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VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

Lees verder op pagina 3

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 

Lees verder op pagina 3
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Het succes zit 

hem in de details! 
Eerlijk verkoop-
advies nodig? 
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op zoek naar leuke midden- en hoekwoningen 
in Loosdrecht en omgeving.

VEERMANMAKELAARS.NL  |  T 035 582 53 33

VOOR DIVERSE RELATIES ZIJN WIJ

Na een wellicht iets te ambitieus schema is vorige week de 
sloop hervat van het voormalig Knorr gebouw om het nieuw-
bouwproject Erve Knorr doorgang te laten vinden. “We liggen 
nog steeds op koers. De firma Winkel is overgenomen door 
Oudt Zwanenburg, die op hun beurt de sloopwerkzaamheden 
hebben hervat, en de koopcontracten zijn bij de notaris gepas-
seerd. Aankomende week wordt aangevangen met de afvoer van 
vervuilde grond en schone grond aangevoerd”, aldus Jan Bos van 
Aalberts Bouw.

Na de drukbezochte pre-
sentatie/verkoop van de 41 
woningen Erve Knorr eerder 
dit jaar zijn de makelaars 
volop in gesprek geweest met 
de (potentiële) kopers. De wo-
ningen type Veld (bereikbare 
koop, langs de Molenmeent) 
zijn alle 16 verkocht. De 
vrijstaande woning Park is 
verkocht en ook van woning-
type Brink (24 twee-onder-
één-kapwoningen) zijn er in-
middels genoeg verkocht om 
ook daarvoor de levering in 
gang te zetten. Makelaar Len 
Veerman; “Er zijn nog slechts 
twee woningen beschikbaar, 
maar de verwachting is dat 
ook deze voor de start van de 

bouw verkocht zullen zijn.”
Op woensdag 28 juni is de 
firma Oudt Zwanenburg in 
opdracht van Aalberts Bouw 
BV gestart met de sanering 
en de sloop van het deel 
waar type Veld gerealiseerd 
gaat worden. De overige 

sloopwerkzaamheden vol-
gen daarna, waarbij met het 
deel Brink (zijde Oude Mo-
lenmeent) medio juli wordt 
begonnen.
Wethouder Theo Reijn is 
blij dat de sloop van de 

foto: Patricia Ijsbrandij
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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

Schatje, ik wil 24/7 bij je zijn!
Oke, dus ik zie je 24 juli?

WEEKENDAANBIEDING
(DON, VRIJ, ZAT)

SAUCIJZENBROODJES

NU 4  VOOR  5,00 PER STUK

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 
Entre côte
Het malse stukje rundvlees 
met een randje vet

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

250 gram

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

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- Tijdens en voor 
de Kadernota was er nog meer 
politiek vorige week donderdag: 
• Burgemeester Ossel werd 
officieel welkom geheten bij 
zijn eerste raadsvergadering. 
Na twee weken vol verbazing 
rond kijken heeft de waarne-
mer zich een beeld gevormd, 
zei hij. Hij ontdekte dat alle 
raadsleden een groot hart heb-
ben voor Wijdemeren. Ossel 
realiseert zich dat hij op een 
spannend moment binnen 
komt, nu de herindeling van 
het Gooi een hot item is. Hij 
hoopte op een mooie samen-
werking, ondanks de verschil-
len. CDA ‘er Jan Verbruggen 
heette als fractievoorzitter 
van de grootste partij de bur-
gemeester welkom. Hij ging 
ervan uit dat Freek Ossel de 19 
vrouwen en mannen ‘in toom 
kon houden’;
• Nadat het CDA het woord 
‘fietsenstalling’ had vervangen 
door ‘rekken en hekken’ werd 
het amendement om 25.000 
euro beschikbaar te stellen 
voor de fietsen van SV ’s-Grave-
land aangenomen. Wethouder 
Reijn durfde het eerder niet 
aan vanwege een precedent-
werking. Wat zouden anderen 

nu gaan eisen?;
• Instemmen met de Kader-
nota houdt ook in dat SV 
Loosdrecht met een 1/3 rege-
ling een tweede kunstgrasveld 
krijgt (1/3 eigen geld, 1/3 subsi-
die, 1/3 lening). Dat had Loos-
drecht-bestuurder Piet Baas uit 
alle verhalen wel begrepen. Al 
weet je het nooit 100% zeker of 
het ook in de begroting 2018 
komt; 
• Veel partijen vonden het 3e 
scenario van de Kadernota dat 
De Lokale Partij met veel pre-
cisie had samengesteld knap 
werk, maar te laat ingediend 
om het nog serieus te beoor-
delen; 
• Net als in Cuyk gaat Wij-
demeren onderzoeken of de 
aanschaf van drie ‘pratende’ 
afvalbakken mogelijk is. Het 
zou de bereidheid om afval 
in de bakken te dumpen ver-
groten, meende CDA- indiener 
Jan-Willem Nienhuis; 
• Unaniem wil de raad mee-
werken aan de invoering van 
het AutoMaatje, een sociaal 
initiatief van de ANWB om 
ouderen en eenzamen te ver-
plaatsen van A naar B;
• Chapeau (7x) zei CDA ‘er 
Nienhuis over de Jaarrekening 
2016 die een positief saldo 

Ook in de gemeenteraad van 1,2 miljoen opleverde. De 
algemene reserve was opgelo-
pen tot ruim 7.5 miljoen en 
de schuld van Wijdemeren 
was gedaald van 25 naar 22 
miljoen; 
• De Lokale Partij vond het 
rechtvaardig om van die 
1,2 miljoen een bedrag van 
240.000 terug te geven aan de 
Wijdemeerse belastingbeta-
lers door de ozb te verlagen. 
Andere partijen noemden dat 
‘populistisch’ (Israel; O-Lib) of 
‘mooie sier motie’ (Voigt; DB);
• Het verst ging echter Nien-
huis die Zagt vroeg of hij ook 
zijn wachtgeld wilde terug-
storten. Daarmee kwam hij 
terug op de affaire van juni 
2016 waarbij de ex-wethouder 
beschuldigd werd onterecht 
gebruik te maken van een 
financiële tegemoetkoming 
voor wethouders. Waarbij de 
Loosdrechter werd vrij gespro-
ken. “Zwaar onder de gordel” 
protesteerde Zagts partijge-
note Alette Zandbergen tegen 
deze sneer. Ook D66- voorman 
Joost Boermans nam afstand 
van Nienhuis. Burgemeester 
Ossel vond de opmerking on-
terecht; 
• Aan het begin hield de raad 
een minuut stilte ter nage-
dachtenis aan de dood van 
musicus Joop de Winter. 

De illustratie verbeeldt het nieuwe dorpscentrum  
van Oud-Loosdrecht: Porseleinhaven!

Binnenkort in verkoop. www.porseleinhaven.nl

incl.wimpel, programma, proeverijen 4 pers.

• Mimi’s IJssalon, Oud Loosdrechtsedijk 198

• Jumbo van de Bunt, Nootweg 45

• Mijndense Sluis

TROPICAL
SLOEPENTOCHT 2017

ZONDAG 9 JULI

Het nautische, muzikale en culinaire rondje Loosdrecht. 
www.stichtingsloep.nl

KOOP 
UW BOX! 

Voor de editie van de Sloe-
pentocht 2017 was de tradi-
tionele themabox te klein, dit 
jaar werden ruimere tasjes 
door Jumbo van de Bunt voor 
de grotere hoeveelheid goo-
dies ter beschikking gesteld. 

In de goedgevulde tas  zit 
de felbegeerde wimpel, 
diverse gadgets, tijdschrif-
ten, kortingsacties en bon-
nen voor maar liefst 11 
proeverijen langs de route, 
waarvan twee bonnen an-
ders zijn en een complete 
verrassing aangeboden 
door SLOEP. De tas is voor 

27,50 bij Jumbo, Mimi’s 
en de Mijndense sluis te 
verkrijgen. De hoofdspon-
sor van de Sloepentocht is 
Heijmans. Ondanks de vele 
onmisbare medesponsoren 
is het slechts mogelijk voor 
SLOEP om een evenement 
als deze te organiseren, als 
de tassen worden verkocht. 
Dos je uitbundig uit in 
tropische sferen en doe 
mee per boot over het wa-
ter of kom op de fiets naar 
de sluis en geniet van de 
afwisselende live muziek, 
gezelligheid en lekkernijen 
op de route.  

Tropical SLOEPenTOCHTTropical SLOEPenTOCHT

9 juli 20179 juli 2017
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Door Patricia IJsbrandij
Nog enkele weken vooraf-
gaand aan het European Choir 
Games in Riga (16 t/m 23 Juli) 
was op vrijdagavond 30 juni 
de generale repetitie voor het 
Snowe Koor in de Pauluskapel 
van Nieuw-Loosdrecht. Pre-
sentator/zanger Mike vertelde 
het publiek wat zij deze avond 
konden verwachten en hoe het 
koor zich verheugd op de trip 
naar Letland. Alle leden van het 
koor hebben zich ingezet om op 
ludieke wijze fondsen te wer-
ven om deze reis mogelijk te 
maken. Ook de opbrengst van 
deze avond komt volledig ten 
goede aan dit doel. 

Riga is een achthonderd 
jaar oude stad met een im-

Concert ‘Road to Riga’ een succes

posante geschiedenis van 
gepassioneerde zang, en 
organiseert dan ook een niet 
mistenverstaand pretentieus 
evenement. Het Snowe koor is 

geen stilstaand koor waarvan 
alleen de lippen bewegen, 
Snowe koor is anders. Hard ge-
werkt is er de laatste jaren aan 
de totale performance van 

zang en beweging. De kracht 
van het Loosdrechtse koor is 
de enthousiaste jeugdigheid. 
Ze genieten zelf, ondanks 
dat er een prestatie neerge-
zet moet worden, enorm. 
Begeleid door de vierkoppige 
vaste band opende het koor de 
avond met de totale bezetting 
van vijfentwintig jongens en 
meisjes, met het wervelende 
nummer ‘Fame’. Bekend van 
de tv-hit serie uit de jaren 
tachtig waarin jongeren op-
geleid worden in zang, dans, 
muziek of toneel en de weg 
naar succes willen vinden. 
Het Snowe koor bracht in de 
Pauluskapel stukken met het 
voltallige koor die werden 
afgewisseld door een solo, een 
duo of met z’n drieën. In ver-
schillende categorieën komen 
ze in Riga uit met bekende 

populaire stukken, zoals Sky 
Fall, More than words, Puppet 
on a string en een medly van 
Abba, en de klassieke stukken 
oa Nothern Lights en Sanc-
tus, die nu al perfect werden 
uitgevoerd en het publiek 
kippenvel bezorgde. Ze leggen 
de lat erg hoog voor zichzelf 
door zelfs negen stemmig te 
zingen, maar je moet immers 
de concurrentie willen aftroe-
ven. Dirigente/coach Jacqui 
Southam over dit stuk; “We 
moeten nog even oefenen, het 
was nog niet perfect, maar dit 
is heel moeilijk hoor.” 
Het publiek heeft er niks van 
gemerkt, iedereen genoot. Toi 
toi toi voor Snowe, als ze net 
zo’n daverend applaus in Riga 
krijgen als op deze avond, dan 
komt het wel goed! Kijk voor 
informatie op www.snowe.nl

Op 22 juni deed Rick Bos mee 
aan een Handbike Battle in 
het Oostenrijkse Kaunertal. 
Hij overbrugde een afstand 
van 20 km, van 1100 m. naar 
2150 m. hoogte, met stij-
gingspercentages tussen 4 en 
14%. 

Rick: “Het was een geweldige 
ervaring waar uiteindelijk 
120 handbikers aan mee de-
den. De sfeer
was de hele week geweldig, 
iedereen was in opperste 
stemming. Op de dag zelf was 
het 33 graden wat het fietsen 
extra moeilijk maakte, maar 

Je kunt meer dan je denkt
de organisatie had alles 
perfect geregeld. Onderweg 
waren er veel waterposten 
waar je je bidon kon vullen 
en een plons over je kop kon 
krijgen. Ook stonden er veel 
mensen met fruit en andere 
hapjes. Ik ben uiteindelijk in 
5 uur en 23 minuten boven 
gekomen. Ik heb mijzelf wel 
een aantal keren als ik een 
haarspeldbocht om kwam 
en omhoog keek afgevraagd 
of het wel mogelijk was om 
tegen zo’n muur op te fiet-
sen, maar je kunt duidelijk 
meer dan je denkt.”

fabriekspanden nu volop 
wordt doorgezet en direct 
daarna gestart kan worden 
met de bouw van de nieuwe 
woningen. Dat betekent niet 
alleen dat huurders en ko-
pers uit kunnen kijken naar 
hun nieuwe woning, maar 
ook krijgt Loosdrecht straks 
een frisse, nieuwe entree.

Het project Erve Knorr 
bestaat naast de eengezins-
woningen ook uit twee ap-
partementen- gebouwen. 
Woningcorporatie de Allian-
tie is eigenaar geworden van 
het gebouw met 20 sociale 
huurwoningen. Het gebouw 
met de 33 middeldure huur-
woningen is afgenomen 
door een particuliere beleg-
ger. De verhuur van beide 
complexen zal naar ver-
wachting eind 2018 starten. 

De gebouwen worden medio 
2019 opgeleverd.

Aalberts Bouw BV uit Loos-
drecht is verantwoordelijk 
voor de sanering en sloop 
van de huidige bebouwing, 
alsmede voor de bouw van 
alle woningen en apparte-
menten op het voormalige 
Knorrterrein. Na de sloop 
wordt het terrein bouwrijp 
gemaakt en het gehele nuts-
tracé aangelegd.

Daarna wordt daadwerkelijk 
gestart met de bouw van de 
eerste woningen. Volgens 
de huidige planning zal 
dit begin 2018 zijn; mits er 
geen verrassingen volgen in 
de gebouwen of terrein. De 
verwachte oplevering van de 
eerste woning(en) zal onge-
veer 10 maanden later zijn.

Vervolg voorpagina; Sloop Erve Knorr hervat

Rick Bos

Het grootste zeilweekend van 
Nederland, het Vrijbuiterweek-
end, is afgelopen weekend 
vrijwel vlekkeloos verlopen. In 
de 25 wedstrijdklassen was het 
mogelijk voor jong en oud om 
mee te doen. 

De jongste deelnemer was 
Gilian van den Akker met 10 
jaar oud oplopend tot Tonny 
Surendonk (’32) met zeil-
maatje Ineke Dankelschijn. 
De 500 zelfregulerende zeilers 
dienden geen enkel protest 
bij de protestcommissie in. 
Bijzonder voor zo’n groot 
evenement. Ondanks dat de 
zaterdag begon met regen 
en sombere luchten was het 
overall prima zeilweer. Slechts 
een paar boten zijn er omge-
slagen en één zeiler kreeg de 
giek tegen zijn hoofd, waarbij 
EHBO’er Henk van Nieuw-
amerongen zijn assistentie 
moest verlenen, ook deze 
zeiler vaarde het weekend 
gewoon uit. Loosdrecht is met 
zijn vele eilanden vaak een 
pittige uitdaging met name 

Vrijbuiterweekend zeilspektakel zonder protest

voor zeilers van buitenaf. Met 
80 vrijwilligers is de organi-
satie, van parkeren langs de 
dijk en orde op het terrein tot 
de portofoons en gps-trackers 
op het water, goed verlopen. 
Naast het eigen rescueteam 
werd er dit jaar voor het eerst 
samengewerkt met de red-
dingsbrigade. “Elk jaar voeren 
we verbeterpunten door, het 
wordt professioneel aange-
pakt en liep ook dit weekend 
weer als een treintje”, zegt lid 
van de wedstrijdcommissie 

Gisella de Groot.
De zaterdag werd afgesloten 
met de traditionele zeilersbor-
rel, een uitgebreide barbecue 
maaltijd en live muziek met 
zangeres Nathaly Masclé. Dit 
jaar geen kampeerders met 
tentjes op de punt van het 
terrein, na de stormachtige 
slapenloze nacht van vorig 
jaar koos men liever voor een 
camper, caravan of logeer-
adresje in de omgeving. Er 
moet immers weer gepres-
teerd worden op zondag. 

Enkele uitslagen
Yngling; 1. Kaj Moorman, 
Jasper Schuddeboom en Sam 
Peeks (De Vrijbuiter)
Splash B; 1. Lucas Vinckemöl-
ler (KWVL)
Spalsh A; 1. Daan Vooijs 
(KWVL)
Pampus Zilver; 1. Peter Hoog-
endam en Froukje Romkes 
(KWVL)
Pampus Goud; 1. Marco Bos-
ma en Hans Meijer (KWVL)
Optimist B; 1. Davis Gottgens 
(De Vrijbuiter)

Optimist A; 1. Melle de Boer 
(De Vrijbuiter)
Finn; 1. Eric Bakker (Het Witte 
Huis)
16m2; 1. Coen van Beek en 
Dieuwke Buikema (De Vrijbui-
ter)
12voetsjol; 1. Rina de Nooyer 
en Henk Wittenberg (De Vrij-
buiter)

Kijk voor alle uitslagen op de 
site bij vrijbuiterweekend
www.gwvdevrijbuiter.nl



4

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

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

Door: Herman Stuijver 
WIJDEMEREN -In 10 jaar tijd 
moet er een start gemaakt 
worden met diverse plannen 
om de Loosdrechtse plassen 
en ruime omgeving mooier en 
aantrekkelijker te maken. Dat 
staat in een Gebiedsakkoord 
dat 21 partijen na de zomer 
zullen ondertekenen. Daarin 
spreken ze af om maar liefst 
78 miljoen te steken in talloze 
projecten.

De provincie Noord-Holland 
is de grote financier. Niet al-
leen heeft de provincie een 
budget van bijna 35 miljoen 
beschikbaar voor nieuwe na-
tuur. Ook van de overige 43 
miljoen wordt van Haarlem 
15 miljoen gevraagd. De res-
terende 28 miljoen wordt 
door andere partners als de 
provincie Utrecht, het Plas-
senschap, Stichtse Vecht, Na-
tuurmonumenten, Waternet 
en de watersportonderne-
mers naar draagkracht ge-
financierd. Wijdemeren wil 
bijna 3 miljoen reserveren. 

Plassen worden mooier en aantrekkelijker

Regie
De 21 bij het gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen 
betrokken partijen zijn van 
mening dat dit gebied al ja-
ren kampt met problemen 
die onvoldoende worden 
aangepakt. Het gaat om de 
kwaliteit en beheer van de 
openbare ruimte, de verou-
derde publieke voorzienin-
gen en de achterblijvende 
watersportsector. Voorts is 
de waterkwaliteit in een deel 
van de plassen slecht. Er is 

een groot baggerprobleem 
in de Loosdrechtse Plassen 
en de uitvoering van een 
omvangrijke natuuropgave 
loopt spaak. De unieke mo-
gelijkheden die landschap 
en natuur in dit gebied bie-
den, worden onvoldoende 
benut. Er is een goede regie 
nodig om tot werkbare resul-
taten te komen, patstellin-
gen in hardnekkige dossiers 
moeten worden doorbroken. 
Het is nu of nooit!

Gebiedsakkoord
Van groot belang is dat een 
uitvoerig herstelprogramma 
voor de natuur noodzakelijk 
is met het oog op het verbe-
teren van de waterkwaliteit, 
het laten terugkeren van 
diverse flora en fauna en 
het herstellen van het his-
torische landschap. Op die 
manier moet de aantrek-
kelijkheid van het gebied 
voor bewoners en recreanten 
vergroot worden. Tegelijker-
tijd moet de recreatiesector 
beter worden: meer variatie 
en het hele jaar rond. Niet al-
leen voor de inkomsten, ook 
om bewoners en bezoekers 
van het gebied optimaal de 
natuur te laten beleven. Ech-
ter, alles moet plaatsvinden 
binnen de grenzen van een 

versnipperd en vooral kwets-
baar Natura-2000 gebied. 
Het gebiedsakkoord kent 
drie hoofdthema’s: het ont-
wikkelen van de Oostelijke 
Vechtplassen als ‘vrijetijds-
landschap’; versterken van 
de ecologische waarden van 
het gebied en een grondige 
verbetering van de recrea-
tiesector. De maatregelen in 
het uitvoeringsprogramma 
zijn soms ingrijpend en ra-
ken veel partijen. De meeste 
maatregelen moeten nog 
verder uitgewerkt worden. 

Een paar concrete plannen
Hoog op de agenda staat het 
varen op de ‘s- Gravelandse 
Vaart, met een diepgang van 
80 cm. en minimale door-
vaarhoogte van 1.20 m. Dan 
moet er iets gedaan worden 
aan de Noordersluis, de Cor-
verbrug en de Zuidersluis. Be-
vaarbaarheid heeft gevolgen 
voor de natuur, oevers, fun-
dering en stroming. Ook de 
bewoners van Noordereind, 
Zuidereind en Cannenbur-
gerweg krijgen meer drukte 
achter hun huis. Misschien 
zouden alleen met de hand 
of elektrisch voortgedreven 
vaartuigen moeten worden 
toegestaan. Bij het volgende 
voorstel staan de bewoners 

van de Horndijk en omge-
ving nu al te steigeren van 
verontwaardiging. Ze willen 
geen kanaal met damwand 
door de stille Loenderveense 
plas. Dat is namelijk een 
onderdeel van de vaarver-
binding vanaf het Hilver-
sums Kanaal via de Wijde 
Blik naar de Loosdrechtse 
plassen. Geschikt voor sloe-
penvaart. Er zijn meerdere 
alternatieven: via een nieuw 
te realiseren kanaal in de 
Loenderveense Plas, via een 
doorsteek door De Vuntus en 
via de Vuntus en ’t Hol. De 
Wijde Blik, Vuntus, ’t Hol en 
de Loenderveense Plas zijn 
als N2000 gebied aangewe-
zen. Om de N2000 doelstel-
lingen hiervan te behouden, 
zullen compensatiemaatre-
gelen voor de natuur nodig 
zijn. Voorts wil men een 
recreatieboulevard in Oud 
Loosdrecht, meer wandel- en 
vaarverbindingen, gezonder 
water, herstel van legakkers, 
enzovoort.
Veel ambities. Alle detail-
plannen moeten uiteraard 
een volledige procedure 
doorlopen, dus die 10 jaar 
zullen hard nodig zijn om de 
plassen mooier en aantrek-
kelijker te maken. Er liggen 
kansen. Wie durft?

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Aan het 
begin van de vergadering 
over de Kadernota was er 
een volle publieke tribune. 
Loosdrechters van de Horn-
dijk en Veendijk vrezen de 
aanleg van een kanaal met 
damwand door de Loender-
veense plas.

Met borden als ‘Gebieds-
akkoord zonder ons’ en 
‘Behoud stilte natuur’ 
vroegen de actievoerders 
aandacht voor een stille 
Loenderveense plas zonder 
doorvaart vanaf de Wijde 
Blik naar de  Loosdrechtse 

plassen. In het Gebiedsak-
koord waarvan Wijdeme-
ren medeondertekenaar 
zal zijn, is in het uitvoe-
ringsprogramma een 
dergelijke vaarverbinding 
opgenomen. Daar ging 
de Kadernota niet over, 
al heeft de gemeente wel 
2,9 miljoen over twee jaar 
gereserveerd voor plannen 
van het akkoord. Diverse 
raadsleden vroegen wel 
wat het college gaat doen 
met deze bezwaren. Wet-
houder Jan Jaap de Kloet 
zei dat er een eerst een MER 
nodig is. Dat is een dure 
en tijdverslindende Milieu 

‘Behoud stilte natuur’ Effect Rapportage. Sieta 
Vermeulen van de VVD 
vroeg of het niet mogelijk 
was om eerst een kort on-
derzoek te doen of zo’n ver-
binding wel mag. Daarop 
kwam aanvankelijk geen 
duidelijk antwoord op. La-
ter zei De Kloet tegenover 
de Gooi- en Eemlander dat 
bij de eerste fase van het 
MER-onderzoek zal blijken 
of het juridisch mogelijk 
is. Dat moet eind december 
boven tafel komen. Mocht 
de vaarroute in strijd met 
de wet, dan wordt de MER- 
procedure direct gestopt. 
In september bespreekt de 
raad het Gebiedsakkoord. 
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Wijdemeren
informeren

WhatsApp met 
de gemeente

Heeft u een korte eenvoudige vraag? 

Dan kunt u ook WhatsAppen via 

telefoonnummer (06) 12 79 45 41. 

Op werkdagen zijn we 

bereikbaar tussen 

09:00 en 16:00 uur. 

   5 juli 2017   

Kort

>   Nieuwe BurgernetApp

De app van Burgernet is vernieuwd. U 

kunt nu gemakkelijker een GPS-locatie 

instellen om berichten te ontvangen over 

uw directe omgeving. Ook kunt u berich-

ten uit de app vanaf nu delen via social 

media én u kunt zich aanmelden voor 

Burgernetmail. Een digitaal buurtonder-

zoek dat wordt ingezet na een incident 

of serie incidenten. De app is beschikbaar 

voor Android en iOS.

>    Win een Wonderfeel-ticket

Op 21, 22 en 23 juli is het weer tijd voor 

het Wonderfeel-festival in ’s-Graveland. 

Wilt u kans maken op een passe-partout 

ticket? Volg ons dan op Instagram 

(@gemeentewijdemeren) en post uw 

unieke Wijdemeren-foto’s met #mooi-

Wijdemeren. De mooiste foto wint het 

passe-partout dat drie dagen toegang 

geeft tot Wonderfeel. Deel uw foto vóór 

zaterdag 15 juli.

>    Extra geld chronisch zieken

Leven met een chronische ziekte of 

beperking brengt extra kosten met zich 

mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer of 

hulpmiddelen. Wist u dat u een bijdrage 

kunt vragen voor deze kosten? Dat kan 

voor uzelf, uw partner of inwonende 

kinderen. Vergeet niet ieder jaar een 

nieuwe aanvraag te doen. Kijk op 

www.wijdemeren.nl/chronischziek 

of bel met 14 035.

>    Timelapse-fi lm rioolbuis

Wist u dat we in Nederhorst den Berg 

maar liefst 670 meter rioolbuis hebben 

aangelegd? Dat is de langste rioolbuis 

van de gemeente. Het meest bijzondere: 

de buis is in één keer 20 meter diep de 

grond in getrokken. Normaal gesproken 

is dit twee meter. Van begin tot eind leg-

gen camera’s alle werkzaamheden vast. 

Houd onze Facebookpagina in de 

gaten voor deze timelapse-film!

Offi  ciële
bekendmakingen

Project van de maand

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

#mooiWijdemeren
@rosa_mimosa

 Herinrichting 
 speeltuinen: denk 
 en wandel mee! 

In het najaar van 2017 starten 
we met de herinrichting van 
speelruimten. Er komen 
centrale en aantrekkelijke 
speeltuinen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. 
Een aantal kleinere speelplekken 
veranderen naar een vrije 
speelruimte zonder toestellen. 

Met deze herinrichting geven we uitvoering 

aan het plan dat in 2016 samen met 

bewoners is gemaakt. We houden rekening 

met het (afnemende) aantal jonge kinderen 

in de gemeente en met een eerlijke 

verdeling van het beschikbare budget 

over de speelplaatsen. 

Initiatieven welkom
Op plekken waar speeltoestellen 

verdwijnen, kunnen bewoners zelf met 

een idee komen voor een nieuwe 

inrichting. Denk bijvoorbeeld aan een 

trapveldje, speelplein of groene 

speelplek met natuurlijke elementen. 

Wandelingen
In iedere kern organiseren we bijeenkom-

sten of wandelingen voor bewoners langs 

de speelplaatsen. We geven toelichting 

op de plannen en inventariseren wat de 

wensen zijn van bewoners. Deze wensen 

worden, samen met de voorwaarden van-

uit de gemeente, verwerkt in het ontwerp. 

Bewoners kunnen hier vervolgens op reage-

ren via de website. U hoeft zich niet aan te 

melden voor een bijeenkomst of wandeling.

Planning buurtwandelingen

Maandag 10 juli  

15.00-16.00: Nederhorst den Berg

Speelplek de Vijnen 

16.30-17.30: Ankeveen

Speelplek Schimmelpenninckhof 

        

Dinsdag 11 juli 

16.30-17.30: Kortenhoef Noord 

Speelplek Rijk Loeverhof en 

Speelplek E. Blocklaan. 

Startpunt: Rijk Loeverhof

Donderdag 13 juli 

16.00-17.00: Kortenhoef Zuid

Wandeling tussen speelplekken 

Elzenhof, Pepelhof en Helderoord. 

Startpunt speelplek Elzenhof 

17.30-18.30: Kortenhoef Zuid 

Wandeling tussen speelplekken 

Pijlkruid, Rozenhof, Kikkerbeet, 

Broekbos en Suikerpot. 

Startpunt: speelplek Pijlkruid 

19.00-19.30: Kortenhoef Zuid 

Speelplek Moerendael en 

speelplek Bruinjoost

Maandag 17 juli 

17.00-18.00: Loosdrecht 

Speelplek Dennenlaan 

18.30-19.30: Loosdrecht  

Speelplek Godelindelaan 

Meer informatie
Een overzicht van de plannen en de kaarten 

voor de wandelingen is te vinden op www.

wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen

#mooiWijdemeren
@rosa_mimosa
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In een deel van de straat Vrijheid in 
Loosdrecht wordt het groen onder-
houden door zo’n 15 buurtbewo-
ners. De ‘Groengroep Vrijheid’ is het 
Appelboom-project van de maand.

Regelmatig maakt de groep perken en plant-

soenen vrij van onkruid en zwerfvuil. Wanneer 

nodig snoeien zij struiken, harken de grond, 

verwijderen dode bladeren en maaien het gras. 

Geen groene vingers
Annemien Lohmann, Lies van der Waal en 

Elly van Erp zijn de drie initiatiefnemers van de 

Groengroep. Annemien: “We zijn gestart met 

een enquête. Wie van de buren heeft 

interesse? Hoe vaak en in wat voor vorm? 

Zo hebben we een sterke basis gecreëerd. 

Dat is echt mijn tip aan anderen. 

Een aantal buren zet bijvoorbeeld koffie of 

bakt koekjes. Je hoeft niet per se groene 

vingers te hebben om mee te doen!”

Goed voor de saamhorigheid 
Het initiatief is niet alleen goed voor het 

groen, maar ook voor de saamhorigheid in 

de straat. Annemien: “Je ontmoet elkaar op 

een ongedwongen manier. Doordat je elkaar 

beter leert kennen vraag je elkaar makkelijker 

om hulp als er problemen zijn. 

Meer weten? Kijk op www.deappelboom.nl 

Groengroep Vrijheid  

Wijdemeren
informeren

5 juli 2017

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Breukeleveen
- Herenweg 28a: verbouwen woning (20.06.17)
’s-Graveland
-  De Boomgaard 28: bouwen bedrijfshal voor het stallen van 

voertuigen (20.06.17)
- Noordereinde 15: plaatsen dakkapel (14.06.17)
- Zuidereinde 256: vergroten woning (23.06.17)
Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan 100: vervangen dakkapellen 

(13.06.17)
- Zoete Inval 3: verbouwen woning (21.06.17)
Loosdrecht
- Lindelaan 77: plaatsen dakkapel (19.06.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: bouwen botenhuis 

(16.06.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: plaatsen  beschoeiing 

(14.06.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen woning (15.06.17) 
-  Oud-Loosdrechtsedijk 13: aanleggen paardenbak 

(23.06.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 23a: maken uitweg (22.06.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 79: uitbreiden woning (15.06.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 117: Loosdrecht Jazz Festival 15 en 

16 september 2017 (21.06.17)
-  Rading naast nr. 36: kappen twee lindebomen (22.06.17)
Nederhorst den Berg
-  Middenweg 159: plaatsen drie zeecontainers (23.06.17)
-  Vreelandseweg 26: realiseren bed- en breakfast (20.06.17)
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)
Ankeveen
-  Hollands End 8: plaatsen kapschuur/buitenlokaal (16.06.17)
-  Mr. J.C. Buhrmannlaan 54: wijzigen garagedeur naar een 

raam (22.06.17)
’s-Graveland
- Zuidereinde 162: aanleggen steiger (16.06.17) 
Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan 100: vervangen dakkapellen 

(23.06.17)
-  Bernard van Beeklaan 117: plaatsen dakkapel (23.06.17)
-  Kortenhoefsedijk 79: realiseren bed & breakfast (19.06.17)
-  Moleneind 72 achter: herstelmaatregelen in de laagveen-

gebieden ‘t Hol en de Weersloot (20.06.17)
- Zoete Inval 3: verbouwen woning (26.06.17)
Loosdrecht
-  Boshoek 19: vernieuwen beschoeiing en slipway (21.06.17)
- Lindelaan 77: plaatsen dakkapel (27.06.17)
-    Nieuw-Loosdrechtsedijk 181 achter: herstelmaatregelen in 

de laagveengebieden “t Hol en de Weersloot (20.06.17)
  ’t Jagerspaadje1: maken  twee koekoeksramen in de 

voorgevel (29.06.17)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 29: vergroten woning (19.06.17)
-  Machineweg 35a: aanleggen uitrit en een dam met duiker 

(27.06.17)

- Vreelandseweg 29a: bouwen woning (27.06.17)
-  Wilgenlaan 4 : bouwen woning en maken van een uitweg 

(29.06.17)
- Wilgenlaan 46: bouwen woning (29.06.17)
-  Wilgenlaan 40: bouwen woning en maken van een uitweg 

(29.06.17)
-  Wilgenlaan 54: bouwen woning en maken van een uitweg 

(29.06.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Leeuwenlaan 34, Kern 
‘s-Graveland en landgoederen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Leeuwenlaan 34 ter inzage 
wordt gelegd.

Plan
Het ontwerpbestemmingsplan ziet op het uitvoeren van 
de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van 
State van 5 maart 2014. De Afdeling heeft aangegeven dat in 
het bestemmingsplan ‘Kern ’s Graveland en landgoederen’ 
van 1 november 2012 onvoldoende naar voren komt dat 
de ondergeschikte functies behorende bij de kwekerij van 
Leeuwenlaan 34 ondergeschikt zijn. De gemeente herstelt 
nu deze fout door de ondergeschikte functies in vierkante 
meters vast te leggen in het ontwerpbestemmingsplan. 
Tevens herstelt de gemeente een fout die eerder onopge-
merkt is gebleven. De bestemming kwekerij bleek alleen 
te rusten op een bouwvlak in het plangebied. Dat was niet 
onze intentie. De bestemming kwekerij is gelijkgetrokken 
met de agrarische bestemming.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwenlaan 34 ligt vanaf 
5 juli 2017 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 uur), 
Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is ook 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Tijdens de termijn van zes weken kunt u schriftelijk een 
zienswijze indienen bij gemeente Wijdemeren, Postbus 190, 
1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mondeling 
indienen. Hiervoor maakt u een afspraak met het secre-
tariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (035) 65 
59 557. Wij maken u erop attent dat te zijner tijd tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 beroep 
kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State als u tijdens de terinzagelegging een 
zienswijze heeft ingediend.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Loosdrecht
-  Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, par-

keerplaats bij Laan van Eikenrode 49 (sportzaal), ideële 

standplaatsvergunning mobiel onderzoekscentrum van 1 
augustus t/m 30 september 2017 (21.06.17)

-  Stichting Fietsevenementen Pro Rege, De Gooise Fiets 
3-daagse vanaf ’t Jagerspaadje 30, op 1, 2 en 3 augustus 
2017 (30.06.17)

Nederhorst den Berg
-  Protestantse Gemeente, Kerkstraat 7, loterij op 7 oktober 

2017
-  Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, par-

keerplaats bij Sporthal De Blijk en Brandweerkazerne 
aan de Blijklaan, ideële standplaatsvergunning mobiel 
onderzoekscentrum van 15 september t/m 31 oktober 
2017 (29.06.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum 
(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. 

>  Meldingen APV en 
Bijzondere Wetten
Nederhorst den Berg
-  Protestantse Gemeente, Kerkstraat 7, Rad van avontuur op 

7 oktober 2017
Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

>  Verkeersbesluiten 
‘s-Graveland
- Zuidereinde t.h.v. huisnummer 74d: aanleggen gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 
handicap belanghebbende (27 juni 2017)
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg en gedeelte Torenweg: intrekken aslastbeper-
king na reconstructie weg (21 juni 2017) 
U kunt de verkeersbesluiten inzien op 
www.officielebekendmakingen.nl. 
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun 
verhuizing door te geven en inlichtingen te 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:
- Bekkers, C.R. geboren 6 oktober 1988, 
 uitschrijven Land Onbekend
- Van den Berg, H. geboren 12 februari 1967, 
 uitschrijven Land Onbekend
- Gaziyev, A.R. geboren 27 november 1990, 
 uitschrijven Land Onbekend
- Jager, G. geboren 12 oktober 1976, 
 uitschrijven Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve 
uitschrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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:
- Delouh, B.  geb. 12 mei 1983, uitschrijven 17 mei 2017,   
 Land Onbekend
- Bobeldijk, J.J. geb. 15 juli 1991, uitschrijven 30 mei 2017,  
 Land Onbekend
- Sjabbens, W. geb. 7 aug. 1991, uitschrijven 30 mei 2017,   
 Land Onbekend
-  van Someren, B. geb. 5 sept. 1966,  uitschrijven 30 mei 

2017, 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 telefoonnummer: 
(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-
Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 
Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Persoonsregistratie
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Door Patricia IJsbrandij
Raadsleden, wethouders, me-
dewerkers en de burgemees-
ter maakten zaterdag 1 juli 
een excursie door Wijdemeren 
langs de veelbesproken lopen-
de projecten in de dorpen. 

Met eigen ogen konden de 
locaties worden aanschouwd 
met de bijbehorende toe-
lichting door betrokken 
deskundigen, zodat theore-
tische onderwerpen van de 
raadsagenda nu tastbaar en 
visueel werden. De ochtend 
begon stijlvol in De Dillewijn 
waar een presentatie werd 
gegeven door de welstands-
commissie. Daarna werd de 
excursie door weer en wind 
voortgezet. Het gezelschap 
vertrok per bus naar Neder-
horst den Berg waar men 
een wandeling maakten 
door het nieuwbouwproject 
Nedervecht locatie Over-
meer-Zuid, dat in 2018 naar 
verwachting wordt voltooid. 
Om daarna het contrast 
met Overmeer-Oud waar te 
nemen, wat ruimte gaf voor 
input en uitwisseling van 
gedachten. De bus arriveerde 
om 13.00 uur bij Westend in 

Raadsexcursie door Wijdemeren

Oud-Loosdrecht, één van de 
nieuw te bouwen projecten 
aan de Loosdrechtse plassen 
waar al zovele jaren naar 
wordt uitgekeken. Na de toe-
lichting op de planontwikke-
ling werd onder andere aan, 
de nog vrij van ergernissen 
door de voorgeschiedenis, 
burgemeester Freek van 
Ossel verwittigd, dat eind 
2017 het de bedoeling is te 
starten met de bouw. Aan 
boord van een overvolle boot 
De Kaliwaal werd de lunch 
geserveerd en koers gezet 
naar de Muyeveldse wete-
ring waar deskundige Louk 
Welter tot in de details het 
mooie legakkerproject wist 

het Dijkfestival in het na-
jaar zijn tweede editie hier 
zal beleven. Daarna werd er 
naar Het Kompas gelopen. 
Ook hier een project dat al 
stamt uit de vorige eeuw. 
Op tekening en maquette 
was goed waarneembaar 
de ‘hockeystick’ die het wa-
ter in wordt gebouwd met 
huizen betaalbaar voor de 
‘happy few’, half op land 
half boven het water met ei-
gen steiger en ligplaats voor 
de boot. Op de plek waar nu 
nog Het Kompas staat en nog 
de restanten van glorieuze 
hoogtij dagen van feesten 
en verfijnd dineren pijnlijk 
stil waarneembaar zijn, zijn 
initiatiefnemers met goede 
ideeën voor de ontwikke-
ling van deze historische 
plek meer dan welkom. In 
de hoop dat er daarin reke-
ning wordt gehouden met 
de veelgehoorde wens van 
bewoners en ondernemers 
om het ‘oude’ Loosdrecht te 
laten herleven en de bele-
ving van het water voelbaar/
zichtbaar te maken vanaf de 
weg. Met een afsluitende bor-
rel en het zomerreces in het 
verschiet, werd een nuttige 
en aangename raadsexcursie 
afgesloten.

toe te lichten. Dit baggerpro-
ject maakt de plassen scho-
ner en beter bevaarbaar en 
draagt daarnaast bij aan een 
gezonde flora en fauna. Een 
unieke constructie van wil-
gentenen, maïsdoek, kalk en 
bagger vormt een ‘legakker’ 
die in vroegere tijden wer-
den gebruikt om de gestoken 
plakken turf op te drogen. 
Aangelegd aan de steiger bij 
Het Witte Huis is de groep 
getuigen van de start van 
een Yngling zeilrace, een van 
de deelnemende klassen aan 
het Vrijbuiterweekend. Voor-
zitter van de watersportver-
eniging De Vrijbuiter, Kees 
Meeuws, legt de betekenis 

van de wisselende vlaggen 
op het startschip uit. Een 
(ogenschijnlijke) wirwar 
aan strijdende zeilscheepjes 
trotseren de plassen van 
dichtbij. Een evenement 
waar Loosdrecht trots op 
kan zijn. Op de vraag hoe zij 
als bestuurlijk orgaan kun-
nen bijdragen aan een goed 
zeilklimaat op de plassen, 
zei Meeuws kort dat aan de 
ene kant het baggeren posi-
tief is voor de diepgang van 
de Regenboogklasse en aan 
de andere kant het opwer-
pen van grotere eilanden 
en legakkers het uitzetten 
van een wedstrijdparcours 
bemoeilijkt. De tocht werd 
voortgezet richting De Por-
seleinhaven waar men van 
boord ging. Hier zal binnen 
een aantal weken uitbater De 
Dikke Muis verdwijnen en de 
bouwput voor het nieuw te 
bouwen project verrijzen. Dit 
project heeft bij bewoners en 
bestuurders veel voeten in de 
aarde gehad, en gaat nu zijn 
eerste stappen zetten. Kleur-
rijke grachtenpanden en een 
levendig plein kenmerken 
straks het dorpscentrum 
van Oud-Loosdrecht. Als 
nieuwtje wist wethouder 
Theo Reijn te melden dat 

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Iedereen 
was blij met een Kadernota 
waarin de raad de basis legt 
voor de begroting 2018 in 
november. Nu konden de 
fracties kaders opstellen 
voor het college van B&W 
die ze kunnen uitwerken in 
cijfers en plannen voor de 
toekomst. De vraag is echter 
of het echt zo gedetailleerd, 
langdradig en gortdroog 
moet verlopen als vorige 
week donderdag. 

Een proces waar natuurlijk 
de politieke partijen nog 
aan moeten wennen. Posi-
tief was dat het burgerpa-
nel mee had gedacht over 
wensen voor de toekomst: 
bloemrijker, opfleuren 
dorpskernen en hoger 
onderhoudsniveau. Burge-
meester Ossel stond ook di-
rect open voor een evaluatie 
over vorm en inhoud van 
deze eerste keer. Het leek 
erg veel op de ‘echte’ begro-
ting, ook nu openden de ze-
ven fractievoorzitters met 
een algemene beschouwing 
over wat ze allemaal wil-
den realiseren. Hoewel de 
voorzitter de sprekers hield 
aan 10 minuten spreek-
tijd, was het een lange zit 
die nauwelijks bijdroeg 

Gortdroge bespreking Kadernota

aan een debat. CDA ‘er Jan 
Verbruggen stelde vast 
dat er na 4 jaar stilstand 
(2010-2014) nu sprake was 
van ontwikkeling in zorg, 
groen en woningbouw. Na-
mens Dorpsbelangen vroeg 
René Voigt zich af of twee 
keer Algemene Beschou-
wingen houden binnen 
een half jaar wel een betere 
vorm was. D66-voorman 
Joost Boermans vond het 
‘volstrekt onbegrijpelijk’ 
dat er geen woord over het 
kernenbeleid in het stuk 
stond. Terwijl VVD ‘er Sieta 
Vermeulen een aanval lan-
ceerde op wethouder Van 

Henten die zowel bij het 
bouwplan Ankeveensepad 
als bij de opvang status-
houders op de Nieuwe Har-
monie essentiële aspecten 
over het hoofd had gezien. 
Stan Poels van PvdA/Groen-
Links bleef hameren op 
meer informatie over het 
sociaal domein, dat beslaat 
tenslotte 50% van de finan-
ciën. Van De Lokale Partij 
van Gert Zagt ontving de 
raad een compleet nieuw 
toekomstscenario in getal-
len. Dat Wijdemeren 8 ton 
wil investeren in een betere 
organisatie op het gemeen-
tehuis vond Robby Israel 

van Onafhankelijk Liberaal 
(afsplitsing VVD- red.) ver-
trouwen wekkend. 

2e en 3e termijn
Vervolgens reageerden de 
wethouders op de betogen. 
Waarbij financieel wethou-
der De Kloet moeite had om 
bepaalde financiële details 
uit te leggen, wethouder 
Van Henten beloofde dat 
er een betere controle zou 
komen op het geld voor het 
sociaal domein, wethouder 
Van Rijkom blij was met 
de complimenten over de 
toekomstige Kindcentra in 
Loosdrecht en burgemees-
ter Ossel zei dat geld ont-
trekken uit de reserves niet 
verboden is tijdens een her-
indelingsprocedure van de 
provincie. Vervolgens kon-
den de lokale politici weer 
ingaan op die antwoorden. 
Dat leverde een wirwar aan 
opmerkingen en vragen op, 
vaak over details. Het idee 
van D66, O-Lib, VVD en DLP 
om bij de ozb- belasting de 

inflatieverhoging van 1,5% 
te schrappen, werd door de 
meerderheid verworpen. 
Wel steunden coalitiepar-
tijen CDA, DB en PvdA/
GrL. het amendement van 
laatstgenoemde om een ton 
meer te besteden aan de 
duurzaamheid: een extra 
ambtenaar en extra acties 
die het milieu verbeteren. 
Op de DLP na was er over-
eenstemming over de nood-
zaak om zo snel mogelijk 
een kernenbeleid op te 
zetten. Gert Zagt noemde 
dat ‘meewerken aan het 
graven van je eigen graf’, 
daarmee zou je namelijk 
instemmen met het verlies 
van de zelfstandigheid van 
Wijdemeren. De raad kon 
kiezen uit twee scenario’s 
die overigens volgens meer-
dere woordvoerders weinig 
verschilden. De coalitie-
partijen stemden vóór het 
2e en de oppositie tegen (9 
tegen 8, met twee afwezige 
CDA’ers). 

De gemeenteraadsfractie 
Vuyk/Israel heeft zijn officiële 
naam gekozen: O-Lib= Onaf-
hankelijk Liberaal. 
De naam is het programma. 
De onafhankelijk liberalen 
Martin Vuyk en Robby Israel, 

samen de fractie O-Lib, zul-
len net als in het verleden 
liberale beginselen hoog 
houden en in raad en samen-
leving uitdragen. 
martin@o-lib.nl ; robby@o-
lib.nl 

De maidenspeech van Robby Israel als raadslid van O-Lib

Onafhankelijk Liberaal
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Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Alle 12 Wijde-
meerse basisscholen hebben 
vorige week dinsdag hun stem 
laten horen tegen de minis-
ter en staatssecretaris van 
Onderwijs. De leraren willen 
een beter salaris en meer geld 
voor het onderwijs. 

De Loosdrechtse Sterren-
wachter heeft de school voor 
de ouders en kinderen ge-
opend gehouden. Het team 
maakt zich zorgen over de 
werkdruk. Het denkt dat 
door de hoge administratie-
ve lasten bij de leerkrachten 
de kwaliteit van onderwijs 
in gevaar komt. Bij het Jena-
planonderwijs van de Ster-
renwachter zitten drie jaarla-
gen bij elkaar in de klas. Dan 
moeten leerkrachten nog 
meer dan op andere scholen 
differentiëren. De school 
is heel blij met de hoge ou-
derbetrokkenheid. Ouders 
nemen een aantal prakti-
sche en organisatorische 
klussen uit handen, meldt 

‘Ankeveners dragen leerkrachten op handen’

Acties op Wijdemeerse basisscholen

directeur Yolanda Halbesma. 
Daardoor kan de tijd van 
de groepsleiders gaan naar 
de begeleiding van de kin-
deren. Ze merkt ook op dat 
het steeds lastiger wordt om 
goede nieuwe leerkrachten 
te werven, terwijl het heel 
belangrijk is dat het prach-
tige beroep van leerkracht 
aantrekkelijk blijft. Ook op 
de Kortenhoefse Regenboog 
kwamen de leerlingen ge-
woon naar school om daar 
samen met de leerkrachten 
actie te voeren. Dat was de 
reden dat een aantal ouders 
hun kind tot 09.30 uur thuis 

hield, zij vonden het niet 
correct dat kinderen wor-
den ingezet voor deze actie. 
Het team hield met de hele 
school een Lawaai-optocht 
door de wijk. Gewapend 
met toeters, fluitjes, potten 
en pannen deden ze er alles 
aan om de Kortenhoevers 
attent te maken op de actie. 
De leuzen waren duidelijk 
zichtbaar: ‘Vóór investeren 
in goed onderwijs’ en deze 
lange ‘Leerkracht voor de 
klas, terwijl de staatssecreta-
ris niet achter je staat = nooit 
grappig’. 

Gesloten
Bij de buren van de Curteven-
ne was het een echte staking 
van een uur. Op een paar kin-
deren na was de school leeg. 
Voor het primair onderwijs 
is het vijf voor 12, melden de 
posters. Waarop men pleit 
voor een ‘eerlijk salaris’ en 
‘minder werkdruk’. 
Op de Bergse Warinschool 
heeft men gestaakt en is 
daarna aan het werk gegaan 
om de werkdruk te vermin-
deren, aldus de kersverse 
directeur Ronald de Moor. 
Op de Meester Kremerschool 
hebben de leraren tot 9.30 
uur geen les gegeven. Het 
team, ouders en de directie 
stonden volledig achter de 
actie, maar wilden niet ou-
ders in de moeilijkheden 
brengen indien ze geen 
opvang konden regelen. Er 
waren slechts enkele kinde-
ren in de school en die heb-
ben gezellig onder toezicht 
gespeeld. In Ankeveen deden 
ze het weer anders. Machiel 
Martens maakte met de ou-
derraad een filmpje waarin 
letterlijk en figuurlijk het 

onderwijzend personeel 
van de Joseph Lokinschool 
‘op handen werd gedragen’ 
(zie deze link: https://www.
youtube.com/watch?v=C_
s2DQk2iTk&feature=youtu.
be). Gevolgd door een oproep 
om dat ook te doen.  

Rob Salij van de Rehoboth- 
en Terpstraschool uit Nieuw 
Loosdrecht meldt dat die 
twee scholen ook de deuren 
dicht hebben gedaan. Er is 
met elkaar gesproken over 
werkdruk en de uitdaging 
er zo goed mogelijk mee om 
te gaan. Daarnaast de grote 
zorg voor het personeelste-
kort, mede in combinatie 
met de wet- Asscher, die de 
drempel om (tijdelijk) per-
soneel aan te nemen alleen 
maar hoger heeft gemaakt. 
Nu heeft demissionair mi-
nister Asscher gezegd dat 
hij de begroting voor Prins-
jesdag weigert te tekenen 
als er geen salarisverhoging 
is geregeld. De Lindeschool 
en de Catamaran uit Loos-
drecht hielden ook een korte 
staking.   

Op 14 juli van 09.30 tot 11.00 
uur vindt het laatste Adminis-
tratie voor Elkaar spreekuur 
van voor de vakantie plaats. 

Administratie voor Elkaar 
spreekuur is er voor de 
inwoners van Wijdeme-
ren. Tijdens dit gratis inloop-
spreekuur worden mensen 
geholpen met allerlei vragen 
betreffende de administratie 
door deskundige vrijwil-
ligers, die worden onder-
steund door een sociaal ju-
ridisch dienstverlener.  Men 

kan hier o.a. terecht voor het 
ordenen van de administra-
tie, overzicht krijgen inkom-
sten en uitgave, het invullen 
of nakijken van (digitale) 
formulieren, controleren of 
aanvragen van toeslagen of 
andere financiële regelingen. 
Wilt u meer informatie 
over Administratie voor 
elkaar, dan kunt u contact 
opnemen met: Selina Duiker-
sloot, Versa Welzijn. Lindel-
aan 98 Nieuw-Loosdrecht tel. 
(035) 6942111 of  e-mail sdui-
kersloot@versawelzijn.nl.  

Laatste spreekuur voor 
de vakantie

Digna Blauwendraat is mede-
werker Sociaal Wijkteam met 
als specialisme Zorg & Welzijn. 
“Soms kunnen er dingen ge-
beuren in uw leven waardoor 
problemen ontstaan. Bijvoor-
beeld door een beperking of 
een (chronische) ziekte. Ik ga in 
gesprek met u over financiën, 
wonen, lichamelijke en gees-
telijke gezondheid, verslaving, 
huiselijke relatie, gezin, net-
werk en relaties.”

Kunt u op een of meer van 
deze gebieden hulp gebrui-
ken? Neemt u dan contact op 
via telefoonnummer 14035 
of het contactformulier op 
de website. Uitgangspunt van 
een gesprek is altijd dat een ie-
der weer regie krijgt over zijn/
haar eigen leven. Kom weer in 
uw kracht staan! 
Het komt voor dat netwerk-
partners, bezorgde familiele-
den of buren contact opnemen 
met het Sociaal Wijkteam. Dat 
kan nooit anoniem. U heeft al-
tijd het recht om te weten wie 
u heeft aangemeld! Het wordt 
u altijd gevraagd of u of u daar 
vanaf weet. U bepaalt zelf of u 
in gesprek wilt met een mede-
werker van het Wijkteam. Zij 
werken op een voor u vrijwil-
lige basis. 
Digna; “Ik heb veel ervaring 
als onafhankelijk cliënton-

‘Zorg & Welzijn’                                                                                      

Het Sociaal Wijkteam Wijdemeren

dersteuner voor mensen met 
een beperking. Zoals een licht 
verstandelijke beperking, vi-
suele beperking, autisme en 
Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). Het leven kan enorm 
veranderen als je een beper-
king krijgt door een ongeluk 
of ziekte. Ik zoek altijd samen 
naar passende mogelijkhe-
den.” 
Een voorbeeld is NAH: alles 
wat ooit vanzelfsprekend 
was is dat niet meer. Deze 
beperking is niet zichtbaar 
voor de omgeving, maar is 
wel een grote handicap. Meer 
weten? Kijk dan eens op www.
hersenletsel-uitleg.nl. Ook 
Alzheimer is een hersenziekte 
en heeft veel impact. Op www.

hersenstichting.nl leest u 
daar meer over. Ook kan het 
leven moeilijk zijn door een 
(lichamelijke) beperking die 
al het hele leven aanwezig 
is, zoals autisme of moeilijk 
kunnen leren. Als u moeilijk 
lerend bent is de huidige 
maatschappij best ingewik-
keld! Kijk eens op www.ken-
nispleingehandicaptensector.
nl. Hier is alle informatie te 
vinden over beperkingen; hoe 
deze te herkennen en hoe er-
mee om te gaan.
Samenwerking met andere 
organisaties         
Het Sociaal Wijkteam werkt 
altijd samen met andere net-
werkpartners, zoals Versa, 
MEE, GGZ, verslavingszorg, 

woningbouwcorporaties en 
de Kredietbank. Organisaties 
waarvoor u een beschikking 
nodig heeft kennen wij ook. 
Dat zijn specifieke organisa-
ties die zich richten op bege-
leiding en ondersteuning. We 
zijn verder goed op de hoogte 
van allerlei buurtinitiatieven 

die u misschien kunnen hel-
pen. 
Samen kunnen we veel voor u 
betekenen. Meer weten? Ook 
al is uw vraag klein: neem 
contact op met het Wijkteam, 
op www.wijdemeren.nl/swt 
vindt u alle deskundige mede-
werkers.

Digna Blauwendraat
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‘Rubriek’ deel 5 van 5

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 school-
plein op. Hier leerden ze lezen en zwaaiden ze vanuit de bus naar de achterblijvers, wanneer 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 een goed of 
een beetje minder goed rapport mee naar huis. 

Afscheid van de basisschool, 
op naar de middelbare!

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

Deze week groep 8 van Open-
bare Basisschool De Linde in 
Nieuw-Loosdrecht. Meester 
Tom van Bruxvoort heeft 15 
kinderen in ‘zijn’ groep. Hoe 
kijkt deze goep terug op hun 
basisschooltijd?

Op de vraag hoe zij de cito-
toets hebben ervaren kwam 
direct een tsunami van ‘ver-
velend’, ‘saai’ en ‘niet leuk’ 
uit de klas. Toch wisten ze 
deze meerdaagse toets vol-
doende te maken zodat ze nu 
allemaal naar de Middelbare 
school gaan. Alleen Jaydi en 
Wessel zitten vanaf groep 1 
bij elkaar in de klas, zij heb-
ben dan ook een bijzondere 
band, afgaande op de reacties 
van hun klasgenoten speelt 
er een prille romance, die 
voor alsnog door beide wordt 
ontkend. Qua indeling en 
uiterlijk is de school veel 
veranderd de laatste jaren. 
De school werd van binnen 
en buiten geschilderd in vro-
lijke kleuren en het school-
plein grondig aangepakt, 
als pronkstuk noemen ze 
het kunstgrasveld “Dat heeft 
gewoon echt niemand!”. Isa; 
“Het houtsnippergedeelte is 
ook super chill, daar zitten 
we veel.” Bij alle dingen die 
ze hebben zien veranderen in 
de acht jaar op de basisschool 
wil Peer graag de komst vorig 
jaar van de Chrome books/
laptops noemen. “Er zijn er 
lekker veel waardoor ieder-
een er altijd wel een heeft.” 
Sammi May; “Je kunt er fijn 
zelfstandig op werken.” Oli-
via kan zich herinneren dat 
ze als kleintje, groep acht 

aan elkaar zag schrijven en 
dacht ‘dat ga ik nooit leren’, 
en dat toen ze in die ‘grote’ 
klas kwam en niet boven de 
tafels uitkwam ze zichzelf 
zó klein vond.” Isa gaat van 
groep twee nooit vergeten 
dat ze een dode muis hadden 
gevonden die ze oppakten en 
naar de juf brachten, iets wat 
ze nu noóóit meer zouden 
doen. Sammi May; “De vorige 
directrice Linda had vaak een 
hondje bij zich die we tussen-
door mochten uitlaten, dat 
deden we natuurlijk graag.” 
Isa; “Juf Martine en juf Mieke 
vonden we véél te streng maar 
bleken later super aardig.” 
Lara en Olivia, van kleins af 
aan de beste vriendinnen, 
gaan nooit vergeten dat ze al 
vanaf groep 3 de koektrom-
mel in de lerarenkamer zo 
nu en dan leegroven. Ze zijn 
nooit betrapt. 
Sommige kinderen hebben 
al wel eens verkering gehad. 
Isa; “Er was een jongen (Noa) 
op school, toen wij nog niet 
snapten wat een relatie in-
hield, die met alle meisjes wel 
eens verkering heeft gehad. 
We vonden het super cool om 
verkering te hebben.” 
Ze hopen allemaal in de brug-
klas veel vrienden te maken 
en vinden het wel spannend 
of het niet te moeilijk is of an-
ders dan ze nu verwachten. 

Met afscheidskamp gingen ze 
naar Swifterband, ze sliepen 
op strozakken namen zelf 
hun slaapzak mee en veel 
muggenolie. en het eten was 
vies. Stoofpot, pannenkoeken 
en boterhammen. De activi-
teiten waren volgens hen om 
ze aan het werk te houden, 
hout sprokkelen, graan ma-
len, eten koken en wandelen. 
’s-Nachts was het super koud 
en dan naar de wc gaan was 
een heel avontuur. De douche 
was altijd ijskoud of kokend 
heet, hij ging precies uit als 
je haar nog in het sop zat. Er 
was een meer om in te zwem-
men en er waren kano’s. 
Make-up was verboden maar 
Jaydi kon echt niet zonder. 
Ondanks een kritieke noot, 
zeggen ze het reuze leuk te 
hebben gehad.
De eindmusical die zij gaan 
opvoeren voor familie en be-
kenden heet ‘Niet te filmen’, 
hierin moet een bijna fail-
liete bioscoop gered worden 
door een festival te orga-
niseren. Hoofdrollen voor 
Wessel en Roxy als Appie en 
Tamarinde, de eigenaren van 
de bioscoop. Er zitten veel 
familiaire verwikkelingen in 
verweven. 

Vlnr op de foto;
Colin Marshal gaat naar het 
Fontein college in Bussum 
en wil software engineer 
worden. Tim Sun kiest het 
Roland Holstcollege en wil 
advocaat worden. Nikki van 
Schendel gaat naar het Groot 
Goyland en weet niet wat ze 
wil worden maar weet wel 
dat ze graag de wereld over 

wil reizen en andere cultu-
ren wil ontdekken. Wessel 
Biljardt gaat naar De Brink 
en wil iets met sport en be-
wegen doen, hij is sportief 
en vindt zichzelf er goed uit-
zien, het lijkt hem leuk om 
modellen werk te doen. Hij 
kiest zorgvuldig zijn kleding 
en kleedt zich drie keer per 
dag om, maar zijn haar krijgt 
snel een beetje gel. Jaydi van 
de Visch gaat naar het Groot 
Goyland en weet nog niet, 
ze vindt het heerlijk om te 
chillen met vriendinnen. Isa 
Weggelaar (op de rug van 
Jaydi) gaat naar Groot Goy-
land en zij wil Tatoo artist 
worden, ze is gek op tekenen 
en knutselen, ze heeft zelf 
nog geen Tattoo. Hugo Bladt 
gaat naar De Brink in Laren 
en wil eigenaar van een 
autobedrijf worden. Daan 
van Zijtveld kiest het ATC, 
hij denkt dat hij advocaat of 
zoiets wil worden, zijn hobby 
is kickboksen. Roxy Irik gaat 
naar het Comenius en wordt 
professioneel western ruiter, 
nu nog een hobby van haar. 
Meester Tom van Bruxvoort. 
Boven vlnr; Beer Stuurman 
gaat naar het Comenius col-
lege en is vastberaden om 
professioneel rugbyspeler te 
worden. Nikki van der Kleij 
kiest het ATC en wil graag 
programmeur worden. Sam-
mi May gaat naar het Roland 
Holstcollege zij wil actrice 
worden in series en films, 
ze zit op musical spelen en 
zingt en danst ook graag. 
Olivia gaat ook naar het Co-
menius zij wil een dierenarts 
gespecialiseerd op paarden 
worden of eigenaar van een 
paardenstal. Lara kiest het 
Comenius en wordt het liefst 
dierenarts. Inzetje; Quinten 
Witkamp.

Groep 8 van De Linde is een 
hechte groep die samen veel 
lol heeft en elkaar best gaan 
missen, meester Tom moet 
ook op de foto van ze, het 
geeft wel aan hoe leuk ze het 
hebben gehad in groep 8. 

Tom; “Leuk voor mij is dat dit 
mijn eerste groep was die ik 
als zij-instromer alleen had. 
Ze zijn sociaal, gezellig en 
heel leuk in de omgang met 
elkaar, ik ga ze me zeker voor 
altijd blijven herinneren. Ik 
zou graag tegen ze willen 
zeggen ‘Blijf zo echt als je nu 
bent’, dat is zo mooi.”

Quinten
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Gestart met internetverkoop 
van scootmobielen en scoot-
mobielonderdelen, heeft Den-
nis Welbergen, eigenaar en 
stuwende kracht achter scoot-
mobielen.online ervaren dat 
de vraag toch groot is naar een 
vestiging waar de scootmobie-
len kunnen worden gezien en 
uitgeprobeerd. Ook een plaats 
waar de scootmobielen kunnen 
worden geserviced en de men-
sen zelf ook eenvoudig langs 
kunnen komen voor bijvoor-
beeld een gratis accu-check.

Hiervoor is er nu een vestiging 
in Loosdrecht waar zowel 
nieuwe als occasions worden 
aangeboden en genoeg ruimte 
is om de scootmobiel op kwa-
liteit en comfort te testen. Een 
aanwinst voor Wijdemeren en 
omstreken. Samen met Tom-
zorg.nl onder één dak bedie-
nen zij een grote vraag uit de 
markt. Tom van Oostrum van 
Tomzorg; “Wij begrijpen de 
wensen van de klant en kun-
nen deze perfect plaatsen bij 
het juiste passende product. 
Hoog in het vaandel staat 
daarbij: service! Op één adres 
vindt de klant alles om zo mo-
biel en zelfstandig mogelijk te 
blijven, van een wc-brilverho-
ger, een looprek, rollators in 
alle soorten en maten, tot aan 
de scootmobiel.” 
Service is een zeer belangrijk 
thema, aangezien een scoot-
mobielrijder erg afhankelijk 
is van zijn/haar scootmobiel. 
Scootmobielen.online biedt 
de service dat als er een keer 
een probleem zich voordoet 
of service moet worden ver-
leend, dat de scootmobiel 
thuis kan worden opgehaald 
en weer teruggebracht. Daar-
mee wordt de scootmobiel-ei-

‘Nieuw in Loosdrecht’

Tomzorg.nl en Scootmobielen.online 
onder één dak

genaar volledig ontzorgd. Ook 
accessoires en nieuwe accu’s 
voor scootmobielen zijn op 
voorraad. Dennis; “Terwijl de 
klant wacht met een kopje 
koffie/thee, monteren wij gra-
tis het nieuwe onderdeel of 

voeren een accucheck uit. De 
accu is immers het hart van 
de scootmobiel!” 
Tomzorg.nl en Scootmobie-
len.online 
Rading 128 Nieuw-Loosdrecht 
Tel: 085-0212429
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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 ge-
zien 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

Zaterdag 8 juli
Spelletjesmiddag van de
Zonnebloem in het Grand
Café Emtinckhof + lekkers
Van 14-16 uur/ 5 pp

Zaterdag 8 juli
Fietsdagtocht
Vechtstreek Noord
Vertrek 10 uur/3pp
Vanaf Kerkbrink (museum)
www.fietsgilde.nl

Zondag 9 juli
Sloepentocht, feestelijke
route per boot, fiets of voet
langs de sluizen met 
live muziek/stichtingsloep.nl

Dinsdag 11 juli 
Lezing ‘Porselein ..de weg 
van China naar Holland’. 
Door; Brigitte Mommers
www.sypesteyn.nl

Woensdag 12 juli
Alzheimer Café Thema;
Dementie en verkeer
Van 19.30-21.00 uur
Kapittelweg 399a H’sum
Tel: 06-2095.1875   

Vrijdag 14 juli
Spreekuur Versa welzijn
Administratie voor elkaar
Van 09.30-11.00 uur
Lindelaan 98/035-6942111

Tot en met 17 juli
Expositie Guus van Lamoen
Schilderijen en tekeningen
in de bibliotheek Tjalk 41
www.vanlamoen.nl

Weekend 21 t/m 23 juli
Wonderfeel ’s-Graveland
Landgoed Schaep en Burgh 
Drie dagen klassieke muziek 
www.wonderfeel.nl

Tot en met 29 oktober
Exposities Hollands porselein
+ Gebakken tuinbeelden 
Kasteel Museum Sypesteyn
Nw-Loosdrechtsedijk 150
www.sypesteyn.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
9 juli 11.00 uur: diaken W.Balk

Beukenhof 
9 juli 11.15 uur:  Ds. H. M. Ploeger

Hervormde Gemeente
9 juli 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse

Gereformeerde Kerk
9 juli 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
9 juli 09.30 uur: Ds. P. van Veen
 18.30 uur: gez. dienst Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
9 juli 09.30 uur: Mevr. J. Gerkema-Mudde

COLOFON

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

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

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Tuinman gezocht
Als vergoeding: Zomerhuis 

met inboedel en gereed-
schap + motorboot met 

eigen haven.
Overnamekosten.

Vraagprijs: 15.000 euro,-
info: 06 43 20 87 55

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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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

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider
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AGENDA

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

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

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

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

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

Pinksterweekend
Zondag/maandag 4 en 5 juni 

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

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

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

KERKDIENSTEN

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

Beukenhof 
28 mei 11.15 uur:  Geen dienst

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

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

Nederlands Gereformeerde Kerk
28 mei 09.30 uur: Leesdienst

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

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

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

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Te Huur 

Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

06 - 255 92 378

Bio Spin

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

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

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

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

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

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Kleinschalige zorgresidence, 
Care Residence Zonnestraal, 

is op zoek naar: 

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

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

Conform CAO VVT 

WWW.CRZ.NU

Rode Kruis
collecte
De opbrengst van de Rode 
Kruis Collecte heeft het 
mooie bedrag van  2880,90 
euro opgebracht.

Alle gevers en 
collectanten bedankt!  

Cooördinator 
Dicky Rozendaal
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F a s h i o n  a nd  mo re  

V a n  0  t ot  1 6  j a a r  

K i ds f a s h i on  by  Ang i ez  

Van 12.00 tot 17.00 uur. 

 Dorothy Dress Damesmode, Linnerie Annelies Bedden, Pon Hilversum, Restaurant Lust Kortenhoef,  

Kids Fashion by Angiez, Joy’s cadeau ’s en woonaccessoires, Kaaskamer Hooi en Klomp en Il diVino wijnwinkel.  

Locatie: Annelies Linnerie/Rading 46a/1231KB Loosdrecht/Tel: (035) 5823668 

Elite loungeset 4 Seasons Outdoor 
van € 4183,-  

Voor € 2595,-*10 jaar garantie op het vlechtwerk

*5 jaar garantie op het 

  aluminium frame & teakhout

*All Weather kussens

*Niet te combineren met 

  andere acties  en/of 

  aanbiedingen.

*OP = OP!!

Nootweg 11, 1231 CP Loosdrecht  -  T: 035-8200002  -  www.hgtuinmeubelen.nl

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

✓ 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 bandenserviceUw advertentie 

in de Nieuwsster?

kijk op onze site

denieuwsster.nl
voor onze tarieven.


