor klassieke muziek: 
Wonderfeel

Op 21, 22 en 23 juli vindt de derde editie van 

Wonderfeel plaats op landgoed Schaep en 

Burgh in ’s-Graveland. Er zijn zes overdekte 

podia met voor iedereen wat wils: van Mozart 

tot Steve Reich, van Vivaldi tot Pärt met lijntjes 

naar jazz, wereld- en popmuziek. Liggend op 

een zitzak onder de bomen, op een kleed in 

het gras of vanaf een bankje kunt u luisteren 

naar musici van wereldklasse, jonge honden 

en oude rotten. Bent u ook enthousiast? Doe 

dan mee met onze winactie en maak kans op 

een ticket.

#mooiWijdemeren
Volg ons op Instagram en post uw unieke 

Wijdemeren-foto’s met #mooiWijdemeren. 

De mooiste foto wint het passe-partout dat 

drie dagen toegang geeft tot het Wonderfeel-

festival. U vindt ons op Instagram onder @

gemeentewijdemeren. Deel uw foto vóór 15 

juli 2017. 

Win een ticket voor Wonderfeel! 

Wijdemeren
informeren

21 juni 2017

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Mr. J. C. Buhrmannlaan 54: wijzigen garagedeur naar 

raam (09.06.17)

Breukeleveen
- Herenweg 85: verplaatsen uitweg (14.06.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 190: vernieuwen dakpannen (01.06.17)

Kortenhoef
-  Barend Udolaan/hoek Kerklaan: bouwen vier woningen 

(12.06.17)
-  Bernard van Beeklaan 100: vervangen dakkapellen 

(13.06.17)
- Bernard van Beeklaan 117: plaatsen dakkapel (12.06.17)
- Kromme Rade 19: bouwen woning (09.06.17)
- C. Vreedeburghgaarde 6: maken aanbouw (05.06.17)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 7: vergroten winkel (12.06.17)
- Horndijk 34: bouwen twee woningen (24.05.17) 
-  Nieuw-Loosdechtsedijk 250a: vervangen beschoeiing 

(14.06.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 107: plaatsen raamkozijn in 

voorgevel woning (01.06.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 201, 203, 205: wijzigen steigers 

en vlonders van project Portofino (02.06.17)
- Sectie E 1590: herstellen legakkers (01.06.17)
- ’t BreukeleveenseMeentje 3: bouwen woning (13.06.17)
- Tjalk 1: plaatsen dakkapel (02.06.17) 

Nederhorst den Berg
- Middenweg 3: vervangen damwand (31.05.17)
- Middenweg 123: verbouwen woning (06.06.17)
- Overmeerseweg 76: verhogen kap (06.06.17)
-  Veenderij 13: vervangen kozijnen en plaatsenraam 

(13.06.17)
-  Wilgenlaan kavel 12: bouwen woning en maken uitweg 

(12.06.17)
-  Wilgenlaan kavel 14: bouwen woning en maken uitweg 

(12.06.17)

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

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
-  Boegspriet naast nummer 7: aanleggen recreatiepier 

(14.06.17)
- Frans Halslaan 6: plaatsen dakkapel (14.06.17)
- Lindelaan 17: starten Bed & Breakfast (02.06.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 141: maken uitweg (14.06.17)
- Sectie E 1590: herstellen legakkers (09.06.17)
- Veendijk 8: plaatsen bijgebouw (09.06.17)

Nederhorst den Berg
-  Juliana-Bernardplein 6: aanleggen nieuw kavelpad en 

verwijderen oude kavelpad (07.06.17)
-  Middenweg 20: moderniseren poldergemaal (09.06.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

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

Kortenhoef
- Moleneind 61: aanleggen tuin 

Loosdrecht
- Horndijk 17: vervangen woning 
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis, 

berging en beschoeiing 
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: wijzigen bijgebouw
-  ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen beschoeiing en 

steiger 

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 4: bouwen woning en maken uitweg 
-  Wilgenlaan 54 kavel 22: bouwen woning en maken 

uitweg 

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunningen (uitgebreide 
procedure)

Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: brandveilig gebruik maken van gebouw voor 

kinderopvang

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Vaststelling bestemmingsplan 
Mijnden, 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 de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 
juni 2017 het bestemmingsplan Mijnden gewijzigd  heeft 
vastgesteld. 

Het plan
Het plan voorziet voornamelijk in het wederom recreatief 
bestemmen van de gronden en geeft een kleine uitbrei-
dingsmogelijkheid voor recreatieve bebouwing aan de 
haven aan de oostzijde van het terrein. De wijziging is dat 
de oever in de voormalige werkhaven aan de westzijde 
van het perceel, iets is verlegd. 
 
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij beho-
rende stukken liggen vanaf 22 juni 2017 gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling Ruimte-
lijke Ontwikkeling op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur). 
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 
is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 
hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging 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 door de gemeenteraad bij de 
vaststelling aangebrachte wijziging.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 
verzoek 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.

Meer informatie.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw A. van Dekken van de afdeling ruimtelijke 
ontwikkeling via telefoonnummer: (035) 65 59 440.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

’s-Graveland
- Van Wijnen Zwolle B.V., Zuidereinde ter hoogte van 
nummer 156, ontheffing inrichten bouwplaats over zeven 
parkeerplekken van 6 juni tot en met 18 december 2017 
(02.06.17)

Kortenhoef
- Brandweer Gooi en Vechtstreek, brandweerpost 
s’-Graveland, Eslaan (2a) en parkeerterreintje Zuidsingel/
Roerdomplaan, open dag op 24 juni 2017 (15.06.17)
- Sportvereniging ’s-Graveland, parkeerterrein Sporthal 
de Fuik aan de Zuidsingel 54, aanvullend vrijdagochtend- 
en -middagprogramma Wijdemeren Beach Event op 
23 juni 2017 (15.06.17)

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

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht
Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 1 juli 2017
HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 24 juni 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Vrijgekomen standplaatsen
In winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef 
(Curtevenneweg) zijn twee standplaatsen beschikbaar 
gekomen. Eén op woensdag en één op donderdag. 
Belangstellenden kunnen tot en met 5 juli 2017 een 
vergunningaanvraag indienen voor deze standplaatsen. 
Een standplaats voor een poelier, AGF, vis of kaas is 
niet mogelijk omdat het maximum aantal uit te geven 
vergunningen voor deze categorieën is bereikt. 
Alleen wanneer er geen gegadigden zijn uit andere 
branches, komen deze branches in aanmerking.
U kunt een aanvraag indienen met het daarvoor 
bestemde formulier. Dat stuurt u volledig ingevuld, 
ondertekend en met de gevraagde documenten naar: 
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meer dan één 
complete aanvraag per standplaats vindt er een open-
bare loting plaats. 

Het aanvraagformulier en verdere informatie is te 
vinden op: www.wijdemeren.nl/standplaats

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

Overig
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Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN - Wethouder 
Betske van Henten heeft vo-
rige week donderdag bekend 
gemaakt dat de bouw van 12 
seniorenwoningen aan het An-
keveensepad in Nederhorst den 
Berg nu niet doorgaat. 

Reden voor dit besluit, schrijft 
de wethouder is dat de kosten 
voor de infrastructuur te 
hoog zijn. Wat niet eerder 
bekend was, is dat een nood-
zakelijke riolering 325.000 

euro zal kosten (27.000 per 
woning). Dat budget heeft de 
gemeente niet, pas in 2030 
staat het Ankeveensepad op 
de lijst voor vervanging van 
het wegdek. Het financiële ri-
sico is te hoog voor Wijdeme-
ren, temeer daar de gemeente 
opdraait voor de kosten als 
er eventueel verontreiniging 
wordt geconstateerd. Voorts 
is er onduidelijkheid over 
de kosten van leidingen en 
kabels. Hoewel de meningen 
over het bouwplan zeer ver-

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK      • Airco service
• Onderhoud   • Banden service + opslag
• Reparatie    • Verkoop occasions

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

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

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK
• Onderhoud
• Reparatie

'American Football'

Dat het een zware opgave 
zou worden was bekend, 
maar vol goede moed trok-
ken de Hurricanes richting 
Amsterdam om het in de 
play-offs op te nemen tegen 
de Crusaders. Meteen de 
eerste drive wisten de Am-
sterdammers al door de Hil-
versumse defensie te breken 
voor een touchdown.

De Hurricanes wist zelf de 
bal tot de 2 yard line van de 
Crusaders te brengen, maar 

wisten het niet af te maken. 
De Crusaders lukten het 
daarna een lange drive van 
meer dan 90 yards af te ma-
ken voor een touchdown. De 
Hurricanes kwamen tot een 
aantal goede aanvallende 
drives maar vergaten te sco-
ren. Het geen de Crusaders 
niet na lieten, vlak voor rust, 
scoorde de Crusaders hun 
derde touchdown van de 
wedstrijd. In de tweede helft 
keerde het wedstrijdbeeld. 
De Hurricanes wisten aan-

Hurricanes moeten droom 
met een jaar uitstellen
Dat het een zware opgave zou worden was bekend, maar vol 
goede moed trokken de Hurricanes richting Amsterdam om 
het in de play-offs op te nemen tegen de Crusaders. Meteen 
de eerste drive wisten de Amsterdammers al door de Hilver-
sumse defensie te breken voor een touchdown.

vallend terrein te winnen, 
terwijl de verdediging van 
de Hurricanes als een huis 
stond en niets meer weggaf. 
Zoals al vaker dit seizoen 
wisten de Hurricanes lange 
drives niet af te maken. Het 
resulteerde in het laatste 
kwart zelfs twee keer tot 
een onderschepping die 
terug werden gelopen voor 
een touchdown en tot de 
2 yard line, wat een play 
later resulteerde in een 
touchdown. Hiermee kwam 
de eindscore op 36-0. Harde 
(iets wat geflatteerde) cijfers, 
maar de Hurricanes moeten 
hun droom om Nederlands 
kampioen te worden nog 
met een jaar uitstellen. 

Ouderenbonden ‘diep teleurgesteld’

Bouwplan Ankeveensepad gaat niet door
deeld zijn, blijft de wethou-
der achter het plan staan. Zij 
onderschrijft het belang van 
woningbouw voor senioren 
dichtbij het centrum. 

Teleurgesteld 
Piet Ambachtsheer, initiatief-
nemer namens de ouderen-
bonden, werd door Betske 
van Henten persoonlijk op de 
hoogte gesteld. “Ik ben diep 
teleurgesteld na zoveel jaren 
inspanning. Ik snap er niks 
van. Er is al voor 1,5 miljoen 
geïnvesteerd in onderzoek 
en dergelijke. De wethouder 
heeft mij nadrukkelijk gezegd 
dat het geen politieke kwestie 
was, dat moet ik dan maar 
aannemen. Het was bekend 
dat deze infrastructurele kos-
ten erbij zouden komen. Kan 
de ontwikkelaar van die 8 à 
10 vrije sectorwoningen geen 
bijdrage leveren aan de weg? 
De woningcorporatie heeft 

Ingezonden brief

Met belangstelling  heb ik het artikel over de PMD-Kliko in de 
Nieuwsster van 14 juni gelezen. Hulde aan de heren Israel en 
Vuyk. Zij stelden de terechtheid van de gang van zaken bij de 
inzameling van ons regionale huisvuil aan de orde.
Hopelijk gaan ook in andere gemeenten raadsleden met elkaar 
en de wethouder in gesprek over de terechtheid van de gang van 
zaken 
bij de inzameling van het huisvuil.

met een vriendelijke groet
Piet Quist

Huisvuil

tenslotte ook een stuk grond 
gekocht.” Ambachtsheer en 
de ouderenbonden nemen 
geen genoegen met dit be-
sluit. Ria Hennis van Dorps-
belangen wil het graag op de 
agenda van Wijdemeren. “Dit 
is een schande. We kunnen 
hier niet mee akkoord gaan. 
Dat de wethouder zegt dat 

het geen politieke kwestie 
is, mag ze zeggen. Maar ik 
geloof het niet. Het is gewoon 
koudwatervrees met de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
het vooruitzicht. Behalve de 
VVD was iedereen aanvanke-
lijk razend enthousiast over 
dit schitterende plan.” Bij de 
behandeling in de commissie 
was er veel emotie en tegen-
stand. Aanwonende Edwin 
Brugman presenteerde een 
enquête waarbij 66% tegen 
was. Namens de actiegroep 
tegen de bouw overhandigde 
Sorrel Hidding 2240 hand-
tekeningen (en 300 digitale) 
aan toenmalig burgemeester 
Smit. Cor Koster wees op 
het grote belang van sociale 
woningbouw op deze plek, 
dat hij een voormalig bag-
gerdepot noemde. VVD, D66, 
De Lokale Partij waren tegen, 
terwijl CDA, PvdA/GrL en 
Dorpsbelangen voor waren. 

google maps
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Eerder op deze 15 juni kwam 
de auditcommissie, de accoun-
tant en twee topambtenaren 
bij elkaar om de accountants-
verklaring over 2016 te bespre-
ken. Voorzitter auditcommis-
sie Israels; “De Accountant 
gaat zijn goedkeuring geven.” 
Ook Jan Verbruggen (CDA) liet 
nagenoeg niet meer los dan 
dat, tot ongenoegen van Alette 
Zandbergen (DLP). Daarop nam 
wethouder van financiën Jan 
Jaap de Kloet het woord “Het 
opsteldossier is tijdig en vol-
ledig ingevuld. De accountant 
was lovend over de doorgevoer-
de verbeteringen van dit jaar, 
er is hard gewerkt, alle com-
plimenten werden ervoor door 
hem gegeven.” Het onderzoek 
naar BSWW loopt, de reacties 
van de partijen waren pittig 
op dit onderwerp, men wacht 
immers al geruime tijd met 
smart op uitkomsten. Zagt; 
“We zitten al maanden te zui-
gen om dit op tafel te krijgen.” 
Burgemeester Ossel legde de 
nadruk op het belang van inte-
griteit en stelde het belang vast 

Geen verhoging van leges voor evenementen
De commissie Bestuur en Middelen op donderdag 15 juni werd 
voorgezeten door Herman Veldhuisen (CDA). De aanwezigen 
vermoedde voor aanvang dat het wel eens een latertje kon 
gaan worden. Op de tribune vier afgevaardigden van de Stich-
ting S.L.O.E.P, zij werden deze avond toch ietwat onnodig op hun 
geduld getest, door pas na een paar uur commissievergadering 
aan het woord te komen. 

dat de fractieleden en hijzelf 
bij elkaar komen, nog voor het 
zomerreces.  Wietske Heeg, af-
delingshoofd Sociaal Domein, 
hoopte op een definitieve toe-
zegging van 800.000 euro voor 
het plan van benodigde organi-
satie ontwikkeling. Hierin op-
genomen een verbouwing van 
het gemeentehuis en scholing 
voor de bestaande medewer-
kers. Heeg; ”Dit gebouw is niet 
out-reaching, er zijn nu grote 
kamers met een tekort aan 
werkplekken, we willen meer 
kleine overlegkamers. Voor 
elke medewerker worden vijf 
scholingsdagen gereserveerd.” 
Israels; “Ik stel een principiële 
vraag, onze organisatie bevindt 
zich in een moeilijke situatie 
ten gevolge van voorgaande 
jaren, waar moet ik het ver-
trouwen vandaan halen dat 
deze mensen in de toekomst 
wel kunnen presteren?” Bur-
gemeester van Ossel reageerde 
daarop met “Ik ben heel blij 
met dit plan. Rijnconsult geeft 
in zijn rapport een wake-up 
call, dit moet gebeuren, de 

toekomst kennen we niet, het 
is nu urgent en noodzakelijk. 
Het fault risico moet kleiner, 
de efficiency hoger. Laten we 
een start maken zodat we dit 
volgend jaar kunnen evalue-
ren.” Ria Hennis (Dorpsbelan-
gen) en Stan Poels (D66) zeggen 
beide ‘doen!’ zonder behoefte 
aan een nadere onderbouwing. 
Nienhuis (CDA); “Ik heb be-
grepen dat we handjes tekort 
komen, waarom wordt er dan 
niet geïnvesteerd in nieuw 
personeel? En waarom een in-
terim manager, dan is het dus 
niet structureel maar tijdelijk? 
Israel; “Eigenlijk zegt de bur-
gemeester dus simpelweg ‘ver-
trouw op mij?”
Zagt (DLP); “Dit gaat over 
waarin we tekort schieten. 
Waar eindigt deze trein? Mijn 
collega heeft uitgerekend dat 
de ambtenaren gezamenlijk 
1200 mandagen aan scholing 
kwijt zullen zijn. Ondanks dat 
we het hele plan geen reorgani-
satie durven noemen, heeft dit 
een behoorlijk grote omvang.” 
De lokale partij gaf er deze 
avond in tegenstelling tot de 
andere partijen nog geen klap 
op. Ondanks het feit dat de 
meicirculaire meevallende fi-
nanciën berichtte, en daardoor 
de verhoging van de OZB en de 
leges voor vergunningen van 
evenementen geen doorgang 

zullen hebben, hield voorzitter 
van de stichting S.L.O.E.P, Siep 
Scherpel, een helder pleidooi, 
liefst hiermee voor eens en al-
tijd. Onderschat wordt volgens 
haar de grote sociale functie 
van de stichting en de afhan-
kelijke financiële situatie van 
een organisatie die bestaat van 
donaties en vrijwilligers. “De 
baten van de stichting, niet ge-
noemd in de kadernota, lopen 
uiteen van een prettig onder-
nemersklimaat tot een leuk 
dorp om in te wonen, en alles 
wat daar tussenin zit. Het mag 
duidelijk zijn dat evenementen 
van levensbelang zijn voor 
dorpen die afhankelijk zijn van 
recreatie en toeristen. Voor-
gestelde verhoging betekent 
voor stichting S.L.O.E.P het 
einde van haar bestaan. Waar-
schijnlijk beseft u niet bij het 
opstellen van de kadernota dat 
wij afhankelijk zijn van vrijwil-
ligers en van de donaties van 
werkelijk alle ondernemers of 
dat onze evenementen vrij toe-
gankelijk zijn en waar dus geen 
entreegelden worden geheven.  

In een dorp zonder vertier is 
stichting S.L.O.E.P onmisbaar 
voor de bedrijven, haar inwo-
ners en gasten van buitenaf. 
Sieta Vermeulen; “Dit moeten 
we ook niet doen, ook niet voor 
de andere vrijwilligers organi-

saties in Wijdemeren, gewoon 
niet doen!” Op aandringen van 
Siep Scherpel bevestigde Wet-
houder de Kloet onomwonden 
dat de voorgestelde verhogin-
gen van de leges voor evene-
menten (en die van de OZB) uit 
de kadernota worden gehaald. 
Zagt; We houden 2.4 miljoen 
over, daarvan wordt 800.000 
besteed, dan is er nog 1.6 mil-
joen te bestemmen? Het blijft 
allemaal boterzacht en de pot 
verteren.” Wethouder de Kloet; 
”De pot verteren is niet waar 
deze kadernota op is gestoeld.”
Op 29 juni wordt de aangepas-
te Kadernota 2018 in de raad 
besproken. Wordt vervolgd.

Siep Scherpel

Met duidelijke foto’s liet de 
bouwer zien dat de huidige 
appartementen gesloopt wor-
den. “Waarom?” vroeg Romy. 
“Omdat ze oud, te klein en 
vies zijn” antwoordde Dik 
duidelijk. Hij wees op de brok-
stukken, schuivende dakpan-
nen en in elkaar gestorte mu-
ren. “Wie komt er weleens op 
het bouwterrein?” Een kwart 

van de kinderen steekt zijn 
vinger op. “Dat is echt heel ge-
vaarlijk” zegt Dik met nadruk. 
“Je kan zomaar een dakpan 
op je hoofd krijgen of een 
stuk glas kan omvallen of nog 
erger. Dus niet doen!” Inter-
sell gaat 40 sociale woningen 
bouwen met de leus ‘oud voor 
nieuw, jong voor oud’.  Over 
dat eerste deel, oudere huizen 

Scholen doen mee aan de 
Godelindehof

Door Herman Stuijver
De Linde- en de Terpstraschool doen mee aan het bouwproject 
De Godelindehof. Directeur Dik van Enk van Intersell, vergezeld 
van Elizabeth Swinbank van de Bewonerscommissie, kwam op 
beide scholen vertellen.

door nieuwe vervangen, was 
weinig discussie met de kids. 
Het ‘jong voor oud’ behoefde 
enige uitleg. Dik van Intersell 
wil graag dat kinderen in de 
toekomst ook kiezen voor 
een vak in de bouw. Gelukkig 
wilden heel veel kinderen dat 
wel. Ook omdat hun vaders 
werkzaam waren als metse-
laar of timmerman. Stefano’s 
vader is elektricien, wat hij la-
ter zelf ook graag wil worden. 
Papa Nico levert schroeven en 
spijkers aan Intersell. 

De kinderen kunnen hun be-
trokkenheid tonen door het 
maken van een tekening of 
schilderij over ouderen, bou-
wen of veiligheid. Dik zal die 
tekeningen laten uitvergroten 
en op grote doeken laten af-
drukken. Die doeken komen 
dan weer op de hekken rond 
het bouwproject. Op de foto’s 
van een dergelijk project in 
Beusichem was te zien dat het 
fleurig en gevarieerd wordt. 
Als alles hangt, zorgt Dik 
voor een Super Ice Cream. 
Dat bericht werd met gejuich 
ontvangen. 

In een emotioneel betoog 
smeekte de hobbyboerin 
om begrip. Zij wil recreëren 
met haar Shetlanders. Dat 
is verboden, ze mag volgens 
het bestemmingsplan alleen 
agrarisch werken. Dus de 
paardjes wel in de wei, maar 
geen uitjes en spelletjes met 
kinderen.  Ze verloor rechts-
zaken tot aan de Raad van 
State, ze hoort steeds dat er 
niets kan. Ook wachten haar 
meerdere hoge dwangsom-
men, omdat ze onder andere 
toch met de Shetlanders over 
de dijk wandelt. Ineke de 
Groot meent dat Wijdemeren 
alleen rekening houdt met 
klagende buren. De gemeen-
te meet in haar visie met 
twee maten. Wat anderen wel 
wordt toegestaan als kleine 
ondernemer, mag zij niet. De 
1700 sympathiebetuigingen 
hebben haar niets geholpen. 
Alle commissieleden toon-
den sympathie en medeleven 

met Ineke die al jaren een 
bekende verschijning is in 
Loosdrecht en omgeving. 
Maar regels zijn nu eenmaal 
regels, was de algemene 
tendens. Wat mag ik nu wel, 
vroeg Ineke zich af. “Als ik 
een gezin van 10 kinderen 
had en begeleidde mijn kin-
deren op de paarden, dan is 
het geen bedrijf, dan mag het 
wel?” Op verzoek van Gert 
Zagt (DLP), Jan Verbruggen 
(CDA) en Mario Wouters (D66) 
zal wethouder Reijn nog eens 
een gesprek aangaan om te 
bekijken of er een andere 
plek is. Maar hij wil beslist 
geen valse hoop wekken.

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Ineke de Groot van de Shetlanders aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk vecht tegen windmolens. “Nee, het kan niet” 
hoort ze keer op keer. Terwijl zij vindt dat ze verantwoord kin-
deren buiten in de natuur opvangt. 

Emotioneel betoog 
Ineke de Groot
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Zowel Rene als Bart zijn erva-
ren architecten, samen hopen 
zij het kantoor verder te laten 
uitgroeien in omvang en kwa-
liteit. De afgelopen jaren zijn 
er honderden huizen en an-
dere projecten in Loosdrecht 
en omgeving gebouwd. “Mo-
menteel zijn we met diverse 
opdrachten bezig waaronder 
vele nieuw- en verbouw van 
particuliere woonhuizen hier 
in de buurt. Daarnaast doen 
we enkele restauraties en ook 
weer enkele commerciële 
woningbouw projecten voor 
ontwikkelaars. 
Westend is daarvan een goed 
voorbeeld, daar gaat de bouw 
dit jaar nog van start”, licht 
de Vries toe. “Ons werkgebied 
is nog steeds grotendeels de 
driehoek Amsterdam, Amers-
foort, Utrecht met de Gooi- en 
Vechtstreek centraal. Voor bij-
zondere projecten daarbuiten 
maken we graag een uitzon-
dering. Ook hebben we regel-
matig interessante samenwer-
kingen met vakgenoten, zoals 
tuin- en interieurarchitecten.”

Bart Theunissen heeft o.a. veel 
ervaringen op het gebied van 
herbestemming van panden, 
bv. van kantoor naar wonin-
gen, zoals nu op de Bergweg 

in Hilversum gebeurd met het 
oude Ikon-gebouw en eerdere 
projecten in oa. Roosendaal 
NB. Daarnaast zijn duurzaam-
heid, energiezuinig ontwer-
pen en bouwen, dingen van 
deze tijd die zij reeds gereali-
seerd hebben en steeds meer 
toepassen. Naast de naam 
is ook de huisstijl enigszins 
gewijzigd en glimt de nieuwe 
naam en logo op de gevel. 
“Omdat de naam wat lang 
werd hebben we deze voor 
de mail en website afgekort 
tot www.abdvt.nl. Op de ver-
nieuwde site is meer werk te 
zien dat iets verteld over de 
diversiteit en maatwerk welke 
het buro nastreeft. Geen enke-
le klant of locatie is hetzelfde, 
dus we beginnen elke keer 
opnieuw met een blanco vel-
letje. Dat doen we door goed 
te luisteren en de ontwerpen 
te vertalen naar de wensen 
van de opdrachtgever in een 
passend ontwerp. Dat blijft 
dus hetzelfde en veranderen 
we ook in de toekomst niets 
aan. Klinkt eenvoudig, maar 
het is een vak apart. Toch zou 
ik het ook niet anders wil-
len”, aldus Rene de Vries. Bart 
knikt instemmend. “Iedereen 
kan altijd vrijblijvend contact 
met ons opnemen voor een 

‘Nieuwe naam en huisstijl’

Architectenburo De Vries 
en Theunissen

Het Architectenburo de Vries aan de Oud Loosdrechtsedijk 254 
heet sinds kort Architectenburo de Vries & Theunissen. Afgelo-
pen vrijdag is dat gevierd met een borrel op hun kantoor waarbij 
een aardige mix van relaties en bekenden, waaronder aannemers, 
makelaars, vakgenoten, adviseurs en klanten aanwezig waren. 
Het buro bestaat al 16 jaar met Rene de Vries als eigenaar en nu 
met Bart Theunissen als mede aandeelhouder. Dit na hun eerdere 
free-lance samenwerking in de afgelopen jaren.

afspraak of bezichtiging van 
een bestaand pand of terrein. 
Soms is het eerst een kwestie 
van brainstormen om tot 
goede uitgangspunten te ko-
men, waarbij onze jarenlange 
ervaring kan helpen, ook bv. 
bij de keuze van de aannemer 
en de bouwbegeleiding tot en 
met de oplevering”. 

Rene tot besluit; “Samen met 
de aanwezige mensen hier, de 
Gemeente en Welstand pro-
beren we elke keer weer wat 
unieks te maken. Mooi vak 
toch, proost!”  

In navolging op het succes van 
vorig jaar organiseerde The 
Barfly twee Vaderdagvaarten, 
voor maar vijftien euro per 
persoon. 

Binnen één uur was het voor 
1 vaart al uitverkocht. “Door 
het mooie weer, de goede 
sfeer, diverse hapjes en dran-
ken was het ook afgelopen 
zondag weer een geslaagde 
dag”, aldus Steven Voorn de 
eigenaar van The Barfly. 

The Barfly vaart nu voor het 
derde seizoen over de Vecht 
en de Loosdrechtse Plassen 
en is beschikbaar voor fami-
lie-, bedrijfs- en vriendenuit-
jes, meer informatie zie de 
facebookpagina en de web-
site van TheBarfly.nl

Bart Theunissen & Rene de Vries

'Golf'

Op zaterdag 10 juni speelden golfers,  dames en heren uit 
Loosdrecht om het officiële golfkampioenschap van Loos-
drecht. Het maximale aantal van  44 deelnemers had zich 
via onze website www.loosdrechtopen.nl ingeschreven. De 
golfers mochten zich verheugen op een mooie warme golf-
dag. De par 3 golfbaan van GC Spandersbosch  lag er goed 
verzorgd bij terwijl de weersomstandigheden dermate ide-
aal en gunstig waren met als gevolg dat diverse individuele 
records werden gevestigd. Om maar een paar te noemen, 
Svenn Muts bedwong de golfbaan (par 54) met een totaal 
score van 51 een professioneel speler, als Svenn is, waardig.
Er werden door de golfers maar liefst 11 birdies geslagen. 
Daarnaast had Betty Pijnenburg een fraaie hole in one over 
een afstand van 110 meter. Heel weinig golfers is dat gelukt, 
dus zeer uniek en door de organisatie dan ook met een spe-
ciale prijs beloond. Heel fijn om te zien dat het arsenaal aan 
golfers uit Loosdrecht nog lang niet is uitgeput gezien het 
aantal nieuwe spelers wat zich deze keer had aangemeld. 
Winnaar bij de dames werd Betty Pijnenburg, gevolgd door 
Marloes Buchholz en de winnares van vorig jaar Annick 
Plooij. Bij de heren was de winnaar Per Verzaal, gevolgd door 
Evert Weidner en Lex Uiterwijk. Helaas was de winnaar van 
vorig jaar Pim Ranzijn verhinderd. De neary prijzen waren 
voor Marianne Heggeman en Michiel van de Bunt terwijl de 
poedelprijzen dit jaar naar Irene van Norden en Ton Meewis 
gingen. De laatsten worden binnenkort door Svenn Muts 
klaar gestoomd voor het kampioenschap van volgend jaar.

De stemming onder de Loosdrechtse deelnemers was zeer 
serieus, sportief, vriendschappelijk, amicaal en oer gezel-
lig. Vooral na afloop op de 19e hole werden de individuele 
prestaties onder het genot van een alcoholische verfrissing 
extra aangedikt en breed uitgemeten. Het was wederom een 
geslaagd en gezellig toernooi die de golfers van ons mooie 
dorp dichter bij elkaar heeft gebracht. We zien iedereen 
daarom volgend jaar weer graag terug. Ook dan zal het 
strijdperk de niet eenvoudige maar wel  mooie en unieke 
Crailoobaan zijn. De golfbaan waar het Nederlandse kampi-
oenschap Par 3 wordt gehouden. En laten we wel wezen wie 
wil niet Loosdrechts kampioen worden op een baan waar 
ook de beste golfers van Nederland, dit jaar in september, 
om de nationale titel par 3 strijden.  De organisatie bedankt 
de deelnemers en sponsoren (Daan’s Decorations, Eetcafe 
Nieuw Statewapen, restaurant de Watertuin en Svenn Muts).
Voor een impressie en uitgebreid wedstrijdverslag zie onze 
website www.Loosdrechtopen.nl 

‘Een uitgebreider verslag’
Het Loosdrechts Open Golf 
toernooi één groot golffeest
Dat het een zware opgave zou worden was bekend, maar vol 
goede moed trokken de Hurricanes richting Amsterdam om 
het in de play-offs op te nemen tegen de Crusaders. Meteen 
de eerste drive wisten de Amsterdammers al door de Hil-
versumse defensie te breken voor een touchdown.

Geslaagde 
vaderdag
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AGENDA

MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op 
afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-
meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 
begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie en 
andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week, tel. (035) 6 
924 924. Ook bij spoed buiten kantooruren!  Kraamzorg: (035) 6 924 
922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 
uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 
tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 
huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht
t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 
bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Donderdag 22 juni
Workshop Porselein 
schilderen + rondleiding
Kasteel Sypesteyn
Aanvang 10 uur/39,95pp
Info; www.lotensatelier.nl

Zondag 25 juni
Open Podium bij De Vorstin
Cabaret, muziek, rappers, 
stand-up comedians etc ..
Vanaf 15.00 uur/gratis
openpodium@devorstin.nl

Woensdag 28 juni
Zomerconcert Van Baerle Trio
Het jagthuis/Aanvang 20.15 u
Nederhorst den Berg
www.jagthuis.nl

Ma 26 juni t/m zat. 1 juli
Boekverkoop!
De bibliotheek ruimt op, ook
zijn er kleine handige nuttige
cadeautjes te koop.

Vrijdag 30 juni
‘Road to Riga’ concert door
Het Snowe koor (+band)
Inloop 19 u, aanvang 20 uur
Pauluskapel Nw-Loosdrecht
Kaarten www.snowe.nl/5pp

Vrijdag 30 juni
Administratie voor elkaar 
Spreekuur van 9.30-11 uur
Versa Welzijn Lindelaan 98
Tel. 035-6942111

Zat. 1 en zondag 2 juli
55ste Vrijbuiterweekend
Grootste zeilevenement van 
Ned. 300 zeilboten in 25 
Klassen strijden om de titel
www.gwvdevrijbuiter.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
25 juni 11.00 uur: diaken W.Balk

Beukenhof 
25 juni 11.15 uur:  geen dienst

Hervormde Gemeente
25 juni 10.00 uur: Mw. Ds. A. Jonkman
 15.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger
 18.30 uur: Mw. Ds. M. Visser
Gereformeerde Kerk
25 juni 10.00 uur: Ds. J.S. Dijkhuizen

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
25 juni 10.00 uur: Ds. A. van Duinen
 18.30 uur: gez. dienst Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
25 juni 09.30 uur: Leesdienst 

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

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

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur
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De Zodde 8
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info@denieuwsster.nl
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Info: Pijnaker beheer bv
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Workshop Sleep Well
 Do\'s en Dont\'s van goed 
slapen en ontspanningsoe-
feningen. Vrijdag 23 juni 
om 13.30 uur -16.30 uur.

 Lokatie: Pandahallen
 Opgeven: resiabunnik@

gmail.com. Kosten 45 euro

VERLOREN: Gouden ring 
met grote steen en kleine 
steentjes ernaast. Ergens 

op het fietspad vanaf 
Nootweg (Loosdrecht) via 

de hei naar Gijsbrecht. 
Grote emotionele waarde, 

eerlijke vinder krijgt 
mooie beloning. 
Tel 06-54647875

HONDENTRIMSALON 
FANCYPETS

 14 jaar gediplomeerd 
hondentrimster

 rading 50, Loosdrecht
 www.fancypets.nl

 06-28786091

Kleinschalige zorgresidence, 
Care Residence Zonnestraal, 

is op zoek naar: 

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

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

Conform CAO VVT 

WWW.CRZ.NU

 
Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem
lief waren is juist in de mooiste tijd van zijn leven geheel
onverwacht van ons weggenomen mijn allerliefste man
en zoon,
onze vader, schoonvader, opa, broer en zwager

Ton Mijwaart
Petrus Antonius

* Nederhorst den Berg,
23 september 1962

t Loosdrecht,
17 juni 2017

 
Karin Mijwaart-Voogd
Piet Mijwaart
Menno en Nico
Myrthe en Jordy
Adinda en Ruud
  Thijs, Dean
Ilona en Joël
Reinalda en Rick
  Jayden
Steffanny en Wilco
  Kiyomi-Méia
Broer, zussen,
schoonzussen en zwagers

Nieuw-Loosdrechtsedijk 121a
1213 KP Loosdrecht

Ton is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
Monuta De Jager, Nieuwe Hilversumseweg 59 te
Bussum, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen
en condoleren op donderdag 22 juni van
19.00 tot 19.45 uur.
De afscheidsdienst, voorafgaand aan zijn crematie, zal
worden gehouden op vrijdag 23 juni om 10.45 uur in de
aula van crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer van Den en Rust.

Tijdelijk te weinig ruimte voor uw spullen? Huur dan een opslag-unit 
bij Mini Opslag Loosdrecht.  Bij ons staan uw spullen schoon, droog, 
geventileerd én beveiligd opgeslagen. Zo kort of lang als u maar wilt.   

Zeven dagen per week open van 07.00 tot 19.00. Ons pand vindt u   
recht tegenover het Nieuwbouwproject Erve Knorr 

Mooier kunnen wij het niet maken! 
info@mini-opslag-loosdrecht.nl

Mini-Opslag-Loosdrecht.nl, Oude Molenmeent 4, 1231BD Loosdrecht, 035 582 59 56

035 582 59 56

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S

✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

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

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

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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Luitgardeweg 9  1231 TA Loosdrecht  06 - 417 63 789 

ZOMERAANBIEDING! 
t/m juni €100,- korting 

op alle pakketten 

www.gooischerijschool.nl

Foto van de week

Werkgroep Behoud Loenderveense Plas zet stille protesten 
langs de weg. Direct betrokken bewoners op de Horndijk,
Lambertzkade, Moleneind en Bloklaan werden (tot nu toe) 
niet betrokken bij de rigoureuze plannen voor het gebied. 

In de vorm van een CDA-100 
wordt een brainstormsessie 
gehouden en input voor het 
verkiezingsprogramma ver-
zameld. Wat leeft er onder de 
inwoners van Wijdemeren, 
wat vindt u belangrijk voor 
onze gemeente en voor onze 
kernen. Wat wilt u aan ons 
meegeven als aandachtspun-
ten voor de toekomst! Op de 
verschillende markten in de 
kernen staan wij in deze peri-

ode met ons kokerspel waar-
bij iedereen mag aangeven: 
Waarin wilt u investeren in 
Wijdemeren? Tijdens de CDA-
100 komen de vijf thema’s 
van het kokerspel aan de 
orde: bouwen, zorg, plant-
soen en groen, kernenbeleid 
en veiligheid. Natuurlijk is 
er ook ruimte voor andere 
suggesties. Met elkaar bou-
wen wij aan Wijdemeren. We 
nodigen u, leden en geïnte-

Geslaagden gefeliciteerd!

Joris Groenenboom
Geslaagd op het ATC 
voor de Havo! 
Vervolg opleiding: 
de IVA in Driebergen

Marleen Kamst
Geslaagd voor HAVO 5
Commenius college
Vervolg opleiding:
HBO fysiotherapie

Cindy de Graaf  
15 jaar waar we super trots op zijn 
omdat zij is geslaagd is voor haar 
VMBO TL  van de Savornin Lohman 
school,en door gaat naar de HAVO

Demi Heus 
15 jaar willen we ook feliciteren met 
haar VMBO TL diploma van de Savornin 
Lohmanschool en ook zij gaat naar de 
HAVO. Bianca de Graaf

Jary Vroomans
16 jaar is geslaagd voor het 
VMBO Hilfertsheem - College.

Ondanks zijn vele afwezigheid 
(hij vecht al negen jaar tegen 
een hersentumor) is hij er toch in 
geslaagd zijn diploma te halen. 
Super trots!

CDA-100: Doe mee aan onze Brainstorm & BBQ!

Op zaterdag 24 juni gaat het CDA Wijdemeren met haar leden 
en andere geïnteresseerden in gesprek over het verkiezings-
programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 
2018!

resseerden, van harte uit om 
met ons mee te denken. Uw 
input is voor ons onmisbaar! 
Aansluitend aan de brain-
storm over het verkiezings-
programma genieten wij van 
onze jaarlijkse BBQ. Altijd 
lekker én gezellig! Wanneer; 
zaterdag 24 juni.  Tijd: 15.30 
uur (inloop), 16.00 uur -18.30 
uur: CDA-100. Aansluitend 
BBQ. Wilt u meedenken en 
meedoen? Meldt u aan via 
secretaris@wijdemeren.cda.
nl of via 06-50223199 dan stu-
ren wij u de verdere gegevens 
toe en kunnen wij onze voor-
raden aanpassen.   


