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U bent steeds 

nét te laat? 
NVM aankoop-
expert nodig? 

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

makelaars

JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !
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dan mee’ is het motto. Ook ziet 
Johannes Leertouwer uit naar 
Schumanns Konzertstück (1849) 
op zaterdagavond met maar liefst 
vier hoornisten op het podium: 
“Dat wordt één groot feest om 
die opgevoerde jachttoeters aan 
de rand van het bos te horen toe-
teren.”

Meer
Naast muziek en dans vormt de 
literatuur ook een belangrijke 

pijler van het driedaagse pro-
gramma, met grote namen als 
Arthur Japin en Peter Buwalda. 
Naast het programma ‘Dichter 
onder de Boom’, met bekende 
poëten als Jean Pierre Rawie en 
Eva Gerlach. Er zijn diverse acti-
viteiten voor kinderen: broodjes 
bakken, poppenkast, de Koning 
van Katoren (muzikaal sprook-
je), enz.

Lees verder op pagina 2.

Op zeven podia spelen musici 
van wereldklasse – jonge honden 
en oude rotten – van barok tot 
minimal, met lijntjes naar jazz, 
wereld- en popmuziek. Nieuw in 
2018 zijn enkele dansvoorstellin-
gen. 

Wonderfeel Festival Orchestra
Op vrijdag opent het Wonderfeel 
Festival Orchestra om 12 uur op 

Het Veld het driedaagse evene-
ment. Dit gelegenheidsorkest 
dat een mix vormt van ervaren 
musici en studenten in opleiding 
staat onder leiding van Johannes 
Leertouwer. De dirigent is hoofd-
vakdocent viool aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Naast 
diverse gastdirigentschappen is 
Leertouwer chef-dirigent van de 
Nieuwe Philharmonie Utrecht 

dat sinds 2009 bestaat. “Het is 
echt een schitterende locatie en 
ik vind het heerlijk dat wij daarin 
een vooraanstaande rol mogen 
spelen. Het buiten spelen stelt 
hoge eisen aan de orkestleden. 
De akoestiek is anders en je kunt 
het meemaken dat er dauw op de 
instrumenten zit. Maar die uit-
daging trekt mij juist aan” vertelt 
de musicus die zelf een Amati uit 
1619 bespeelt. Samenwerking 
met solisten heeft zijn speciale 
voorliefde. Bij de opening zal 
de Parijse Camille Thomas met 
haar violoncello het optreden 
nog completer maken. Tussen-
door zal het Wonderfeel Orkest 
optreden op zaterdagavond en 
op zondag is rond 22.00 uur de 
afsluiting met De Meezingben-
de. ‘Kun je niet zingen? Zing 

Drie dagen luisteren en 
relaxen op Wonderfeel

‘s- GRAVELAND – Komend weekend kunt u drie dagen ontspannen luisteren naar ongeveer 125 
optredens in de buitenlucht op landgoed Schaep en Burgh aan het Noordereind te ‘s- Graveland. 
Wonderfeel is een driedaags festival voor alle leeftijden. Met de rijke diversiteit aan optredens daagt 
het festival de bezoekers uit klassieke muziek in de volle breedte te ontdekken. Zonder overdrijving 
kun je Wonderfeel een buitenfestival noemen dat uniek is in de wereld, waar je relaxt zomaar een 
concert kunt meepikken en dan weer verder wandelen. 

Foto: Foppe Schut
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Slechts diegene mag slopen
die iets beters kan bouwen

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

5,95 

Provencaals runderrolletje
runderschnitzel met roomkaas
en kruiden

Vleeswarentrio
100 gram scudetto
100 gram gekookte worst
Bakje 4 seizoensalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

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 ook worden gereinigd. 
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

Door: Ria Hennis 

KORTENHOEF- De jaarlijkse 
algemene ledenvergadering 
van DorpsBelangen, gehouden 
op 26 juni, traditiegetrouw in 
Sportcafé de Fuik, werd dit jaar 
gemarkeerd door een bijzon-
dere gebeurtenis. Els Riebroek- 
Berkhout ontving uit handen 
van de voorzitter een oorkonde 
en een mooie bos bloemen. 

Waarom? Els is op voordracht 
van bestuur en fractie benoemd 
tot lid van verdienste van de 
kiesvereniging DorpsBelangen 
en daar horen een oorkonde 
en de bos bloemen bij. Els heeft 
in de ruim dertig jaar dat zij bij 
DorpsBelangen betrokken is 
altijd oog gehad voor het lief en 
leed van onze leden. Bruiloften, 
begrafenissen, ziekenhuisbe-
zoeken, jubilea en wat al meer 
op haar weg kwam, steeds trok 
zij er op uit, op de fiets door 
weer en wind. Dat dit zeer bij-
zonder is blijkt wel uit het feit 
dat Els tot nu toe het enige lid 
van DorpsBelangen is die deze 
eer te beurt gevallen is.
Het bestuur en alle aanwezige 
leden spraken de hoop dat Els 
nog heel lang bij onze kiesver-
eniging deze taak kan blijven 
uitvoeren. Gefeliciteerd, Els, 
met deze onderscheiding, na-
mens bestuur en fractie. 

Els Riebroek Lid van VerdiensteVervolg van voorpagina.
U hoeft geen broodtrommeltje 
en thermoskan mee te zeulen 
naar Schaep en Burgh. De Rol-
ling Kitchens- trein telt maar 
liefst 19 wagons, met o.a. Vrij 
Voedsel, Verboden Fruit, Koffie 
K-tje en zelfs een FrietFiets. 
Routeplanners
Wellicht vindt een bezoeker het 
lastig om binnen het overzich-
telijke blokkenschema een keus 
te maken uit die overdaad aan 
muziek, dans en literatuur. Voor 
hen zijn er een routeplanners die 
je op weg helpen. Er zijn er vier: 
To the Max (voor iemand die 
zoveel mogelijk wil volgen); Hig-
hlights (louter hoogtepunten); 
Loves Kids (voor de kinderen) 
en The Mix (alle soorten kunst 
passeren). 

Kaartverkoop
Op www.wonderfeel.nl kunt u de 
totale programmering bekijken 
en tal van andere wetenswaar-
digheden lezen over Wonderfeel. 
Ook is er nog een beperkt aantal 
kaarten te koop.

ADVERTEREN? 

WWW.DENIEUWS

STER.NL

Els met voorzitter
Wiet van den Brink 

De pure en onbevangen blik 
van een kind kan ook ons met 
andere ogen naar welbekende 
bijbelverhalen laten kijken. De 
tentoonstelling heeft plaats in 
de mooie 15e eeuwse Sijpekerk 
met haar bijzondere geschie-
denis en interessante wetens-
waardigheden. De Sijpekerk en 
de tentoonstelling zijn van 21 

juli tot en met 8 september elke 
zaterdag open van 11.00 tot 
16.00 uur. Ook kunt u genieten 
van het prachtige orgelspel op 
het prachtige orgel van de Sij-
pekerk. De entree is gratis.
Sijpekerk; Nieuw Loosdrecht-
sedijk 171. Zie ook: www.sijpe-
kerk.nl

Door de ogen van een kind
In de unieke tentoonstelling ‘Door de ogen van een kind’ staan 
in de Sijpekerk ruim 100 tekeningen van bijbelverhalen gemaakt 
door kinderen centraal.

LOOSDRECHT -  NH Nieuws meldt: 
als gevolg van de aanhoudende 
droogte staat het water van de 
Loosdrechtse Plassen gemiddeld 
20 centimeter lager dan normaal. 
Recreatie Midden-Nederland over-
weegt nu om voor het eerst in 30 
jaar de Mijndense Sluis te openen. 
In een normaal jaar komt het wa-
terpeil van de Loosdrechtse Plassen 
niet meer dan 5 centimeter lager. 
Sluiswachter Leo Oor van de Mijn-
dense Sluis maakt zich zorgen: “Het 
is angstaanjagend laag aan het wor-
den.” Mocht het water nog verder 

dalen, zal Recreatie Midden-Neder-
land ‘s nachts de Mijndense Sluis 
openzetten. Met water van de Vecht 
kunnen de Loosdrechtse Plassen 
aangevuld worden. Het is voor het 
eerst sinds de jaren ‘80 dat water 
van de Vecht mogelijk nodig is om 
het water weer op peil te krijgen. De 
Loosdrechtse Plassen zijn niet ver-
bonden met rivieren: regen houdt 
het water op peil. Het is inmiddels 
meer dan twee weken geleden dat 
het geregend heeft en het lijkt er niet 
op dat het de komende dagen gaat 
regenen.

‘Angstaanjagend’ laag waterpeil
Loosdrechtse Plassen
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Door: Herman Stuijver

Al direct na de inleiding van 
wethouder Van Rijn over de 
bouw van 23 tiny houses aan 
de Dennenlaan werd duide-
lijk dat er twee groepen in de 
raadszaal zaten met verschil-
lende belangen. Omwonenden 
die allerlei bezwaren hadden 
en mensen die geïnteresseerd 
waren in het kleine woongenot 
van 50 m2. Dat botste!

Een van de bewoners van de 
Dennenlaan merkte op dat de 
twee groepen elkaar in de weg 
zaten, zij waren niet bepaald 
enthousiast over het bouwplan. 
In de eerste plaats hadden de 
omwonenden gewenst dat ze 
vanaf het begin bij de planvor-
ming zouden zijn betrokken. 
Nu voelden ze zich min of 
meer overvallen door een aan-
kondiging van het plan op de 
voorpagina van dit blad. Daar-
naast hadden ze vragen over 
het parkeren en de overlast van 
de woningen te dicht op hun 
achtertuin. Iemand beweerde 
dat de veiligheid in het geding 
zou komen als er alleenstaan-
den komen te wonen naast de 
nabij liggende speeltuin. Wat 
zou daar nu mee bedoeld wor-
den?
Er ontstond een lichte an-
ti-sfeer die degenen die kwa-
men voor informatie over de 
tiny houses niet aanstond. Een 

aantal gasten liep boos weg met 
de opmerking: ‘Het lijkt hier 
wel de Rijdende Rechter´ wat 
weer smalende reacties opriep 
van de overblijvers. Toen de 
aanwezigen op informele wijze 
bij elkaar stonden, bleken de 
bezwaren niet zo scherp. Bij de 
onveiligheid van de kinderen 
ging het vooral om het wandel/ 
fietspad langs het speelterrein 
en de doorgang die achter de 
huisjes gepland is naar de Den-
nenlaan. Men was bang voor 
te hoge snelheden van fietsers 
en scooters. Het liefst wilde ie-
mand zelfs alleen een uitrit naar 
de Rading. En verder is parke-
ren een blijvend probleem, ook 
met 23 parkeerplaatsen en zelfs 
met bewoners zonder auto. 
Uitwijken naar straten erom 

heen lijkt onvermijdelijk. Dat 
je privacy in het geding zou 
komen door die kleine huizen 
lijkt ver gezocht, temeer daar 
uiteraard bosschages zijn in-
getekend. Het gerucht dat op 
den duur het terrein van de 
Waterzuivering verder op de 
Rading ook bestemd zou zijn 
voor woningbouw ontkende 
Arthur van Iterson van Wo-
ningbouwvereniging Gooi en 
Omstreken. 
Finch en Barli
Die met fraaie schetsen uit-
legde waarom de fabrikanten 
Finch en Barli Base waren gese-
lecteerd als leveranciers van de 
tiny houses van steen en hout. 
Alles is prefab en kan na 10 jaar 

Verdeeldheid over tiny houses

KOPIJ AANLEVEREN: 
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

Wat gaan we als CDA Wijde-
meren de komende jaren doen? 
Wat willen we bereiken? Voor 
wie willen we er zijn? Als po-
litieke partij kennen we uiter-
aard onze speerpunten, maar 
voor de concrete invulling hier-
van en voor de juiste accenten 
is de inbreng van inwoners on-
misbaar. 

Wat vindt u belangrijk?
Zo horen we graag wat er speelt 
binnen de clubs, wat mensen 
belangrijk vinden in het ver-
enigingsleven. Datzelfde geldt 
voor ondernemers; weet ons 
te vinden en te bereiken. Sa-
men kunnen we bijvoorbeeld 
beter in beeld brengen wat er 
nodig is om kunst en cultuur 
een impuls te geven. Wat maakt 

Wijdemeren aantrekkelijk voor 
toeristen, voor werkgelegen-
heid en hoe zit het met wonen? 
Als CDA vinden we dat er niet 
zomaar gebouwd moet wor-
den, maar dat we vooral moe-
ten kijken naar waar de behoef-
te ligt. Gericht blijven bouwen 
en de woningen vervolgens 
goed toewijzen. Daar staan we 
voor. Net zoals we ons sociale 
hart willen laten spreken bij de 
zorg voor elkaar. Bij het nader 
invullen van het Sociaal Do-
mein dat in de afgelopen jaren 
is opgezet. Daarbij denken we 
o.a. aan jeugdzorg, maar ook 
aan de toenemende vergrijzing, 
aan eenzaamheid en aan zoveel 
andere dingen die mensen aan-
gaan. Wij willen ons hier voor 
de volle 100% voor inzetten, 

maar kunnen niet alles zelf ver-
zinnen. Voed ons, want met z’n 
allen weten we meer dan alleen.

Leefbare dorpen
Natuurlijk staan we in de ko-
mende vier jaar ook stil bij het 
kernenbeleid, bij de vraag wat 
de specifieke dorpen willen. 

Zeg ’t het CDA

Wat maakt uw dorp nu leef-
baar? Hoe heeft u dat als ge-
meenschap samen gecreëerd? 
Waar moet uw dorp in de toe-
komst zelf over gaan en hoe 
kunnen we dat het beste rege-
len? Met uw antwoorden en 
inbreng zorgen we ervoor dat 
‘kernenbeleid’ geen holle term 

meer is, maar een concreet be-
grip waarmee we verder kun-
nen. Iets wat ontstaan is vanuit 
de samenleving en waarin u als 
inwoner centraal staat. 

Altijd bereikbaar
Laat ons dus weten wat er bij u 
leeft, waar u tegenaan loopt of 
vragen over heeft. We zijn te 
allen tijden bereikbaar. Stuur 
een mail naar info@wijdeme-
ren.cda.nl of bel of whatsapp 
één van onze raadsleden: Dik 
van Enk (06 54 90 08 10), Jan 
Willem Nienhuis (06 81 52 72 
72), Eric Torsing (06 53 93 58 
93) of Jan Verbruggen (06 53 70 
40 60). Spreek ons aan, klamp 
ons aan, zeg ’t het CDA.

Al lonkt met dit zonnige zomerweer het reces, de CDA-fractie 
van Wijdemeren weet van geen wijken en zit nog vol energie. De 
jonge politieke ploeg is ambitieus, enthousiast en heeft er zin in. 
Maar niet zonder u!

weer hergebruikt worden. Het 
gaat om twee blokken van twee 
lagen en een serie grondgebon-
den huisjes. Zeer waarschijnlijk 
kunnen de mini-woningen op 
stelconplaten worden geplaatst, 
zodat heien mogelijk niet nodig 
is. Mocht heien wel noodzake-
lijk zijn, dan wordt eventuele 
schade vergoed, stelde Van 
Iterson.
Wethouder Rosalie van Rijn 
zei dat het bestemmingsplan 
gewijzigd moet worden naar 
‘wonen’. En dat er een normale 
bezwaarprocedure na de zomer 
wordt opgestart. Een jongere 
vroeg zich af waarom er niet 
meer tiny houses werden neer-
gezet. Tenslotte is de woning-
nood hoog. Dat zou volgens 
de wethouder niet passen in 
de stedenbouwkundige opzet 
qua ruimte, hoogte en afstand 

Een voorbeeld van een tiny 
house van Barli Base

van de omgeving. Prettige bij-
komstigheid is dat de startende 
huurders niet hun opgebouw-
de woningbouwpunten ver-
liezen bij Woningnet. Hoe de 
verdeling zal plaatsvinden, wat 
betreft leeftijd, welke dorpen, 
enzovoort, moet nog worden 
uitgezocht. Het is te hopen 
voor de velen die op zoek zijn 
naar een sociale huurwoning 
dat buurt en gemeente elkaar 
tegemoet komen.
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Lemon cake
Nu €3,95

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!* 

 

Welke exotische
souvenirs mogen wel? 
SCHIPHOL- Zo’n 70% van de 
Noord-Hollandse vakantiegan-
gers buiten de EU koopt souve-
nirs, maar weet vaak niet wat de 
douaneregels zijn. 

Ook deze zomervakantie kiezen 
Nederlanders massaal voor een 
vakantie naar een zonnig oord 
buiten de Europese Unie. De ab-
solute favoriet is Turkije, gevolgd 
door de Nederlandse Antillen. 
Ook Kaapverdië doet het goed. 
Dit blijkt uit de meest recente 
boekingscijfers uit de ANVR/
GfK Travelscan. Hoewel de helft 
van de Noord-Hollandse reizi-
gers kofferruimte vrijhoudt voor 
aankopen en souvenirs, is er veel 
onwetendheid over wat nu wel 
en niet mee mag door de Ne-
derlandse Douane. De helft van 
hen heeft hier weleens over ge-
twijfeld blijkt uit onderzoek. Om 

duidelijkheid te bieden voert de 
Nederlandse Douane de zomer-
campagne ‘De Wereldreiziger’. 
 Exotische souvenirs
Je ziet ze steeds vaker terug als 
woonaccessoire: schoongemaak-
te en sierlijk bewerkte dieren-
schedels van bijvoorbeeld een 
koe of buffel. Maar of je dit nu wel 
of niet mee naar huis mag nemen 
uit Indonesië is een lastige vraag. 
81,4% van de Noord-Hollanders 
denkt dat dit niet mag, maar dit 
mag gewoon mits deze goed is 
schoongemaakt. Ook over de 
vraag of een literfles Mexicaanse 
Mezcal met de bekende worm 
mee naar huis mag is veel twijfel. 
61,2% denkt dat dit niet mag. Dit 
mag wel, omdat een worm geen 
bedreigde diersoort is. Wie in 
New York een nieuwe pro tablet 
of laptop koopt met een aan-
koopwaarde boven de € 430 kan 

juist niet zomaar langs de douane 
lopen. 
 Eenvoudige check
Vertrek jij binnenkort naar een 
vakantiebestemming buiten de 
EU? Met de Douane Reizen App 
voor Android en iOS check je 
eenvoudig wat mee terug naar 
huis mag. Twijfel je alsnog? 
Check Douane.nl of deel je vraag 
of foto op Facebook of Twitter 
via #magditmee en de douaniers 
zoeken het voor je uit.

Met behulp van de nieuwe 
app en website ‘Waterplant-
melder’ willen de provincies 
Noord-Holland, Flevoland 
en Rijkswaterstaat de loca-
ties van waterplantenover-
last in het IJsselmeergebied 
in kaart brengen. Omdat de 
waterkwaliteit als gevolg van 
de Europese Kaderrichtlijn 
Water de afgelopen jaren 
steeds verder is verbeterd, 
groeien er meer waterplan-
ten, zoals fonteinkruid. Voor 
de natuur is dat een positieve 
ontwikkeling, maar op som-
mige plekken groeien zoveel 
waterplanten dat de waterre-
creatie hier hinder van heeft. 
Dat leidt tot overlast op IJs-
selmeer, Markermeer en IJ-
meer. Je ziet waar wel gevaren 
kan worden en waar gemaaid 
wordt. 

De Waterplantmelder- app 
is gratis beschikbaar in de 
Google Play Store en vanaf 
half juli ook in de Apple App 
Store. 

Nieuwe app
Waterplantmelder

NieuwsSter bezorgers om 
op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht 
te komen versterken

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

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

BEZORGERS GEZOCHT!



Wijdemeren
informeren

Fijne zomer

De redactie wenst u een fijne zomer! 

Op woensdag 29 augustus verschijnt er 

weer een volledige editie van Wijdemeren 

Informeren. Tot die tijd publiceren wij

alleen de officiële bekendmakingen.

  Eén sterke gemeente 

Kort

>   Hondenbelasting
Heeft u een hond of heeft u er in het

afgelopen jaar honden bijgekregen? 

Geef dit dan door aan de belasting-

samenwerking Stichtse Vecht, Weesp, 

Wijdemeren (BSWW). Voor iedere hond 

bent u namelijk belastingplichtig. Er zijn 

enkele uitzonderingen. U hoeft geen

belasting te betalen voor hulphonden

voor gehandicapten, blindengeleide-

honden of honden die hiertoe worden

opgeleid. U kunt uw hond aangeven

via de  website van de BSWW 

(Belastingloket; inloggen met DigiD) of 

via een formulier (af te halen bij de balie 

van de gemeente of aan te vragen bij 

BSWW). 

>    Boomcontroles
Vanaf dinsdag 24 juli tot en met vrijdag 

31 augustus worden alle gemeentelijke

bomen in Nederhorst den Berg en 

Oud-Loosdrecht door adviesbureau

Cobra gecontroleerd op levensvat-

baarheid, gezondheid, gebreken, 

onderhoudstoestand en gevaar. Met de 

gegevens van de boomcontrole gaat de 

gemeente het onderhoudsprogramma 

voor de winter 2018/2019 opstellen.

Na de zomervakantie informeren we u 

hier verder over. 

>    Nieuwe GAD-app
Ook een melding krijgen op uw telefoon 

of tablet op welke dag de GAD uw 

huishoudelijk afval ophaalt? Installeer de 

nieuwe app! In de nieuwe app staan ook 

een maand- en jaarkalender en u vindt 

er meer informatie over afvalscheiding.  

De app is te vinden in de App Store of 

Playstore onder de naam ‘Inzamelkalen-

der GAD’.

>   Risico natuurbranden
Door de aanhoudende droogte is het 

risico op natuurbranden momenteel 

groot. Wees daarom extra alert als u de 

natuur in gaat. Eén nonchalant wegge-

gooide sigarettenpeuk of stuk glas kan 

al brand veroorzaken. Rook daarom niet 

in natuurgebieden. Ook vuurkorven, 

fakkels en koken met open vuur is niet 

toegestaan. Meer tips?

www.wijdemeren.nl/natuurbrand.

Officiële
bekendmakingen

Onlangs heeft de gemeenteraad 
besloten dat zij uiterlijk 2028 één 
gemeente Gooi en Vecht wil
realiseren. Alle tussenvormen van 
fusie worden uitgesloten. Hiermee 
verzet de gemeente zich tegen 
de door de provincie opgelegde 
fusie van Wijdemeren met alleen 
Hilversum.

Er lopen momenteel twee processen: het 

proces van de provincie Noord-Holland 

om per 2021 te komen tot een fusie tussen 

Wijdemeren en Hilversum én het proces 

van de gemeente om binnen tien jaar te 

komen tot één gemeente Gooi en Vecht. 

Twee processen; één doel
Wijdemeren is van mening dat één

gemeente Gooi en Vecht de beste optie is 

om een krachtige regio te vormen, betere 

kwaliteit te leveren en een snellere

dienstverlening te realiseren. De vorming 

van één grote gemeente in de Gooi en 

Vechtstreek is ook het einddoel van de

provincie. Alleen wil de provincie een

tussenstap zetten door de zes gemeenten 

in de regio in 2021 te laten fuseren tot drie 

grotere (Wijdemeren-Hilversum, Blaricum-

Laren-Huizen en Gooise Meren).

Herindelingsprocedure
verlengd
Begin juni liet de provincie de betreffende

gemeenten weten dat de ingezette

herindelingsprocedure verlengd wordt.

Dit omdat er een nieuw  beleidskader 

voor gemeentelijke herindeling van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Koninkrijksrelaties (BZK) in de maak is. 

Mogelijk wordt de door de provincie

gewenste fusiedatum van 2021 daardoor 

niet gehaald. Dit is nu nog niet duidelijk. 

Een gezamenlijk doel
Wethouder Joost Boermans: “We hebben 

de provincie geïnformeerd over het

standpunt van Wijdemeren. Daarbij hebben 

we verzocht om de herindelingsprocedure 

voor een fusie met Hilversum te stoppen 

en een nieuwe herindelingsprocedure voor 

één gemeente Gooi en Vecht te starten. 

Ons gezamenlijk doel is één sterke

gemeente. We trekken daarom graag

met de provincie en de gemeenten in de 

regio op om dit doel te realiseren.”

  

Wijkteam helpt bij 
bemoeizorg

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

18 juli 2018

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

Het gaat om extra kosten die u maakt voor 

bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen 

en aanpassingen in huis. Er zijn bedragen 

van 250 en 400 euro. De hoogte van de 

bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en 

gezinssituatie. 

     
  

Voorwaarden
U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw

partner en uw inwonende kinderen als u 

voldoet aan een van de volgende punten: 

• U ontvangt een WIA/WAZ/Wajong- 

   uitkering op basis van 80 tot 100%

   arbeidsongeschiktheid.

• U beschikt over een WMO-indicatie voor 

   vervoer, een rolstoel, woningaanpassing 

   of hulp bij begeleiding, het huishouden of 

   persoonlijke verzorging. Waarbij de laatste 

   drie voorzieningen zijn toegekend voor 

   een periode van een jaar of langer.

• U heeft een geldige gehandicapten-

   parkeerkaart.

• U heeft een langdurige indicatie voor 

   thuiszorg voor verpleging en verzorging.

• U ontvangt dubbele kinderbijslag vanwege 

   een thuiswonend kind met een beperking.

• U heeft een aandoening of beperking 

   zonder uitzicht op volledig herstel. 

Bijdrage aanvragen
Meer weten? Kijk dan op

www.wijdemeren.nl/chronischziek

voor het aanvraagformulier of bel met

telefoonnummer 14 035.

Extra geld chronisch zieken

#mooiwijdemeren
@mirjamdehiep



Wijkteam helpt bij bemoeizorg
Wanneer u zorgen heeft om
iemand,bijvoorbeeld vanwege 
psychische klachten of verward 
gedrag, onderzoekt het sociaal 
wijkteam van de gemeente waar zij 
kunnen ondersteunen. 

Als iemand wel hulp wil, maar bijvoorbeeld 

niet weet hoe dit te regelen, dan neemt 

het wijkteam contact op met passende 

zorgaanbieders. Maar wat als iemand geen 

hulp wil? 

Vrijwillige basis
Het wijkteam gaat in zo’n geval nog eens 

met de betreffende persoon in gesprek. Dit 

gesprek is altijd op vrijwillige basis. Zij han-

delen nooit tegen iemands wil. Wettelijk is 

vastgelegd dat gedwongen zorg alleen mag 

wanneer iemand een gevaar is voor zichzelf 

of een ander. Een psychiater en rechter 

stellen dat vast. 

Zorgelijke signalen
Wat als de signalen zorgelijk zijn, maar

iemand nog geen gevaar is voor zichzelf

of de ander? Dan meldt het sociaal

wijkteam hem of haar aan voor bemoeizorg 

van GGZ Centraal. Deze zorg richt zich op 

verwarde mensen of mensen die leven in 

slechte of onveilige omstandigheden.

De GGZ is gespecialiseerd in het winnen 

van vertrouwen bij deze personen en

motiveren tot acceptatie van hulp.

Het wijkteam helpt hen daarbij.

Meer weten?
Wilt u meer weten over bemoeizorg? Of 

waarin het wijkteam u kan ondersteunen? 

Neem dan contact op via telefoonnummer 

14 035 of www.wijdemeren.nl/swt. 

Wijdemeren
informeren

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 
Kortenhoef
- Parklaan 5: gedeeltelijk wijzigen gebruik pand naar
   horeca (05.07.18)
Loosdrecht
- Horndijk 31: verbouwen woning (02.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen steiger,
   golfbreker en beschoeiing (04.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: vervangen schuur (11.07.18)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 4: plaatsen tijdelijke hekwerk t.b.v. 
   vleermuizen (03.07.18)
- Hoepelbuigerslaan 10: uitbreiden woning (04.07.18)
- Vreelandseweg 33a: bouwen woning en maken uitrit 
  (30.06.18)
- Vreelandseweg hoek Randweg (bij ’t Hemeltje): plaatsen 
  schuifhek (06.07.18)

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
administratie Fysiek Domein, 
tel. 14 035. Op aangevraagde omgevingsvergunningen 
kan nog geen bezwaar worden gemaakt. 

>  Verleende omgevings-
vergunningen
Ankeveen
- Cannenburgerweg  59d: aanpassen bedrijfspand 
   (04.07.18)
Breukeleveen
- Herenweg 119: bouwen woning (28.06.18)
Kortenhoef
- Bruinjoost 5: dichtmaken balkon op eerste verdieping 
   (04.07.18)
- Koninginneweg 71: plaatsen dakopbouw (03.07.18)
Loosdrecht
- Horndijk 28: plaatsen schuifpoort (06.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 16: bouwen villa (04.07.18) 
- Nootweg 15: verbouwen kantoor tot woningen en 
   bouwen garageboxen (04.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan 
   t.b.v. Loosdrecht Jazz Festival op 14 en 15 september 
   2018 (09.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 237 ws 04: vervangen woon
   schip (06.07.18)

Nederhorst den Berg
- achter Middenweg 106: verwerken van grond in
   Horstermeerpolder (09.07.18)
- Kievitslaan 4: plaatsen dakkapel (28.06.18)
- Voorstraat 35: bouwen vijf woningen (29.06.18)
- Wilgenlaan 44: bouwen woning (28.06.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
Nederhorst den Berg
- Middenweg 115: vervangen agrarische
  bedrijfsgebouwen

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

Rectificatie
Op 4 juli jl. publiceerden wij de op 18 juni 2018 verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning op Oud-Loosdrechtsedijk 158a in Loosdrecht. 
Het juiste huisnummer is Oud-Loosdrechtsedijk 158b in 
Loosdrecht.  

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)
Ankeveen
- Postcode restaurant, Stichts End 50: starten bedrijf 

Informatie
Op een melding kan geen bezwaar worden ingediend. 
Informatie kunt u vragen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV),
telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Verleende vergunning milieu-
neutraal veranderen
Nederhorst den Berg
- Voor het veranderen van onderdelen van de
zuiveringsinstallatie, Middenweg 159 (28.06.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Informatie
Informatie kunt u vragen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), telefoon 
nummer (088) 63 33 000.

>  Besluit omgevingsvergunning 
uitbreiden van de woning
Rading 16-16 in Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van 
de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het 
afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk 
noordoost – 2012’ voor het uitbreiden van de woning op 
Rading 16-16 in Loosdrecht.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 
activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c, 
Wabo).

Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 19 juli 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht.
De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.1696.OV24Rading162018-va00. 

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun 
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt
gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit 
besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 16005,
3500 DA Utrecht.

>  Verkeersbesluiten
’s-Graveland
Instellen van 30 km-zone op het Zuidereinde tussen de 
1e Kanaalbrug en J.H. Burgerlaan (18.07.18) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na 
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Loosdrecht
- Sturm B.V., groenstrook Frans Halslaan achter 
KNORR-terrein, bouwplaatsinrichting van juli 2018 tot
en met maart 2019 (06.07.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de
verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het
gemeentehuis (bij Team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze 
termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

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 de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

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 het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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 de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden 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

Officiële bekendmakingen 18 juli 2018

Bouwen en wonen

Verkeer

18 juli 2018

Overig
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De oude locatie stond dit he-
laas niet toe en wij zijn ervan 
overtuigd dat de nieuwe locatie 
nog beter voldoet aan onze uit-
breidingswensen, waaronder 
betere parkeergelegenheid en 
bereikbaarheid in de regio. 
Wij verhuren vakantie- aan-
hangwagens, open en gesloten 
aanhangwagens, paardentrai-
lers, auto-ambulances, boot-
trailers, oprijwagens, perso-
nenauto’s, bestelauto’s van klein 
tot groot met of zonder laadlift 
voor B-rijbewijs tot aan vracht-
wagens. Door ons grote assor-
timent is er voor elk wat wils 
en voor elke klus een oplossing. 
Ook is Neefbak Verhuur ge-
specialiseerd in het faciliteren 
in verhuiskwesties en dan in 
de ruimste zin van het woord. 
Verhuisdozen, borgnetten, ver-
huisdekens, meubelhondjes, 
sjorbanden, touw en blok, in-
pakpapier, noppenfolie (bub-
beltjesplastic), etc. Alles wat 
u maar nodig hebt voor een 
verhuizing of vervoer op maat 
vindt u bij Neefbak. 
Wij beschikken nu over een 

Eindelijk is het zover!
Neefbak Verhuur is verhuisd

ruimere werkplaats waar wij 
caravankeuringen, reparatie en 
onderhoud van getrokken ma-
terieel verder gaan uitbreiden. 
Ook bent u van harte welkom 
voor reparatie en onderhoud 
van uw paardentrailer, boot-
trailer of ander rollend mate-
rieel.                                                                                                                            

Campingshop
Als aanvulling hebben wij nu 
ook een campingshop voor al 
uw technische benodigdheden. 
Te denken aan; alles voor uw 
gasinstallatie, diverse caravan-
benodigdheden zoals een wa-
terpomp voor kraan of toilet, 
Thetford reinigingsmiddelen, 
kielrollen voor boottrailers, 
lierkabels, remkabels, neus-
wielen, diverse lagers- rem- en 
verlichtingsonderdelen, etc. Te 
veel om op te noemen…   
Het huidige serviceniveau blijft 
zo als u dat gewend bent, maar 
wij zullen dus verder uitbreiden 
met meerdere services op één 
adres. Let de komende tijd goed 
op in deze krant, want u kunt 
bij Neefbak Verhuur bijzondere 

acties verwachten. Waarbij u in 
uw huur- of onderhoudskosten 
zeer aangenaam verrast kan 
worden!

Neefbak Verhuur verwelkomt u 
graag op de Rading 154 te Loos-
drecht, waar wij voor u klaar 
staan, met een kop koffie. Ons tele-
foonnummer is ongewijzigd geble-
ven: 035-7200800.

Omdat al langer de behoefte bestond om groter te groeien en de tweedeling van Neef & Zn al gerui-
me tijd een feit is, hebben wij besloten om onze vleugels uit te slaan. Neefbak Verhuur is per 1 juli 
verhuisd naar een nieuwe locatie in Loosdrecht, gevestigd aan de Rading 154 in het voormalige ge-
bouw van Dekker Natuursteen. Zodat wij onze service nog beter af kunnen stemmen op de behoefte 
van onze klanten.         

Sociaal makelaar onmisbare schakel

“Je kunt zeggen dat ik de ver-
bindingen leg tussen de inwo-
ners en diverse organisaties, 
ook de gemeente. Ook ben ik 
een schakel tussen vrijwilligers 
onderling en tussen de organi-
saties onderling. Het is een in-
gewikkeld netwerk op sociaal, 
maatschappelijk en cultureel 
gebied” vertelt een enthousias-
te Hetty Kastelein. Ze legt er de 
nadruk op dat ze in het ‘voor-
veld’ werkt, waarbij ze vaak ver-
wijst naar diverse consulenten, 
onder andere voor re-integratie 
van mensen en voor degenen 
die werken als tegenprestatie. 
Hetty doet dit werk al sinds 
2014. “Het is een heel flexibele 
baan, ik ben veel onderweg en 
ik moet steeds schakelen van de 
ene persoon naar de ander.” 

Evaluatie
De wethouder is namens B&W 

overgegaan tot een structure-
le financiering, omdat uit een 
evaluatie bleek dat de sociaal 
makelaar ruimschoots voldeed 
aan de verwachtingen. Zo zijn 
er in 2017 wel 175 netwerk-
koppelingen gemaakt tussen 
inwoners met organisaties en/
of WMO- cliënten t.b.v. vraag 
en aanbod vrijwillige inzet. 
Ook waren er 55 taalstages uit-
gezet voor statushouders bij 30 
vrijwilligersorganisaties zoals 
basisscholen, culturele instel-
lingen, ambachten, cultuur in-
stellingen, sportverenigingen, 
boerderijen, kwekerij Land-
zicht, Repair Factory, kapper, 
drukker en horeca. Het doel 
is praktijkervaring op te doen 
in een bepaalde branche. De 
taalstage is voor een periode 
van 12 weken voor 4 uur per 
week. Tot slot zijn er 7 scholen 
uit Hilversum die in het leer-

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Hetty Kastelein is de sociaal makelaar van de ge-
meente Wijdemeren. Nu wethouder Rosalie van Rijn (sociaal 
domein) besloten heeft vanaf 2019 jaarlijks 35.000 euro uit te 
trekken voor deze functionaris, kan het geen kwaad om meer te 
weten te komen over de sociaal makelaar.  

programma maatschappelijke 
stages hebben opgenomen. De 
sociaal makelaar heeft een in-
frastructuur van 50 stagebie-
ders aangelegd van augustus 
2010 tot oktober 2017. Hier-
van bieden er 25 deelnemen-
de organisaties structureel het 
hele jaar door activiteiten aan. 
Hierdoor kunnen leerlingen uit 
Wijdemeren hun maatschap-
pelijke stage lopen binnen ei-
gen dorp (150 in 2017).

Spin in het web
“Ik vind dit heerlijk werk, erg 
motiverend” vertelt Hetty Kas-
telein die soms onstuitbaar lijkt. 
Ze kent zoveel groeperingen en 
personen dat ze in staat is om 
veel met elkaar te koppelen. Ze 
kent onder andere thuiszorgor-
ganisaties, de huisartsen, de 
zorgcentra, Vluchtelingenwerk, 
de Wijdehuizen en tal van an-
dere instellingen, groepen en 
personen. Haar agenda staat 
vol gekrabbeld met aantekenin-
gen, telefoonnummers en uit-
roeptekens. “Ik ben grensover-
schrijdend bezig. Ik probeer de 
afstand tussen de gemeente en 
de inwoners kleiner te maken. 

Ik hou van korte lijntjes.”  Het-
ty is 100% ambulant, veel bezig 
met details, met maatwerk voor 
cliënten en met allerlei instan-
ties. “Ik probeer ook snel te 
werken, wat niet altijd meevalt 
gezien de grote verschillen in 
regels en voorwaarden. Maar 
over het algemeen krijg ik veel 
positieve feedback.” Ze is een 
vat vol ideeën. 
 
De Appelboom
Hetty verwijst naar De Appel-
boom, dat is een platform waar 
veel projecten aan hangen. Het 
is dé plek waar vraag en aanbod 
van vrijwilligerswerk worden 
geplaatst. “Het gaat er eigenlijk 
allemaal om meer sociale co-

hesie in de dorpen te bereiken. 
Met groepen, maar ook met 
personen. Je kunt elkaar helpen 
om de eenzaamheid te vermin-
deren. En dat lukt soms prima, 
laatst weer twee dames die sa-
men gaan wandelen.”
Er blijven nog een paar vurige 
wensen over voor actieveling 
Hetty Kastelein. Ze zou graag 
willen dat de bereikbaarheid 
van haar werk nog groter werd. 
Veel mensen weten haar te vin-
den, maar velen ook niet. U 
kunt het beste bellen met het 
Klant Contact Centrum: 035- 
6559599 (of 14035). Of op: 
www.deappelboom.nl. Er gaat 
een wereld voor u open. 

Door: Sijmen Brandsma

Afkomstig uit de Nijldelta, 
waar de rivier met iedere over-
stroming een vruchtbaar laag-
je slib neerlegde. Geschonken 
door de zonnegod Ra, later 
meegenomen door de Grieken 
en Romeinen naar het noor-
den. Er is nog altijd een ras met 
de naam Egyptische platronde.
Bolletjes vol zonnekracht, me-
dicinaal maar vooral erg lekker. 
We leggen ze te drogen op het 
land, en straks in de kas. Voor 
nu, maar vooral voor de win-
ter als we een beetje zon nodig 
hebben. Ook de boerenkool en 
palmkool worden nu geplant 
en de rammanas gezaaid die 
we straks in de herfst nodig 
hebben als we weer verkouden 

zijn. Maar eerst nog zomer vie-
ren. Doen!
Door bijvoorbeeld een rondje 
Groene Hart te fietsen. Slapen 
in een boomgaard in Linscho-
ten, praten met de veer-man 
van Ameide, een prachtig ge-
dicht lezen op een lantaarn-
paal in het stadje Ravenstein, 
een bekende ontmoeten in het 
museum van Gorinchem. 7 
pontjes en 350 km rijker kwam 
ik weer thuis. Nederland is 
mooi.                   
Wil je een oogstaandeel en heb 
je je nog niet opgegeven voor 
dit seizoen? Het kan heel mak-
kelijk via de site: www landen-
boschzigt.nl. Of kom een keer 
op zaterdagochtend proef-oog-
sten.  

Eén ui is geen ui
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Door: Niels van der Horst

KORTENHOEF – Op dinsdag 3 
juli werd op de Wijde Blik voor 
de zevende keer de schoolzeil-
dag voor alle groepen zeven in 
Wijdemeren gehouden. Team 
Sportservice ’t Gooi organiseer-
de wederom in samenwerking 
met Ottenhome dit speciale 
evenement. Zo’n 250 scholie-
ren gingen met prachtig weer 
het water op.

Doel
De cursus wordt gegeven om 
leerlingen kennis te laten ma-
ken met de zeilsport. Eén op 
de drie kinderen zeilde op deze 
dag voor het eerst. En passant 
krijgen ze iets mee van de vele 
plassen en natuur die onze ge-
meente rijk is. Eduard van Win-
sen van Sportservice vertelde 
ooit in contact te zijn gekomen 

Schoolzeilen 7
met Tim Emmelot. Hij is de ei-
genaar van Ottenhome. “Tim 
vond het vreemd dat kinderen 
hier vooral in contact kwamen 
met schaatsen, en niet zozeer 
met zeilen. Hij stelde daarom 
veel boten en zijn accommo-
datie kosteloos ter beschikking. 
Daarnaast zijn er tientallen 
vrijwilligers die als schipper 
voor de kinderen opdraven. 
Bijzonder dat Tim en zoveel 
mensen vrijwillig meewerken”. 
Collega Rosanne noemde dat 
ze ook tegoedbonnen gaven 
aan de leerlingen. “…zodat ze 
met bijvoorbeeld ouders nog 
een keer kunnen komen zeilen. 
Ook weer bekostigd door Ot-
tenhome!” Eduard merkte tot 
slot nog op dat deze dag al echt 
een begrip begint te worden bij 
leerlingen. “Als kinderen naar 
groep 7 gaan, weten ze dat dat 
het jaar is van de zeildag en ver-
heugen zich er echt op.”

Plezier
Eduard maakte een paar keer 
een ronde over het water langs 
de vele bootjes om te kijken hoe 
het ging en of alles in orde was. 
De leerlingen vermaakten zich 
zichtbaar goed. Vele zwaaiden 
en waren enorm enthousiast. 
Eenmaal weer terug in de ha-
ven liep een leerling met een 
natte broek voorbij. “Hoe heet 
je?” “Geert Prins”. “Wat is er 
gebeurd? In het water geval-
len?” “Nee, net niet! Ik kon me 
nog net ophijsen voordat ik er 
inging”. Verderop stond vrij-
williger Saskia. Zij was schip-
per geweest voor een groepje 
kinderen en had een slimme 
tactiek gevonden om kinderen 
snel te laten leren. “Ja, als ze een 
watergevecht willen houden, 
moeten ze bijvoorbeeld een 
boot inhalen. Dan gaan ze van-
zelf beter varen. Ze moeten dan 
slim sturen, de wind vangen, 

draaien, de zeilen laten vieren 
of juist strak trekken. Door het 
spel krijgen ze er snel gevoel 
voor.” Later hoorde ik over een 
andere schipper die zich een 
beetje op de achtergrond hield. 
Hij zag dat de kinderen vanzelf 
het initiatief namen om de boot 

beter te laten varen. Al met al 
was het weer een enorm succes 
of in de woorden van Rosanne 
van Team Sportservice ’t Gooi: 
“Ik denk dat het een dag is die 
ze niet zullen vergeten.”

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 
september viert het Loosdrecht 
JazzFestival naast haar 5-jarig 
jubileum ook 60 jaar jazzge-
schiedenis in Loosdrecht. 

Deze editie van het JazzFestival 
heeft voor iedereen iets in pet-
to: Van een ClassicJazz Night 
waar heerlijk ontspannen naar 
topmuzikanten geluisterd kan 
worden tot een echte JazzBattle 
voor de jeugd en ‘Jazz rond de 
Haven’ voor de kinderen. De 
uitsmijter is de Funk & Soul-
Night op zaterdag met Alain 
Clark, Ruben Hein en vele an-
deren. 
 
Vrijdag, Classic Jazz Night
Na het succes van afgelopen 
jaren is ook dit jaar het Loos-
drecht JazzFestival verdeeld 

over twee dagen. Zo kunnen 
nog meer bezoekers genieten 
van de uitstekende line-up.  
Voor de echte jazzliefhebbers 
heeft het Loosdrecht JazzFesti-
val op vrijdagavond o.a. Hans 
Dulfer en Peter Beets & friends, 
op het programma staan. 
Afscheidsoptreden Louis van 
Dijk
Speciale gast van het festival 
is Louis van Dijk. Het winnen 
van het Loosdrecht Jazzcon-
cours in 1961 was de start van 
zijn imposante carrière. Op 
vrijdagavond zal hij nog een-
maal live te horen zijn op het 
festival waarmee voor hem het 
muzikale cirkeltje rond is. 
Zaterdag, Soul & Funk Night 
De liefhebbers van Funk, Soul 
en andere spectaculaire jazzs-
tijlen kunnen op zaterdag hun 

hart ophalen tijdens de Funk 
& SoulNight met bekende na-
men als Alain Clark en Ruben 
Hein. De botenloodsen van 
Jachthaven Het Anker aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk zijn 
ook dit jaar het sfeervolle decor 
van het festival.  De optredens 
vinden plaats op verschillende 
podia. Om het festivalsfeertje 
compleet te maken zijn er op 
het terrein verschillende food-
trucks aanwezig. 
Jazz rond de Haven
De zaterdagmiddag staat met 
een echte Jazzbattle en ‘Jazz 
rond de Haven’ in het teken van 
de hele familie. Een middag vol 
optredens en activiteiten zoals 
instrumenten maken en work-
shops. De entree is gratis en op 
het festivalterrein staan diverse 
foodtrucks. 

Lustrum Loosdrecht JazzFestival Kaartverkoop 
Meer informatie over het fes-
tival is te vinden op www.
loosdrechtjazzfestival.nl. Daar 
worden ook online kaartjes 
verkocht (Voorverkoop: Clas-
sicJazz Night €24 | Soul & Funk 
Night €34 | Jazz rond de Haven: 
gratis entree. 
 LJF 
Het Loosdrecht JazzFestival 
heeft een lange historie die te-
ruggaat naar 1958. Met tussen-

pozen en onder verschillende 
namen heeft het festival iedere 
keer weer een revival gehad. De 
afgelopen 4 jaren heeft Loos-
drecht laten zien een waardig 
opvolger te kunnen brengen 
door samen met haar hoofd-
sponsors Rabobank en Sena 
Performers een kwalitatief en 
sfeervol festival neer te zetten 
met als motto: Thuishaven van 
de Jazz.

Foto: Marjolijn Lamme
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Donderdag 12 juli werd fees-
telijk geluncht in het Ontmoe-
tingscentrum van Inovum aan 
de Eikenlaan 51 in Loosdrecht. 
Sinds een jaar komt de donder-
dagclub van Geheugenfitness 
samen. Een trouwe groep deel-
nemers ontmoet elkaar elke 
twee weken om samen hun 
geheugen en concentratie te 
trainen.

Trainer Jacquie Matthews: “Ge-
heugentraining zorgt voor wat 
extra olie in de bovenkamer, al-
les gaat weer wat beter werken. 
Het stabiliseert de achteruit-
gang en men heeft weer meer 
uitdaging. Zo is er een dame 
die voorheen de hele dag alleen 
thuis in een stoel zat. Daardoor 
werd ze steeds maar moei-
er, waardoor ze nog minder 
ondernam. Sinds ze naar Ge-
heugentraining komt geeft ze 
zichzelf weer meer uitdaging: 
tweemaal in de week komt ze 
voor activiteiten naar het Ont-
moetingscentrum en ze gaat 
weer de straat op. We hebben 
haar zien opbloeien.”

Gezellig samen
De donderdaggroep is hecht, 
ze zien elkaar niet alleen tij-
dens de Geheugentraining, 
maar ook daarbuiten. Henry, 
trouwe deelnemer sinds de eer-
ste dag: “Na het overlijden van 
mijn vrouw vond ik het moei-
lijk contacten te leggen. Deze 
samenkomst helpt daarbij. Ik 
heb veel gesprekken en kom 
mensen spontaan tegen.” Jan-
ny vult aan: “Ik kwam hier ook 
om mensen te ontmoeten, deze 

groep zorgt voor veel saamho
righeid. En de oefeningen zor-
gen vaak voor hilariteit, het is 
hier altijd gezellig.”

Ook meedoen?
Wilt u ook eens een kijkje ko-
men nemen bij Geheugenfit-
ness en ontdekken of het iets 
voor u is? Meld u dan aan voor 
een gratis proefochtend

via ontmoetingscentrum@
inovum.nl of 035 – 58 88 230. 
Wegens het succes is in april 
een extra groep opgericht. Ge-
heugenfitness wordt gegeven 
op dinsdagochtend (oneven 
weken) en donderdagochtend 
(even weken) van 10.30 uur tot 
12.30 uur. Na de gratis proe-
fochtend bedraagt de deelname 
€ 5,00 per ochtend inclusief 
koffie, thee en een sapje.

Beter geheugen en veel 
gezelligheid

Deelnemers van de Geheugentraining
tijdens de lunch

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Bent u zelf min-
der mobiel en voor uw vervoer 
afhankelijk van anderen? En 
moet u daardoor teveel thuis-
blijven? Met hulp van Wilma 
van den Akker komt u weer on-
der de mensen. 

“Ik ben een soort matchma-
ker” vertelt Wilma van den 
Akker uit Loosdrecht “ik be-
middel tussen de mensen die 
vervoer nodig hebben en de 
chauffeurs die beschikbaar 
zijn.” Het ANWB- Automaatje 
is een vervoersservice waarbij 
vrijwilligers minder mobiele 
plaatsgenoten op verzoek ver-
voeren. De vrijwillige chauf-
feurs gebruiken daarvoor hun 
eigen auto. 
“Ik heb al van alles meege-
maakt. Iemand naar de mond-
hygiëniste rijden of naar een 
opstapplek voor een busreis. 
Maar het hoeft echt niet alleen 
iets medisch te zijn. Je kunt mij 
ook bellen voor een familiebe-
zoek of gezellig winkelen” ver-
volgt Wilma. Die constateert 
dat er voor veel mensen nog 
een drempel is om het Auto-
Maatje in te schakelen, maar 
dat is echt niet nodig. “Ik leg 
het contact tussen de vrager en 
de aanbieder en die moeten er 
dan samen uitkomen. Het is 

helemaal niet moeilijk.” Als je 
gebruik maakt van een WMO-
taxi moet je vaak een medische 
of sociale indicatie hebben, dat 
geldt niet voor het AutoMaatje. 
Iedereen kan meedoen!

Hoe werkt het?
Hebt u vervoer nodig? Dan belt 
u twee dagen van tevoren Wil-
ma van den Akker: 06-302 38 
257. Op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur.
Wilma zoekt een vrijwilliger 
uit de poule van chauffeurs. 
Zij heeft inmiddels uitgere-
kend wat de afstand is en dus 
ook de reistijd en de kosten. 
Dan belt ze klant op en vertelt 
wat de kosten ongeveer zijn. 
De vergoeding bedraagt € 0,30 
per km., gerekend vanaf het 
huis van de vrijwilliger. U moet 
eventuele parkeerkosten ook 

Wilma matchmaker voor 
AutoMaatje

betalen. Dan komt de chauf-
feur op het afgesproken tijdstip 
langs en gaat u samen op stap. 
Bij korte ritten zal hij/ zij vaak 
bij u blijven. Zit er veel tijd 
tussen heen- en terugrit? Dan 
maakt u een afspraak wanneer 
hij weer klaar staat. U betaalt 
het bedrag direct na de rit aan 
de vrijwillige chauffeur. 

Meer chauffeurs
Wilma heeft een lijstje van 
chauffeurs uit heel Wijdeme-
ren, er is zelfs een motorrijder 
bij. “We hebben een groep van 
leuke en goede chauffeurs waar 
ik heel blij mee ben. Ze zijn tot 
nu toe heel erg bereid om mee 
te doen. Maar wat meer mensen 
zou prettig zijn. Eigenlijk kan 
iedereen zich aanmelden.” Er 
zijn een paar eisen: chauffeurs 
boven de 75 jr. moeten medisch 
gekeurd zijn en een Verklaring 
van Goed Gedrag moet je ook 
kunnen overleggen. “En verder 
wil ik met mensen die zich aan-
melden graag een kennisma-
kingsgesprek zodat we weten 
wat we aan elkaar hebben.” 

Gemotiveerd
“Ik vind dit een mooie invul-
ling van mijn tijd” vertelt Wil-
ma die door haar lichamelijke 
beperking geen arbeid kan ver-
richten. “Het is sociaal werk en 
ik weet hoe groot het belang is 
dat mensen buiten de deur ko-
men. AutoMaatje kan je uit een 
isolement halen.” Bovendien is 
het erg handig dat Wilma van 
den Akker een kei is met com-
puters. Het is voor haar een 
koud kunstje om afstanden te 
berekenen en vraag/ aanbod 
in een overzichtelijk systeem te 
plaatsen. 

AutoMaatje wordt ondersteund 
door de Zonnebloem, Rotary 
Wijdemeren, Versa Welzijn, 
ANWB en de gemeente Wij-
demeren.  Meer weten? Mail: 
automaatjewijdemeren@versa-
welzijn.nl of kijk op: www.wij-
demeren.nl/deappelboom.
Of bel Wilma! Doen!

Michel wint 10.000 euro in VriendenLoterij
Een grote verrassing voor Mi-
chel uit Loosdrecht. Hij heeft in 
de junitrekking van de Vrien-
denLoterij 10.000 euro gewon-
nen. Michel werd op 12 juli met 
de cheque verrast. 
 Michel (56) vertelt enthousi-
ast: “Wat is dit geweldig! Ik heb 
direct mijn vriendin gebeld om 
het goede nieuws met haar te 
delen. De afgelopen jaren zijn 
niet altijd even makkelijk ge-
weest. Deze prijs komt echt op 
een goed moment. Binnenkort 
ga ik met mijn vriendin op va-

kantie naar Denemarken en 
daar gaan we zeker een extra 
avondje uiteten!”
 De uitreiking aan Michel uit 
Loosdrecht is op zondag 29 juli 
te zien in het televisieprogram-
ma ‘VriendenLoterij De Win-
naars’, dat iedere zondag rond 
19.20 uur wordt uitgezonden 
bij RTL 4.
 
Win-win
Bij de VriendenLoterij winnen 

niet alleen deelnemers, maar 
ook maatschappelijke initia-
tieven die mensen met onvol-
doende middelen en mogelijk-
heden een steuntje in de rug 
geven. De helft van de maande-
lijkse inleg van alle deelnemers 
gaat naar 50 goede doelen die 
actief zijn op het gebied van 
gezondheid en welzijn en meer 
dan 3.300 clubs, verenigingen 
en stichtingen in Nederland.
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“Het is een vereniging van vijf-
endertig grondeigenaren van-
af de ‘s Gravelandsevaart tot 
aan camping De Drechthoeve. 
Gezamenlijk beheren we ruim 
200 hectare grond en je ziet er 
een unieke verkaveling. Deze is 
in de vorm van een ster en dat 
kan je ook goed zien op Google 
Maps. Het is een agrarisch ge-
bied en de provincie wil er meer 
natuur van maken. Nu is tach-
tig procent agrarisch en twintig 
procent natuur. Dat moet iets 
worden opgerekt naar een ver-
deling van vijfenzeventig om 
vijfentwintig. Wij willen graag 
agrarisch bezig zijn in De Ster. 
Er zijn wat mensen met scha-
pen en wat mensen met paar-
den en met hobbykoeien.” Hij 
glimlacht vanwege deze laatste 
term. “Wij willen meewerken 
en om de doelstelling te realise-
ren hebben we een budget van 
anderhalf miljoen gekregen. 
Hetzelfde bedrag is ook naar 
een soortgelijk project op Texel 
gegaan.”

Werkzaamheden
“Vroeger had je hier de verve-
ning van Loosdrecht. Hier ligt 
eigenlijk het laatste stukje zand 
van de Utrechtse heuvelrug en 
dat gaat over in veen. We zit-
ten hier aan het uiterste puntje 
van de Oostelijke Drecht (een 
drecht is een afwateringssloot, 
red.) en daar ligt de Ster aan. 
Door de veenwinning is hier 
moerasachtig land ontstaan, 
en daar zijn vrij dikke bomen 
op gaan groeien. Die bomenrij 
daar in de verte is er een voor-
beeld van. Jacob wijst. “Vroe-
ger keek je gewoon de plassen 
op. Toen hielden de boeren de 
stammetjes van de bomen kort. 
Ze gebruikten ook alles, bij-
voorbeeld om te stoken. Riet-
snijders waren er bezig; er werd 
gewerkt in zo’n gebied. Nu sto-
ken we op gas en gebruiken we 
dat allemaal niet meer. Wat wij 
als vereniging gedaan hebben, 
is dat we grote stukken heb-
ben gerooid. Door de bomen te 
verwijderen en ook de wortels 
weg te frezen, willen we er riet-
land van maken. Dat wordt niet 
meer dan een meter of twee 
hoog en daar kunnen de reeën 
ook nog tussendoor. Dat wordt 
niet zo’n enorm bos. Door het 
elk jaar te maaien proberen we 
dan rietopbrengsten te creëren. 
Dus eigenlijk gaan we weer te-

rug in de tijd. Vroeger waren 
er altijd een paar mensen in 
dit gebied aan het snoeien en 
riet snijden. Nu zijn die er niet 
meer; niemand is daar meer in 
geïnteresseerd. Wij kunnen dat 
nu aanpakken. We hebben ma-
chines gekocht en willen daar 
in investeren. Door zichtlijnen 
te herstellen willen we dat je 
vanaf de Nieuw Loosdrechtse-
dijk ook weer beter het gebied 
van de Ster in kan kijken.”

Borrel
De borrel werd georganiseerd 
voor leden en donateurs. Het 
was prachtig weer en er was 
een lekkere barbecue verzorgd. 
“Zo ontmoeten we iedereen 
ook. Je leeft makkelijk langs 
elkaar heen, dus het is goed 
dat je elkaar spreekt.” Dit keer 
was Gert Veldhuizen gastheer. 
Hij is eigenaar van Het Buiten-
hof - de plek van deze bijeen-
komst - en is toegetreden tot 
het bestuur van de vereniging. 
Hij en Thelma Geuzenbroek 
van De Beukenhof hielden ook 
een praatje over de deels ge-
zamenlijke toekomstplannen. 
Zodoende werden de gasten 
ook nog geïnformeerd over wat 
de plek van samenzijn allemaal 
te bieden had, vooral ook voor 
de bewoners van De Beuken-
hof. “Gert wil hier een mooie 
bloementuin maken, een pad-
denpoel en nog veel meer. En 
dat sluit natuurlijk ook weer 
mooi aan bij de doelstellingen 
van de ster”. En met deze laat-
ste toevoeging had Jacob Doets 
de cirkel van zijn verhaal rond 
gemaakt.

Ster van Loosdrecht

Door: Niels van der Horst

Na een tip over een borrel op jongstleden 13 juli van de vereniging 
Ster van Loosdrecht, trof ik achter de gebouwen van verpleeghuis 
De Beukenhof bij De Hooiberg Jacob Doets aan. Hij is voorzitter 
van de vereniging en was bezig met de voorbereidingen.

Geloven in de zomer KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

Door: ds. Hillegonda Ploeger, predikant
van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht

Gelooft u in de zomer? Geloven: dat heeft te 
maken met vertrouwen en overgave. En dat is 
niet altijd gemakkelijk. Want ieders vertrou-
wen is wel eens beschaamd. Of ons geloof is 
geschokt omdat het leven toch ingewikkelder 
in elkaar zit en God soms heel ver weg lijkt. Of 
het gaat ons zo goed dat we denken dat we God 
niet nodig hebben. 
Het is niet zonder meer vanzelfsprekend om 
ons over te geven aan rust, stilte en bezinning. 
Ook niet in de zomer. Maar de zomer kan ons 
daarvoor wel kansen bieden. Dat lukt meestal 
niet van de ene dag op de andere. Vooral wan-
neer zoveel ons nog bezig houdt. Computer, 
tablet, i-Phone, Facebook houden ons betrok-
ken bij alles wat er om je heen en in de wereld 
gebeurt. 
Nee, het is niet zo eenvoudig om je over te 
geven aan rust en stilte. Daarvoor is vaak een 
verandering van levensritme en instelling no-
dig. Het vraagt ook dikwijls dat we met andere 
ogen kijken en met ander oren luisteren naar 
mensen en de omgeving om ons heen. 
Daarvoor zijn er in de zomer volop mogelijk-
heden. Door onderweg te zijn, in de natuur te 
zijn en dan tot rust komen. Je moet het willen. 
En ook nog maar kunnen. Want niet voor ie-
dereen is zo, dat het zomer wordt. Er kan zo 
veel gebeuren: in je leven, in je relaties, met je 
gezondheid, in je werk. Soms kun je er niet los 
van komen. 

Duisternis
Het overvloedige zonlicht van deze zomer kan 
je zo tegenstaan, wanneer je zelf in de duis-

ternis zit. En we weten dat het verder in de 
wereld ook lang niet altijd een zomerse idylle 
is. Wereldleiders die dreigende taal spreken, 
zoveel mensen van huis en haard verdreven 
op zoek naar een veilige plek, soms vlakbij de 
witte stranden. God, de zorgeloosheid en de 
eenvoud van het leven zijn dan ver weg.  de zo-
mer is niet voor iedereen even leuk. Met name 
mensen die al wat ouder zijn, niet zo gemakke-
lijk op reis kunnen of weinig geld hebben, zien 
soms op tegen de zomer. Familie en vrienden 
zijn er vandoor. Veel activiteiten en clubs lig-
gen stil.
Toch biedt de zomer kansen. Ook kansen voor 
geloof, voor overgave. Soms moet je de sprong 
maar wagen. 
Gelooft u in de zomer? Hopelijk staat de zomer 
voor u ook symbool voor warmte, vrijheid, 
licht, openheid, bezinning en genieten. 
Kortom, allerlei positieve ervaringen en bele-
vingen. Het is een tijd, dat je je daaraan mag 
overgeven.
Maar buiten dat kan het goed zijn dat we daar-
bij om ons heen kijken. Ook bij ons in het dorp 
zijn er mensen die in de zomer veel alleen zijn, 
of kinderen die om welke reden dan ook niet 
veel te doen hebben tijdens de zomervakantie. 
Een keertje op de koffie of een dagje mee uit: 
dat kan dan al heel veel verschil maken. Met 
wat aandacht en zorg voor elkaar kunnen we 
het voor zoveel mensen een mooie zomer laten 
worden. 
Zo kunnen we de zon voor nog meer mensen 
laten schijnen!
En weet u in de kerken van Loosdrecht altijd 
welkom. Voor een moment van stilte en be-
zinning. De kerkdeuren zijn elke zondag open, 
ook in de zomer!

‘s – GRAVELAND- Zomer! Lek-
ker naar buiten in de zon, spe-
len in het bos en kliederen met 
water. Geniet van een OERRR 
zomervakantie in ’s-Grave-
land. Bezoekerscentrum Gooi 
en Vechtstreek is dinsdag t/m 
zondag geopend van 10:00 tot 
17:00 uur. 
In de zomervakantie worden 
verschillende activiteiten ge-
organiseerd. Ga met de bos-
wachter mee struinen en een 
broodje bakken, zoek naar 
vleermuizen of help de insec-
ten een handje met je zelfge-
bouwde insectenhotel. Er kan 

Maak je zomervakantie helemaal OERRR

natuurlijk ook geravot worden 
in Speelnatuur van OERRR of 
je kunt op pad met een leuke 
speurtocht. Bij bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek hoef 
je je niet te vervelen. Plan je 
avontuur op natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek. 
Reserveer de excursies snel op 
onze website, want vol = vol. Er 
is een maximum aantal deelne-
mers. dinsdag t/m zondag geo-
pend van 10:00 tot 17:00 uur; 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek
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Kinderen mogen meedoen 
aan de Nijmeegse Vierdaagse 
als ze 12 jaar worden. Bjorn 
en Stijn vertellen: “Onze oma 
loopt als jaren mee met de Nij-
meegse vierdaagse en met haar 
verhalen heeft ze onze opa en 
moeder ook enthousiast ge-
maakt om mee te lopen. Dit 
jaar gaan we ze niet aanmoedi-
gen vanaf de zijlijn maar gaan 
we hem met 3 generaties lopen 
(oma, opa, mama en wij) maar 
wat helemaal geweldig is om 
de Vierdaagse met zoveel kin-
deren te lopen. Kinderen zijn 
veel vrolijker en gezelliger dan 
volwassenen. Het meest ver-
heugen ons wij om op vrijdag 
over de Via Gladiola te lopen. 
We hebben al een paar keer 
met elkaar geoefend en is nu al 
onvergetelijk. Ik hoop dat zo-
veel mogelijk mensen ons gaan 
volgen. We zijn nu al trots.”

Kindercorrespondent 
Tako Rietveld is teamcaptain 
en initiatiefnemer van het 
#Vteam. Hij zorgt ervoor dat 
kinderen in de schijnwerpers 
staan en hun verhaal kunnen 
vertellen. “Volwassenen praten 
meestal óver kinderen en veel 
te weinig mét ze. Ook Bjorn en 
Stijn laten zien dat kinderen 
veel meer te vertellen hebben 

dan de meeste grote mensen 
denken. Tijdens het lopen de-
len de kinderen hun verhalen, 
meningen en ideeën. Vooral 
over onderwerpen als vriend-
schap, vrede en vrijheid. Het 
#Vteam laat zien dat kinderen 
verschil maken.” De kinde-
ren maken elke dag reporta-
ges, vlogs en livestreams voor 
hun eigen sociale media zoals 
Snapchat en Instagram, maar 
ook voor verschillende kran-
ten, radio en tv-zenders.
De belevenissen van Bjorn en 
Stijn en het #Vteam zijn voor 
iedereen te volgen via de web-
site: Vteam.tv. Voor dit evene-
ment werkt de Kindercorres-
pondent samen met Stichting 
Nijmeegse Vierdaagse, het 
Nationaal Fonds voor Vrede 
en Vrijheid vfonds en Van der 
Valk Nijmegen-Lent. 
 

Jongste lopers Nijmeegse 
Vierdaagse

'Wandelen’‘Handbiken’

Door: Herman Stuijver

“Ja, het is eigenlijk ongelofe-
lijk. Temeer daar ik drie weken 
voor de race betrokken was bij 
een ongeluk. Ik had een ge-
broken onderbeen, maar met 
een dwarslaesie kun je dat niet 
herstellen. Het gat zit er nog” 
vertelt de 54-jarige Loosdrech-
ter die 28 jaar geleden zijn han-
dicap opliep nadat hij op z’n 
motor werd aangereden. Bos 
is een trainingsbeest, hij toert 
zo’n 15 uur per week met zijn 
handbike over de mooie wegen 
tussen Baarn en Breukelen, 
maar ook uitstapjes naar de 
Posbank passen in zijn trai-
ningsopzet. Daarnaast brengt 
hij menig uurtje door in de 
sportschool. 
Hij heeft een heldere verklaring 
voor zijn opmerkelijke verbete-
ring. “Ik ben 15 kg. afgevallen, 
dat scheelt nogal als je naar bo-
ven moet en daarnaast ben ik 
nu lid van een trainingsgroep 
met een hele goede aanpak.” 
Rick is lid van de Magnificent 
Moor, een groep mensen met 
een lichamelijke beperking die 
wordt begeleid in het maken 
van keuzes. Hoe pak je iets aan 
en hoe zorg je ervoor dat er een 

Rick Bos heeft het weer geflikt

goede balans ontstaat tussen in-
spanning en ontspanning? Bin-
nen het team is fysiotherapeut 
Maurilla de coach. “Ze heeft mij 
vooral geleerd om steady te wer-
ken. Niet teveel uitschieters naar 
boven en beneden. Je let op een 
constante hartslag, een bepaalde 
regelmaat. Je wordt als het ware 
een diesel. Het heeft me enorm 
geholpen.”  
Aan het internationale evene-
ment in de Oostenrijkse Alpen 
deden dit jaar 120 handbikers 
mee in verschillende categorie-
en. “De eerste zeven kilometer 
klim je, dan ga je ongeveer zes 
km. langs een stuwmeer, dat is 
iets platter en dan ga je echt om-
hoog langs haarspeldbochten.” 
Op Ricks tablet zie je pas goed 
hoe de bikers zich omhoog wor-
stelen, als je beneden het water 
van het meer ziet glinsteren. De 
hoogteverschillen variëren tus-
sen 6 en 14%. Achter de hand-
bikers fietsen de buddy’s die 

ervoor zorgen dat je niet ach-
teruit rolt. Rick wordt geholpen 
door schoondochter Aniek en 
Arjan Wilbrink die met z’n spe-
ciaalzaak Frontline Handbikes 
(Brummen) voor Rick al diver-
se aangepaste handbikes heeft 
geleverd. “Het was geweldig om 
mee te doen. Je kunt de sfeer 
vergelijken met de Nijmeegse 
Vierdaagse, veel aanmoedigin-
gen langs de weg en na afloop 
lekker feesten.” Het was ook een 
familiefeestje voor Rick Bos, 
want naast zijn vrouw Esther 
waren er nog meer familieleden 
present. “Ik beschouw het als 
een overwinning op mezelf. Het 
is een fijn gevoel als je je gren-
zen kunt verleggen, dat is zo 
motiverend. Het doet me altijd 
goed om mee te doen.” Tot slot 
wil Rick Bos nog alle klanten 
van Jumbo Nootweg bedanken 
voor de vele statiegeldbonnetjes 
die samen een aardig sponsor-
bedrag opleverden.

Handbiker Rick Bos heeft weer 
een topprestatie verricht. In 
het Oostenrijkse Kaunertal 
reed hij 20 km. bergop op zijn 
speciale rolstoelfiets in 3 uur 
en 32 minuten. Maar liefst 1 
uur en 51 minuten sneller dan 
vorig jaar.

(2e van rechts) Rick Bos te midden van z’n teamgenoten, familie en vrienden

Bjorn en Stijn de Ronde uit Loosdrecht zijn met 15 jaar een van 
de jongste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse. Vier dagen 
lang wandelen zij elke dag 30 km samen met het #Vteam. Deze 
groep met de honderd jongste deelnemers loopt de Vierdaagse 
voor het eerst.

‘Zeilen’

Loosdrechter Kaj Moorman 
(GWV De Vrijbuiter) is op 14 juli 
samen Jasper Schuddeboom 
(RZ&RV) en Sam Peeks (WV 
Binnenmaas) na 10 spannende 
races in Riva op het Gardameer 
in Italië Wereldampioen in de 
zeilklasse Yngling geworden.

De zeilers kennen elkaar goed 
uit de Splash- klasse, waarin 
Sam twee jaar geleden in Tra-
vemünde Wereldkampioen is 
geworden en Jasper Nederlands 
Kampioen in 2015. Kaj heeft 
diverse malen top- 3 gevaren. 
Kortom, sterke zeilers. Samen-
gesteld in één team blijken alle 
individuele kwaliteiten perfect 
bij elkaar aan te sluiten. Kaj is 
de stuurman van het team. 
Het WK begon meteen goed 
voor het team Yngling NED 

335. Ze wonnen de eerste race, 
maar ook meteen gevolgd door 
een 14e plaats. Er was een on-
verwachte toename van de 
wind aan de andere kant van 
het veld. In het laatste rak verlo-
ren ze daardoor heel veel plaat-
sen aan zeilers, die aan de kant 
met wind zaten. Zeilen in Riva 
is heel erg lastig. 

Spannende laatste race
Op de voorlaatste dag was het 
team van de vierde naar de der-
de plaats opgeklommen. Met 
nog twee wedstrijden te gaan op 
14 juli was alles nog mogelijk. 
Ze hoefden alleen de schippers 
Tom Otte en Maarten Jamin, 
die beide al diverse malen We-
reldkampioen geworden zijn, te 
verslaan. Een schier onmogelij-
ke taak, maar het lukte hen.

Op zaterdag stonden ze op de 
hoogste trede van het erescha-
vot. Kaj, Jasper en Sam waren 
niet alleen Wereldkampioen, 
maar ook Jeugd Wereld Kampi-
oen (voor het derde jaar op rij). 
De Yngling is een boot, waarin 
je echt jarenlange ervaring op 
moet doen. Vandaar de extra 
jeugdprijs. Er was ook nog een 
speciale prijs voor de kampi-
oen, als deze ook winnaar van 
de eerste race zou zijn. De com-
binatie van het winnen van alle 
drie de prijzen was in de ge-
schiedenis van het Ynglingzei-
len nog nooit voorgekomen. 

Voor meer informatie en uit-
slagen: www.yngling.org ;  
http://www.fragliavelariva.it/
node/2577

Kaj Moorman met team Wereldkampioen Yngling 

De winnende boot, met links Kaj Moorman aan het roer
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YOGA MAR hele zomer open
Doe mee! www.yogamar.eu 

? 0615579525 Marie-José

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60
Receptenlijn                  24 uur               588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60
Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7   582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen     085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  22 juli: 11.00 uur:  Diaken R. Simileer.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  22 juli: 10.00 uur: Dr. E.S. Klein Kranenburg, Epe.
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen.
Gereformeerde kerk
Zo. 22 juli: 10.00 uur: Ds. E.E. van Aarsen-Schiering.
Beukenhof
Zo. 22 juli: Geen dienst.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 22 juli:   9.30 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde.
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in Sijpekerk. 
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 22 juli: 09.30 uur: Ds. A. Siebenga.

STERRETJES

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg 

Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie:  Herman Stuijver  
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR

wo. 18 juli 12.00 u. Burenmaaltijd  Grand Café, Emtinckhof
do. 19 juli 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
20,21,22 juli 11.00 u. Wonderfeel muziekfestival Landgoed Schaep en Burgh
za. 21 juli 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk 171
za. 21 juli 11.00 u. ASV Petanque toernooi Sportcomplex ASV
za. 21 juli 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
vr. 27 juli 20.00 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
za. 28 juli 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk 171
za. 28 juli 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
30-07/02-08 09.00 u. Mad Science Zomerkamp Bieb, Tjalk 41 

Activiteiten agenda

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen

neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar;  p.j.masmeijer@online.nl

✓ 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

Programma GooiTV
Vanaf 18 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit: Van-
wege de zomer is er een enigszins aangepast televi-sieprogram-
ma:

- Andreas van der Schaaf gaat terug in de tijd en gaat terug naar  
   Paleis Soestdijk, waar hij een oude vriend van Prins Bernard treft.
- RegioHub gaat over het project ‘Schuitje Varen’ op de Loosdrecht-
   se Plassen. Het is een deelproject van De Appel-boom.
- Ingmar Meijer gaat In Gesprek Met de burgemeester van Hilver-
   sum, Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432). 
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Loenderveen

De stilteplas, ons Loenderveen
Daar gaan steeds vele mensen heen
Voor rust en een prachtig zicht op de natuur
Hier niet gestoord door recreant of buur
Recht voor staat fier de torenspits van Loenen
En bij de A. Lambregtskade nu een zonnetje om te zoenen
Ook vanavond weer uniek oranjerood
Ervoor langs kabbelt stil een eendenvloot
De toevallige wolkenband net boven de horizon
Verdeelt de vuurbal even in een boven- en een onderzon
Kleine golfjes rimpelen er onverstoorbaar onderdoor
Een visdiefje is een visje op het spoor
Boven het geluid uit van het ruisend riet
Storen geluidsflarden vanaf De Zuwe niet
Dit machtige beeld, dat is alleen genieten
Laten we toch niet uit onze handen schieten
In ruil voor zicht op een dijk en fluisterboten
NEE, dan helpen we nog meer natuur naar de klo….

Cor Lam

REGIO- In Singer Laren is het 
eerste exemplaar van het leuk-
ste Groene doeboek in Gooi & 
Vecht gepresenteerd. In aan-
wezigheid van de schrijvers 
Arend van Dam en Gitte Spee 
nam een schoolklas van 7 en 8- 
jarigen de boeken in gebruik.

Het leukste groene doeboek 
van Gooi & Vecht neemt kin-
deren in de basisschoolleeftijd 
mee door alle groene hoog-
tepunten in het Gooi. Hoofd-
persoon Piet, machinist van de 
Gooische stoomtram, gaat met 

de kinderen op ontdekkings-
tocht en rijdt langs haltes waar 
de kinderen opdrachten kun-
nen doen. 

Met dit boek kunnen kinderen 
stoere avonturen beleven in de 
natuur en ontdekken ze meer 
over de verschillende musea in 
de regio, door de zoektochten, 
puzzels, verhalen en weetjes. 
De bekende kinderboeken-
schrijvers Arend van Dam en 
Gitte Spee schreven speciaal 
voor het doeboek verhalen die 
zich afspelen in de Gooi en 

Het leukste Groene Doeboek van Gooi & Vecht
Vechtstreek. Een boeiend boek 
voor nieuwsgierige kinderen!
Aan de hand van verhalen en 
opdrachten in het doeboek 
wordt de regionale geschiede-
nis op een voor kinderen aan-
trekkelijke wijze verteld. Het 
groene doeboek is op initiatief 
van de samenwerkende musea 
in Gooi & Vecht, die dit jaar 
ook het Erfgoedfestival Groen 
in Gooi & Vecht organiseren. 
Mede dankzij de steun van de 
Vrienden van het Gooi is het 
doeboek tot stand gekomen. 
Het doeboek is te koop voor € 
3,50 in Singer Laren, Kasteel 
Museum Sypesteyn, het Pi-
netum Blijdenstein, Museum 
Weesp, het Nederlands Ves-
tingmuseum en het Huizer 
Museum. Het boek is ook ver-
krijgbaar in de boekhandel en 
bij de VVV.

Het leukste groene doeboek 
van Gooi & Vecht maakt on-
derdeel uit van het erfgoedfes-
tival. Voor meer details over 
het kinderprogramma zie de 
festivalwebsite www.groenin-
gooivecht.nl 




