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Een huis zoeken 
vergt energie: 
Wij houden het 

hoofd koel! 

De Legakkertoren won de 
prijs van de professionals bij 
de Prijsvraag Icoon Oostelijke 
Vechtplassen. Uit handen van 
gedeputeerde Cees Loggen 
ontvingen vier leden van het 
ontwerpteam de prijs van 5000 
euro. Of de legakkertoren van 
14 meter verticaal omhoog ge-
zet stuk legakker ook daadwer-
kelijk wordt gerealiseerd kon 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
niet toezeggen.

Daarover beslist de stuurgroep 
van het Gebiedsakkoord, een 
masterplan van 77 miljoen 
met 21 partijen dat in 30 jaar 

de Loosdrechtse plassen moet 
opknappen, zodat natuur, re-
creatie en het water zich in 
evenwicht zullen ontwikkelen. 
Zo’n groots plan behoeft  een 
icoon die het gebied uitstraling 
geeft . Daaraan voldoet de Leg-
akkertoren die is opgebouwd 
uit levend riet en turf. Het is als 
het ware een turf op z’n kant. 
De toren ligt op een eiland dat 
bereikbaar is met een boot en 
te voet, op de kruising van de 
zichtlijnen van de Kalverstraat 
en Nieuw Loosdrechtsedijk. De 
toren biedt een fenomenaal uit-
zicht en is een echte eyecatcher 
van de Oostelijke Vechtplassen, 
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JA ik wil...
(VER)KOPEN
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Legakkertoren wint 
prijs Icoon 

legde juryvoorzitter Patrick 
Poelmann uit. De Verborgen 
Iconen en de Waterboulevard 
wonnen respectievelijk de 2e 
en 3e prijs bij de profs. Er was 
een eervolle vermelding voor 
een bordspel van Foreshore dat 
‘out of the box’ werd genoemd. 
Bij de 2e categorie van de bewo-
ners kon de achtkoppige jury 
geen keuze maken, beide geno-
mineerden mogen de prijs van 
1500 euro verdelen. Het ging 
om de Vogeltuinen en de Gou-
den Greep (van Tries Scherpel) 
dat ook al de Publieksprijs eer-
der won. Bij de jeugd waren 
slechts drie deelnemers: daar 
mogen Alysha Maart (Hotel), 
Runa Reuderink (Huisje) en 
Ole Scherpel (Eiland) de 500 
euro eerlijk delen. Dat er geen 
middelbare scholen en ande-
re vormen van onderwijs een 
inzending hadden opgestuurd, 
was een lichte teleurstelling.  

Speeches
Voorafgaand aan de ceremo-

nie van het openen van de en-
veloppes in het fraaie clubhuis 
van Koninklijke Watersport 
Vereeniging Loosdrecht stelde 
Frans Evers, de voorzitter van 
de Stichting Icoon, ruimhartig 
spreektijd beschikbaar aan di-
verse bestuurders.  Freek Os-
sel opende als voorzitter van 
het Plassenschap. Hij stelde de 
plassen voor als de groenblau-
we voortuin die in de toekomst 
steeds belangrijker wordt als 

kwaliteitsgebied. Hij pleitte 
voor ‘roldistantie’ waarbij par-
tijen met tegengestelde belan-
gen op de stoel van de ander 
gaan zitten. Want uiteindelijk 
moeten natuur en recreatie 
hand in hand gaan. Hij voorzag 
dat in de komende decennia 
meer mensen uit overwegingen 
van duurzaamheid dichterbij 
huis hun vakantie zullen vie-
ren. Een kans voor de plassen.
Lees verder op pagina 2.
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Het hoeft niet perfect te zijn,

om prachtig te zijn

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.

4,7575

5,9595 

Gyrosvink
Gyros gekruid gehakt omwikkeld
met katenspek

Vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram boterhamworst
Bakje rundvleessalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM € 15,00  -  DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen 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

In het Ontmoetingscentrum 
aan de Eikenlaan 51 worden 
diverse activiteiten georgani-
seerd die er op zijn gericht om 
buurtgenoten en nieuwe vrien-
den te ontmoeten.

Op woensdag 18 juli kunt u 
samen met uw buurtgenoten 
deelnemen aan een burenmaal-
tijd. Jong en oud zijn van 12:00 
uur tot 14:00 uur welkom in het 
Grand Café. Het menu bestaat 
uit een zacht gegaarde kippen-

poot en appeltjes in saus. We 
serveren daar een heerlijke wit-
lofsalade en gekruide gebakken 
aardappeltjes bij. De maaltijd 
wordt afgesloten met een ver-
frissend dessert!
Kosten voor deze gezellige bu-
renmaaltijd bedragen slechts 
€ 10,00. Graag uiterlijk 11 juli 
aanmelden via 035-5888229 
of via grandcafe@inovum.nl. 
We zien u en uw buurtgenoten 
graag de 18e! 

Kom naar de Burenmaaltijd

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Jongeren tussen 14 en 18 jaar 
kunnen zich weer inschrijven 
voor deelname aan de Zilveren 
Kei 2018.

De stimuleringsprijs wordt 
jaarlijks uitgereikt om beel-
dende kunst onder jongeren in 
regio Gooi- en Vechtstreek een 
extra impuls te geven. 
Alle vormen zijn toegestaan: 
schilderijen, tekeningen, gra-
fi ek, ruimtelijke beelden, tex-

tiele werkvormen of fotografi e. 
Maar ook: fi lm, beeldbewer-
king, interactieve kunst en ani-
matie. Op 6 oktober beoordeelt 
de nominatiecommissie de in-
zendingen. De fi nalisten tonen 
hun werk in een expositie die 
in november plaatsvindt. Er 
wordt een juryprijs en een pu-
blieksprijs uitgereikt voor het 
werk met de meeste stemmen. 
Inschrijven kan tot 5 oktober 
via:  www.zilverenkei.nl.

Schrijf je in voor de Zilveren 
Kei 2018

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL

Vervolg van voorpagina.

Jury
Voorzitter Evers prees de inzet 
van de jury die uit bijna 50 in-
zendingen de pittige taak had 
om een verantwoorde keuze 
te maken. Dat kostte meer tijd 
dan verwacht. Gedeputeerde 
Loggen sprak van een zeer bij-
zonder plan waarvan ze zelfs 
in Groningen opkeken. Het is 
uniek om met zoveel geld en 
met zoveel groeperingen een 
gebied vitaler en leefb aarder 
te maken. Hij hoopte dat ook 
sommige ontwerpen die geen 
prijs kregen wellicht ook inge-
zet kunnen worden bij de uit-
voering van projecten. 
Tot slot nog een mooi gedicht 
van K. Schippers dat volgens 
Tries Scherpel haar liefde voor 
de plassen het best onder woor-
den bracht: Als dit Ierland was 
zou ik beter kijken. 

LOOSDRECHT- Denkt u een 
zeldzaam boek, handschrift, 
(staten)bijbel, een oude (han-
dingekleurde) atlas in uw bezit 
te hebben of documentatiema-
teriaal uit de oorlog, foto’s, an-
sichtkaarten of prenten? 

Schroom niet langs te komen 
voor een taxatie bij de in den 
lande bekende taxateur van 
oude boeken Arie Molendijk 

uit Rotterdam.  U bent van 
harte welkom in hotel Fletcher, 
Oud Loosdrechtsedijk 253 op 
donderdag 12 juli van 13.00 tot 
16.00 uur in het restaurant. 

Meer dan 1700 taxaties heeft  
Molendijk inmiddels op zijn 
naam staan. Kosten voor een 
taxatie zijn 5 euro per 5 tot ca. 
10 boeken. Waaronder ook se-
ries als 1 item bedoeld wordt. 

De kosten van taxatie van gro-
tere partijen/bibliotheken, die 
meer tijd in beslag nemen, 
variëren van 25 tot 50 euro. U 
krijgt altijd alle aandacht en uit-
leg. Een taxatierapport voor de 
verzekering is mogelijk, maar 
alleen voor waardevolle boe-
ken met een individuele waarde 
vanaf 75 euro.
Zie ook: www.molendijkboe-
ken.nl.

Taxateur Arie Molendijk naar Fletcher hotel

ADVERTEREN? 

WWW.DENIEUWS

STER.NL
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Aanstaande zondag wordt 
Loosdrecht omgetoverd in een 
ware jungle. ‘You Tarzan, me 
Jane’. 
Want met het thema ‘Jungle’ 
verwacht SLOEP heel veel Tar-
zans, Jane’s, apen, kokosnoten 
en lianen naast de cabomba 
aan te treff en in de deelnemen-
de sloepen en aan de kant van 
de sluizen.

Langs de route van de tocht zijn 
er diverse leuke activiteiten. 
Hebt u geen sloep, dan hoeft  u 
deze dag niet te missen. Want 
op de fi ets kunt u de route ook 
volgen en genieten van de vele 
optredens bij de sluizen. Dit 
jaar kunt u de optredens vinden 
bij de Mijndense sluis, Otten-
home, de Raaisluis, Bar-Bistro 
het Bruggetje en het Fletcher 
hotel. 
Bij de sluis ’t Hemeltje zullen 
Jan, Lesley en Nico het publiek 

Zondag 8 juli SLOEPentocht 
in en om de sluis vermaken 
met leuke spelletjes en heerlij-
ke muziek. Wanneer u niet in 
de gelegenheid bent om met de 
boot of de fi ets te komen, dan 
hebben wij bij ’t Hemeltje ge-
zorgd voor voldoende parkeer-
gelegenheid, volg daarvoor de 
parkeerinstructies op van onze 
parkeerwachten.
De SLOEPentocht begint om 
10 uur, bezoek voor het volle-
dige programma en de fi ets-
route onze website www.Stich-
tingSloep.nl. De SLOEPentocht 
boxen zijn afgelopen zaterdag 
al in de verkoop gegaan. Wilt 
u meevaren en hebt u nog geen 
box, houdt onze facebookpagi-
na in de gaten om te zien of er 
nog boxen te koop zijn.
Tot zondag, op het water, op de 
fi ets of langs te kant! De vrijwil-
ligers Stichting SLOEP

Mad Science Zomer-
kamp bij bibliotheek

Van 30 juli tot 2 augustus or-
ganiseert Mad Science, samen 
met Bibliotheek Gooi en meer, 
een Engelstalig Mad Science 
Zomerkamp voor kinderen 
van 7 tot 11 jaar, in Bibliotheek 
Loosdrecht.
Geef je kind deze zomer een 
avontuur cadeau. Wat dacht 
je van raketten lanceren, slijm 
maken en werken aan de cool-
ste gadgets. Een zorgeloze 
week met veel verschillende 
activiteiten, ontspanning en 
experimenten. 

Eigen thema 
Iedere dag heeft  een eigen the-
ma. In de ochtend lichten we 
het thema van de dag toe en 
leren we de eerste begrippen 
die ermee verband houden. De 

rest van de dag leer je met name 
door te doen! 

Tussendoor is er nog voldoen-
de ruimte om lekker te spelen, 
spelletjes te doen en natuurlijk 
om te eten en te drinken. 
Gun je kind een super te gek 
gave én educatieve vakantie en 
schrijf hem of haar in! Let op 
de vroegboekkorting: bij een 
inschrijving voor 1 juli zijn de 
kosten € 150,-, daarna 
€ 180,- De prijs is voor 4 da-
gen van 9.00 tot 16.00 uur en 
is inclusief lunch en allerlei 
leuke dingen die mee naar huis 
genomen kunnen worden. In-
schrijven gaat via www.neder-
land.madscience.org of kijk op 
www.bibliotheekgooienmeer.nl 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.

burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd door 
Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds om buren dichter bij 
elkaar te brengen. Deze editie 
gaan de organisatoren zich 
extra inspannen om buren bij 

elkaar te krijgen in buurten 
waar dat niet vanzelfsprekend 
is. Burendag valt dit jaar op 
22 september. In 2017 deden 
zo’n 1 miljoen mensen mee 
aan duizenden activiteiten in 
heel het land. 

Aanmelding Burendag 2018 geopend

De IVN Gooi en omstreken or-
ganiseert een kanotocht op 
zondag 15 juli. Deze tocht biedt 
een unieke gelegenheid om de 
natuur te verkennen vanaf het 
water. Er is gekozen voor het 
gebied ten oosten van Korten-
hoef. Aanvang 13.30 uur. 

Tijdens de kanotocht vertellen 
de gidsen over de bijzondere 
geschiedenis van dit verve-
ningsgebied. Natuurlijk wordt 
er stilgehouden bij de kenmer-
kende fl ora en fauna van deze 
prachtige plassen. De tocht 
duurt ongeveer 2 uur. Het start-

punt is de aanlegsteiger naast 
de P langs de N201 in Korten-
hoef, aan de zijde van het Mo-
leneind. U kunt hier ook parke-
ren als u op tijd bent (op mooie 
dagen is de parkeerplaats gauw 
vol). U hebt de keuze om uw ei-
gen kano mee te nemen of om 
er een te huren bij de ernaast 
gelegen Jachthaven Kortenhoef 
(www.jachthavenkortenhoef.
nl). Er zijn daar Canadese ka-
no’s te huur voor twee of drie 
personen, een éénpersoons ka-
jak is ook mogelijk. We raden 
u aan van tevoren te reserve-
ren.  Neem ruim voldoende 

tijd voor het afl aden of huren 
van de kano. Deelname is gra-
tis, de kanohuur is voor eigen 
rekening. Er zijn twee gidsen. 
Per gids kunnen maximaal 6 
kano’s mee. Daarom dient u 
zich uiterlijk 13 juli op te geven 
via publiekswandelingen.ivn-
gooi@gmail.com. U kunt dan 
ook aangeven of u een kano 
wilt delen. De organisatie pro-
beert in dat geval een of twee 
reisgenoten te vinden. We gaan 
ervan uit dat u kunt zwemmen 
en dat u een rustig kanotempo 
kunt bijhouden.

IVN- kanotocht bij Kortenhoef

KOPIJ AANLEVEREN: 
REDACTIE@DUNNEBIER.NL
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Gevulde 
koeken

4 + 1 Gratis

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

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

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

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

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Door: Niels van der Horst

LOOSDRECHT – Na 41 jaar les-
geven aan Jenaplanschool 
de Sterrenwachter was het 
afscheid van Meester Jos Eg-
berink daar. Afgelopen vrij-
dagmiddag was een borrel ge-
organiseerd op het schoolplein 
en vele (oud)leerlingen, (oud)
collega’s en ouders kwamen 
hun waardering tonen voor de 
leerkracht.

Het was druk op het school-
plein. Er stond een lange rij 
mensen met bloemen en ca-
deautjes. Tegenover de rij stond 
een eenling. Je zag meteen dat 
het om hem ging. Jos Egberink 
was aangenaam verrast met 
de volgende uit de rij die hem 
kwam bedanken. Uiteraard 
wilde ik niet storen en haalde 
eerst een biertje aan de tot bar 
omgedoopte rij tafels. Aan de-
gene die mij hielp vroeg ik naar 
Yolanda Halbesma. Zij had de 
uitnodiging verstuurd en is di-
recteur van de school. Het toe-
val wilde dat ze net het school-
gebouw uitliep.

Vieringen
Jenaplan was een nieuw begrip 
voor me. Yolanda legde het kort 
uit: “Een Jenaplanschool let 
sterk op de afwisseling tussen 
inspanning en ontspanning. 
Werk, viering, spel en gesprek 
worden gedurende een school-
dag afgewisseld. En bijzonder 
is dat kinderen van drie jaar-
groepen bij elkaar zitten.” Jos 
bleek de belichaming van de 
genoemde kernwoorden; voor-
al van viering. Vorig jaar was 
het feest omdat hij veertig jaar 
in dienst was. Begin dit jaar 
kreeg hij een Koninklijke On-
derscheiding uit handen van 
burgemeester Freek Ossel en 
werd hij benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. En 
nu een afscheidsfeest in twee 
delen. “Ja, vorig jaar hebben we 
dat gevierd met allerlei optre-

dens van de kinderen en heb-
ben we toespraakjes gehouden. 
Dus om dat dit jaar te herhalen, 
vonden we teveel van hetzelf-
de. Het past heel erg bij Jos om 
actief te zijn en naar buiten te 
gaan, en daarom hadden we 
gisteren met 180 leerlingen en 
50 ouders de Jos-in-het-bos-
dag.” Er waren allerlei opdrach-
ten voor de kinderen die waren 
verzorgd door Het Bewaarde 
Land bij scouting Buitenzorg 
op het landgoed van kasteel 
Groeneveld in Baarn. Het Be-
waarde Land is een natuurbe-
levingsprogramma voor scho-
len uit het basisonderwijs en 
brengt kinderen weer meer in 
contact met de natuur.

Jos Egberink
Vanwege een toenemend aan-
tal telefoontjes met de vraag 
wanneer er afscheid genomen 
kon worden van Jos, werd de 
schoolpleinborrel georgani-
seerd. “Jos is dus een natuur-
mens, kan je hem verder nog 
typeren?” “Hij houdt erg van 
uilen. Grappig is dat hij ook 
door Jenaplan is gedecoreerd. 
En zij geven dan een uil, dus dat 
was wel apart! Niet veel mensen 
op de wereld krijgen overigens 
zo’n onderscheiding. Hooguit 
een stuk of twintig hebben er 
een.” Yolanda vertelde dat een 
van de redenen waarom hij die 
heeft  gekregen, de manier is 
waarop hij kinderen centraal 
stelt. Hij kan dat als geen ander 
in de praktijk de brengen. Haar 
lovende woorden brachten me 
op het idee om een rondvraag 
te doen op het plein. “Hoe zou 
u Jos kernachtig typeren?” De 
antwoorden waren eenzijdig 
positief: “Authentiek dege-
lijk leraarschap” zei de eerste. 
“Een pijler en inspirator van 
de Sterenwachter”, “Spranke-
lend, enthousiast, altijd vro-
lijk”. Ook de oud directeur die 
Jos had aangenomen zag er 
trots en ontroerd uit. Hij sprak 
van een geweldige vent en was 

zichtbaar nog steeds blij met 
zijn beslissing Jos destijds te 
hebben aangenomen. “Z’n hart 
ligt bij de kinderen”, sprak een 
oud-leerling en tevens moeder 
van een huidige leerling. “Jos 
was dol op de natuur, graven 
in het bos, onder de bladeren 
liggen,” zei de volgende ou-
der. “Heel gedreven, echt een 
onderwijsman, een icoon van 
het dorp”. Verderop staan een 
paar jonge oud-leerlingen: “een 
trouwe meester. Hij was nooit 
lelijk.”

Nieuwe fase
De rij voor Jos was geslonken 
en ik zag mijn kans hem even 
te spreken. “Hoi Jos, ik hoorde 
je net zeggen dat je al het gedoe 
eromheen niet maar de leerlin-
gen des te meer gaat missen”. 
“Ja, wat ik vooral ga missen… 
de kinderen. Elke dag is weer 
een feestje. Kinderen geven 
mij ongeloofl ijk veel energie. 
Je moet er heel veel energie in-
stoppen. Dat doe ik met liefde 
maar je krijgt er heel veel voor 
terug. Je ziet ze ook echt op-
groeien.” “Dat wordt een fl in-
ke overgang als dat wegvalt, 
denk ik?” “Ja, daar hebben we 
iets op gevonden. Mijn zoon 
heeft  sinds negen maanden 
een kleindochter en daar pas-
sen we één keer per week op.” 
Hij glimlacht. Ik opper bijles 
als alternatief voor het contact 
met kinderen maar daar moest 
hij niks van hebben. Kinderen 
moeten zich volgens Jos ont-
wikkelen op hun eigen manier 
met de talenten die ze hebben. 
“Bijles gaat vooral over cog-
nitieve vaardigheden en over 
cijfertjes en eigenlijk betekent 
het dat je niet voldoet. Maar 
kinderen doen altijd hun best 
met de middelen die ze hebben 
en de handvatten die leraren ze 
bieden. En daar ben ik tevreden 
mee.”

Meester Jos neemt afscheid

Foto: Meester Jos onder de boom 



Wijdemeren
informeren

Gemeentehuis 
gesloten

Het gemeentehuis is op donderdag 12 juli 

gesloten in verband met een personeels-

dag. We helpen u graag weer op vrijdag-

ochtend 13 juli. 

  Waak samen 
  in de zomer 

Kort

>   Tiny houses
Samen met woningbouwcorporatie Het 

Gooi en Omstreken maakt de gemeente 

plannen voor het plaatsen van een aan-

tal tiny houses op het voormalige ge-

meentewerfterrein aan de Dennenlaan 

in Loosdrecht. Met deze kleine huisjes 

(ca 50m2) willen we meer woonruimte 

creëren voor starters. Benieuwd naar de 

plannen? Kom naar de informatieavond 

op maandag 9 juli van 19.30 tot 22.00 

uur in het gemeentehuis (Rading 1, 

Loosdrecht). 

>    11 juli: Evaluatie herinrichting
Het is enkele maanden na de afronding 

van de werkzaamheden aan het plein in 

Nederhorst den Berg. Een goed moment 

om de herinrichting van het plein en 

de omgeving te evalueren. Wat is goed 

gegaan en wat had beter gekund? Waar 

zijn aanpassingen gewenst? We gaan 

graag met u in gesprek op woensdag 

11 juli om 20:00 uur in ’t Spieghelhuys 

(Dammerweg 3, Nederhorst den Berg). 

>    Collectieve energie
Niet iedereen kan zonnepanelen op zijn 

of haar dak laten leggen. De energie-

coöperatie Wijdemeren start daarom 

deze zomer met energieopwekking 

via collectieve daken in Kortenhoef. 

Deelname loopt via een zogenaamde 

‘postcoderoosregeling’. Inwoners waar-

van de postcode begint met de cijfers 

1241, 1243, 1244, 1394 en 1231 kunnen 

hieraan meedoen. Meer weten? Kom 

naar de informatieavond op dinsdag 

17 juli van 19.30 tot 22.00 uur bij scou-

ting Klaas Toxopeus (De Kwakel 52, 

Kortenhoef).

>   22 september: Burendag
Op zaterdag 22 september is het 

Burendag. Een jaarlijks terugkerend feest 

waarbij buurtgenoten iets goeds doen 

voor elkaar en voor de buurt. Organiseer 

een high-tea, spelletjesmiddag, barbe-

cue óf ga samen met je buren aan de 

slag om de wijk mooier te maken. Via 

www.burendag.nl kunt u uw activiteit 

aanmelden en een financiële bijdrage 

vragen van maximaal 400 euro om de 

burendagactiviteit te kunnen betalen. 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Gaat u deze zomer ook op vakantie 
of dagjes weg? Heerlijk hè! Helaas 
is het ook de tijd waarin veel inbre-
kers toeslaan, omdat ze weten dat 
bewoners van huis zijn of omdat ze 
een raam open zien staan. 

Niet alleen woningen, ook garages en 

schuren zijn interessant voor inbrekers. 

Neem maatregelen om het risico op in-

braak te beperken:

-  Vertel uw buren dat u op vakantie gaat of 

een dagje weg bent.

-  Doe de deuren op slot en sluit ramen. 

Zorg ervoor dat hang- en sluitwerk 

voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen. 

- Leg kostbare spullen uit het zicht.

-  Heeft u heggen of struiken om uw huis? 

Zorg er dan voor dat ze kort zijn gesnoeid. 

Dan kunnen buren en voorbijgangers 

makkelijker een oogje in het zeil houden.

Wees alert
Blijft u thuis deze zomer? Wees dan extra 

alert:

-  Gebruik de WaakSamen-app. In deze app 

kunt u gemakkelijk een verdachte situatie 

melden.

-  Let op in uw woonomgeving, bijvoor-

beeld als u de hond uitlaat. 

- Bel 112 bij verdachte situaties.

Een goed beveiligde en afgesloten woning 

én oplettend gedrag van uzelf en uw buren, 

zorgt voor maximaal 90 procent minder 

kans op een inbraak.

Gratis advies
Benieuwd wat u nog meer kunt doen om 

woninginbraken te voorkomen? Kom dan 

op vrijdag 6 juli tussen 13.00 en 16.00 uur 

langs bij de preventiekar op het Lindeplein 

in Loosdrecht. Een specialist geeft u gratis 

advies over inbraakpreventie. Daarnaast 

is de wijkbrandweerman aanwezig voor 

vragen over een brandveilige woning. Op 

vrijdag 13 juli staat de kar van 13.00 tot 

16.00 uur in winkelcentrum De Meenthof in 

Kortenhoef. 

6 juli: Preventiekar 
Loosdrecht

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

4 juli 2018

Vier bewoners hebben het 
grasveld in de Graaf Wichmanlaan 
in Loosdrecht omgetoverd van 
een veredeld voetbalveld naar 
een kleurrijk plantsoen in een 
bijzondere vorm. Het is de 
‘appel van de maand’. 

Al sinds de jaren ‘70 wordt het veldje in 

de Graaf Wichmanlaan gebruikt als voet-

balveld. Een mooi vlak grasveld, met aan 

weerszijden twee bomen die dienst deden 

als doel. De ballen vlogen regelmatig door 

de ramen van de omliggende woningen. 

Bewoners plantten al snel hoge struiken in 

de voortuinen. 

Symmetrisch ontwerp

Tijdens de start van De Appelboom zijn 

deze bewoners benaderd door de ge-

meente. Na wat voorbereidingen is er een 

plan van aanpak gemaakt. Een plantsoen 

vol kleurrijke planten in een bijzondere 

symmetrische vorm is toen aangelegd. Met 

toch wat speelruimte voor kleine kinderen 

om te ravotten of een tent te bouwen. 

Geïnspireerd?
Ga ook aan de slag! Dat kan door een stuk 

groen te onderhouden in de openbare 

ruimte, maar ook door het starten van een 

vrijwilligersproject op sociaal vlak. En zoekt 

u vrijwilligerswerk? Er zijn openstaande 

vacatures, maar u kunt zelf ook een oproep 

plaatsen op www.deappelboom.nl. 

#mooiwijdemeren
@elsje88.photography

De Appelboom: Graaf Wichmanlaan

#mooiwijdemeren
@elsje88.photography



>  Aangevraagde omgevingsvergun-
ningen 
Breukeleveen
- Herenweg 42: aanleggen insteekhaven (25.06.18)

- Herenweg 63: bouwen woning (21.06.18)

’s-Graveland
- Noordereinde 41: plaatsen dakterras (24.06.18)

- Zuidereinde 85: plaatsen aanbouw (19.06.18)

Kortenhoef
- Kromme Rade 6: maken aanbouw (18.06.18)

Loosdrecht
- Dirk Smorenberglaan 69: plaatsen dakkapel (27.06.18)

- Elzenlaan 34: plaatsen dakkapel (24.06.18)

- Hallincklaan 3: maken uitbouw (24.06.18) 

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 271: plaatsen botenlift met 

overkapping (20.06.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 89b: bouwen bedrijfswoning 

(25.06.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken van bestemmings-

plan Loosdrecht Jazz Festival op 14 en 15 september 

2018 (25.06.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 238: plaatsen dakopbouw  

(15.06.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 259: wijzigen gevel (25.06.18) 

- Pieter de Hooghlaan 8: plaatsen dakkapel (26.06.18)

- Van der Helstlaan 15: plaatsen dakkapel (26.06.18)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 14: bouwen woonhuis (22.06.18)

- sectie C 4405: herinrichting Horstermeer (21.06.18)

- sectie 4926: bouwen woning (22.06.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 20: uitbreiden woning (22.06.18)

- Noordereinde 52: plaatsen veranda (15.06.18)

Kortenhoef
- Zwanebloem 20: plaatsen dakkapel  (25.06.18)

Loosdrecht
-  Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen dakkapel 

(20.06.18)

-  Dirk Smorenberglaan 53 en 59: plaatsen twee dakka-

pellen (14.06.18)

- ’t Laantje 1 (Bos en Sprenger) : kappen eik (22.06.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen woonhuis 

(27.06.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 158 a: bouwen woning 

(18.06.18)

- Ruysdaellaan 22: plaatsen dakkapel (20.06.18)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 86: isoleren van dak, constructie kap, 

vloer en voorgevel (25.06.18)

- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen deurluifel (24.06.18)

-  Machineweg 21: plaatsen voorziening t.b.v. mantelzorg 

(18.06.18)

- Middenweg 159: renoveren bedrijfsgebouw, bouw 

werkplaats lavafilter en duiker (20.06.18)

- Wilgenlaan 4: plaatsen hederascherm (20.06.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Loodijk 24a: vervangen bedrijfsgebouw 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 99: renoveren schuur t.b.v. B & B

- Moleneind 33: plaatsen carport

Loosdrecht:
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand

Nederhorst den Berg
-  Machineweg 56: bouwen paardenstal, paardenbak en 

longe 

-  Middenweg 54b: afwijken van bestemmingsplan voor 

caravanstalling 

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
’s-Graveland
- De Boomgaard 1: veranderen van bedrijf 

>  Maatwerkvoorschriften Wet 

milieubeheer
Ankeveen
-   Stichtse Kade 47a: plaatsen opslagvoorziening voor 

gevaarlijke stoffen in Hal B (14.06.18)

Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevings-

dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer 

(088) 63 33 000.

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunning inzake het zonne-

park aan de N236/ Loodijk in 

‘s-Graveland
Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van artikel 

2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn 

een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken 

van het bestemmingsplan Buitengebied voor de bouw 

van een zonnepark, bestaande uit zonnepanelen met 

bijbehorende infrastructuur op de voormalige vuilstort 

langs de N236 grenzend aan het bedrijventerrein de 

Boomgaard aan de Loodijk in ‘s-Graveland. Het bouw-

plan is in strijd met genoemd bestemmingsplan, omdat 

het perceel bestemd is voor agrarische doeleinden

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, lid 1 onder c, 

Wabo).

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf 5 juli 2018 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis Wijdemeren, 

Rading 1 in Loosdrecht bij het secretariaat van de afde-

ling Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 tot 12.30 

uur (op afspraak). Het ontwerpbesluit omgevingsver-

gunning en de daarbij behorende stukken kunnen ook 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze 

website kan ook worden bereikt via www.wijdemeren.

nl/terinzage.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder 

een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD 

in Loosdrecht. Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kan contact worden opgenomen met het 

secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, telefoon-

nummer:14 035.

Beroep
Beroep tegen de verleende omgevingsvergunning kan 

alleen worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig 

een zienswijze hebben ingediend en door belangheb-

benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

dat zij tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

>  Vaststelling bestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 te 

Nieuw-Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening 

juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 

juni 2018 het bestemmingsplan Nieuw-Loodrechtsedijk 

198 in Nieuw-Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
Het plan heeft als doel de eerder gegeven bestemmin-

gen in overeenstemming te brengen met de feitelijk 

vergunde situatie.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 5 juli 2018 

gedurende zes weken ter inzage bij het secretariaat van 

de afdeling Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 

tot 12.30 uur (op afspraak). Het bestemmingsplan met 

bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.

ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad tegen het ontwerp-

bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende 

de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot 

vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 

EA ’s-Gravenhage.

Beroep
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling, 

en daarmee het bestemmingsplan, treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het 

secretariaat van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 

14 035.

>  Bekendmaking wet 

geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

(gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuurs-

recht en artikel 110c lid 2 van de Wet geluidhinder) het 

volgende bekend:

Er is een aanvraag ingediend voor de transformatie 

van het horecagelegenheid aan de Herenweg 37 te 

Breukeleveen naar een woning. Ten gevolge van het 

wegverkeer op de Herenweg zal de woning een hogere 

geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrens-

waarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 

ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben besloten voor 

de beoogde woning aan de Herenweg 37 een hogere 

waarde vast te stellen en een omgevingsvergunning te 

verlenen.

Ter inzage

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 

27 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage, samen 

met de omgevingsvergunning. U kunt de stukken inzien 

bij het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein op 

werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur (op afspraak).

Voor het indienen van bezwaar: zie kader. 

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Kortenhoef
-  GAD Gooi en Vechtstreek, ideële standplaats Curteven-

neweg bij De Meenthof, op maandagmiddag in de even 

weken van juli, augustus en september 2018 (26.06.18)

Loosdrecht
-  GAD Gooi en Vechtstreek, ideële standplaats parkeer-

plaats Nootweg, op maandagmorgen in de oneven 

weken van juli, augustus en september 2018 (28.06.18)

Nederhorst den Berg
-  GAD Gooi en Vechtreek, ideële standplaats plein 

Voorstraat, op vrijdagmorgen in de oneven weken van 

juli, augustus en september 2018 (26.06.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij team 

vergunningen, toezicht en handhaving). Belangheb-

benden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 

besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Ankeveen
-  Restaurant Partycentrum De Molen, Loodijk 30 B, op 

7 juli 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten
Kortenhoef
-  A.D. de Jager, voor garages tussen Bernard van Bee-

klaan 30 en 32, buurt-/participatieborrel op 15 juli 2018

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Nootweg-Eikenlaan-Lindeplein en 

parkeerterrein, Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht op 29 

augustus 2018 (12.06.2018)

-  Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtse-

dijk 117, Loosdrecht JazzFestival op 14 en 15 september 

2018 (26.06.18)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-

den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 

Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 
’s-Graveland
-  Zuidereinde t.h.v. huisnr. 74: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende (27.06.18)

Loosdrecht
-  Instellen van eenrichtingsverkeer en 30 km-zone 

op de Nootweg tussen de Rading en Eikenlaan te 

Nieuw-Loosdrecht (03.07.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk naast huisnr. 182, achter Vuntu-

slaan 26: aanleggen gereserveerde gehandicaptenpar-

keerplaats in verband met handicap belanghebbende 

(27.06.18)

Nederhorst den Berg
-  Instellen 30 km-zones in de Prunuslaan en Uiterdijkse-

hof en het omkeren van het eenrichtingsverkeer in de 

straten Acacialaan, Prunuslaan en Wethouder Bloklaan 

te Nederhorst den Berg (03.07.18) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op 

www.officielebekendmakingen.nl.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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
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Bouwen en wonen

Verkeer

Festiviteiten
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uit de Nieuwsfl its van de 
Beukenhof

Dat de Beukenhof op een bij-
zondere plek in Loosdrecht ligt 
weet nog lang niet iedereen. 
Dus zegt Gert Veldhuizen het 
nog maar een keer: ‘uniek erf-
goed dat Stergebied’. 

Gert is de man van de Buiten-
hof, het schilderachtige gebied 
achter de Beukenhof dat over-
gaat in dat Stergebied. Waar 
bijenkasten staan in de ‘bijen-
schans’ en 2 ooievaarsnesten 
met 3 jonge ooievaars. Waar 
een pluktuin ligt en de nieuwe 
‘hooiberg’, is 2,5 ha grond van 
Gert en zijn gezin, geboorte-
grond. De Veldhuizens zijn ge-
worteld in Loosdrecht, al woont 
hij zelf in Hollandse Rading. 
Wel weer op een boerderij. Zijn 
broer van ‘Veldhuizen wagen-
bouw’ woont in de ouderlijke 
boerderij. Vader begon als boer, 
maar legde zich meer en meer 
toe op technische assistentie 
van boeren. ‘We speelden als 
kind hier en in de polder. Op 
de plaats van de Beukenhof 
was het landgoed Molenwiek 
en er was een smederij. Er is 
niets mooiers dan dit gebied 
op de overgang van het hogere 
zandgebied van de Hoorneboeg 
naar het moerasgebied van de 
Ster en de plassen. Hier voel ik 
me thuis.’
Gert runt een bedrijf dat zich 
bezighoudt met ‘het landschap’: 
van boomplanten tot groen 
in steden en dorpen: een su-
pertuinman die thuis is in de 
modernste milieutechniek. Be-
langrijk in een tijd van klimaat-
verandering met o.m. fi kse re-
genbuien en droogte. Hij weet 
alles van bomen en ‘mechani-
sche krachten’ die erin werken 
en de grondontwikkelingen 
die maken of een boom gedijt 
of niet, ‘tree technicien’. Hij is 
ook taxateur van bomen om de 
waarde te bepalen, bijvoorbeeld 
bij schade. 

Respect voor de natuur
‘Mijn drijfk racht is het belang 
van evenwicht in –, en respect 
voor de natuur. Dat je geen 
roofb ouw pleegt op de grond. 
Dat je zorgt voor een goede 
grondhuishouding van schim-
mels en mineralen, vitaal ge-
noeg om ziektes tegen te gaan. 
Zorg voor de aarde sluit aan bij 
mijn christelijke levensvisie om 
ideale leefomstandigheden te 
scheppen voor mens, dier en 
natuur.’
Volgend jaar wordt een begin 
gemaakt met de bouw van de 
nieuwe Beukenhof. Gert ziet er-
naar uit hoe het ingepast wordt 

in het landschap. ‘Er wordt veel 
werk van gemaakt het mooi in 
de unieke omgeving neer te zet-
ten. Vanaf de dijk komt er een 
open zichtlijn naar het achter-
gebied waardoor iedereen die 
langs de dijk loopt als het ware 
naar achteren getrokken wordt. 
Oude bomen zullen behouden 
blijven en als het moet wor-
den ze verplaatst. Aangepaste 
beplanting met berk en els in 
het overgangsgebied geeft  een 
mooie aansluiting met het plas-
senlandschap van de Ster.’

Er is een vereniging, Ster van 
Loosdrecht, van grondeigena-
ren die met de provincie gere-
geld hebben hoe zij duurzaam 
gebiedsbeheer invullen. Gert is 
bestuurslid geworden en 13 juli 
houden de vrienden van de Ster 
en barbecue bij de nieuwe hooi-
berg. Die is nog niet helemaal 
klaar, maar gaat dienst doen als 
ontmoetingsruimte, misschien 
als educatief centrum en schuil-
plaats voor kleinvee. 

Uitzicht
‘Rolstoelers kunnen al een tijdje 
via een mooi breed pad tot aan 
de grenzen van het gebied ko-
men en straks via de brug ver-
der trekken. Er zijn ook banken 
neergezet. Steeds meer bewo-
ners en hun begeleiders zoe-
ken de Buitenhof op, de rust en 
het unieke uitzicht. Bewoners 
knappen zichtbaar op daarbui-
ten.’ Als het aan Gert ligt wordt 
het gebied nog verder ontslo-
ten, o.m. met een pad door de 
boomgaard. Daar staan tien-
tallen appel- en perenbomen. 
En er komen mogelijk meer 
schapen en wat kleine koeien. 
Een pluktuin voor bloemen en 
groenten is al in bedrijf, in sa-
menwerking met de kwekerij 
en theeschenkerij van Wietze 
Bakker aan de Rading.

Buitenhof unieke plek in 
Loosdrecht

ANKEVEEN- Op zondag 8 juli 
heet Natuurmonumenten je 
van harte welkom bij de An-
keveense Plassen. Tijdens de 
Open dag kunnen bezoekers 
op allerlei manieren dit na-
tuurgebied leren kennen. Er 
zijn wandelexcursies naar bij-
zondere petgaten, vaarexcur-
sies naar de plassen en allerlei 
leuke Oerrr-activiteiten voor 
kinderen. 

Natuurmonumenten heeft  er 
ondertussen een traditie van 
gemaakt om één keer per jaar 
de deuren open te zetten van 
een van haar natuurgebieden. 
Dit jaar doen ze dat in de An-
keveense Plassen. Naast het 
ijsclubgebouw heten boswach-
ters u van harte welkom. Er 
is tijdens de Open dag van al-
les te doen. Ga mee met onze  
boswachter naar de petgaten 
in Hollands Ankeveen Oost 
en ontdek welke bijzondere 

Open dag Natuurmonumenten in
Ankeveen

planten en dieren hier leven. 
Of ontdek dit natuurgebied via 
het water: we varen een aantal 
keren per dag met de excursie-
boot door de smalle slootjes en 
over de weidse plassen. Vóór of 
na de excursies is er volop gele-
genheid om wat te drinken en 
te eten bij de kraampjes van lo-
kale ondernemers.

Oerrr
Naast wandelen en varen is 
er voor kinderen nog meer te 
beleven. Er zijn leuke OERRR 

activiteiten voor ze te doen. Ze 
kunnen waterdiertjes vangen, 
een natuurkunstwerk maken, 
zaadbommen kneden of over 
het blote-voeten-pad wande-
len. De Open dag vindt plaats 
van 11:00 tot 16:00 uur bij het 
IJsclubgebouw in Ankeveen, 
Stichts End 22a. Parkeren kan 
op de parkeerplaats naast de 
kerk er tegenover. Voor leden 
van Natuurmonumenten zijn 
alle activiteiten gratis.

Door: Herman Stuijver

Je zou er bijna voorbij rijden, 
maar op de Oud Loosdrechtse-
dijk net voorbij het karakteris-
tieke NH- kerkje tref je restau-
rant Robberse Eiland. Met het 
mooiste terras aan de Vuntus-
plas. 

Het restaurant was helaas ruim 
2 jaar gesloten, maar met her-
nieuwd elan willen Wendy van 
Eijsden en Leon Becu er weer 
een goedlopend restaurant 
Robberse Eiland van maken. 
Als je eenmaal de smalle op-
rit hebt gevolgd, kom je in een 
andere wereld. Met een adem-
benemend zicht op de Vuntus-
plas waar rust en natuurschoon 
overheersen. In de verte zie je 
plukjes huizen aan de Horn-
dijk en verder riet en kabbelend 
water. “Ja, je mag dit terras best 
een paradijsje noemen, met een 
onbelemmerd uitzicht” meent 
Leon Becu die zijn sporen in 
de horeca ruimschoots heeft  
verdiend. Hij was meer dan 
20 jaar het gezicht van ‘In de 
Watertuin’. Wendy van Eijsden 
heeft  een enorme ervaring met 
organisatie van evenementen. 
Ze was o.a. toernooidirecteur 
van het Dutch Open Tennis.  
Je kunt het restaurant ook van-
af het water benaderen, want er 
steken twee robuuste steigers 
het water in, er zijn meer dan 
voldoende aanmeerplekken. 
Bonnema Watersport levert 
kano’s en roeiboten om de plas 
te verkennen. Op de uiteinden 
van de steigers willen Wendy 

en Leon twee gezellige borrel-
terrasjes inrichten.

Abrona
Leon en Wendy hebben een 
samenwerkingsovereenkomst 
met Abrona, een instelling voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. In Loosdrecht zijn 
er naast en boven het restau-
rant 24 appartementen aan het 
water waar een aantal cliënten 
niet alleen woont maar ook 
werkt in de dagbesteding. Zo 
zijn alle houten banken, tafels 
en stoelen gemaakt door deze 
werknemers die ook open-
haardhout verkopen. Er zijn 
ook cliënten die meewerken in 
het restaurant, zowel in de be-
diening als in de keuken. “Dat 
is zo gezellig. Het enthousiasme 
en de spirit waarmee ze ons on-
dersteunen is zo motiverend. Ik 
krijg er een kick van” zegt Leon. 
Vooralsnog ziet hij geen pro-
blemen in de omgang met zijn 
nieuwe collega’s. “Nee, integen-
deel. Het is juist een meerwaar-
de. Wederzijds leren we van 
elkaar.”

Mooiste terras bij restaurant Robberse Eiland 
Menu 
Nu het startprobleem met een 
horecavergunning bijna is op-
gelost door een vlotte reactie 
van de gemeente Wijdemeren 
kan Robberse Eiland binnen-
kort het volledige menu bekend 
maken. Voorlopig gaat het om 
pannenkoeken en salades en tal 
van niet-alcoholische drankjes. 
Maar over een dag of tien kunt 
u er terecht voor o.a. gamba’s, 
saté, spareribs, sliptongetjes en 
een mosselpan. Gelardeerd met 
delicieuze wijnen en frisse bier-
tjes. Deze fraaie plek aan het 
water kan ook afgehuurd wor-
den voor zakenlunches, party’s, 
vergaderingen, workshops en 
andere besloten feesten. 
Wendy en Leon hebben er heel 
veel zin in: “Dit moet lukken, 
met een unieke locatie, een 
sfeervolle inrichting en het 
maatschappelijk belang dat 
je deze cliënten werkervaring 
leert opdoen” sluiten ze af.
Dagelijks open (behalve maan-
dag) van 12-20 uur; koffi  e en 
gebak vanaf 10.00 uur; in het 
weekend: 12-20.30 uur. Zie ook: 
www. restaurant-robberse-ei-
land.nl
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Het Kursusprojekt Loosdrecht 
heeft weer het jaarlijkse ei 
gelegd. Het programmaboek-
je van het KPL is gedrukt bij 
drukkerij Dunnebier en wordt 
ook door hen verspreid in heel 
Wijdemeren samen met de 
Nieuwsster en het Weekblad 
Wijdemeren. Voor een drukker 
zijn het natuurlijk kleine aan-
tallen, maar wij vinden 11.540 
programmaboekjes heel veel. 
Trots dat het ons dit jaar weer 
is gelukt zijn we zeker, want we 
hebben daar wel met man en 
macht aan gewerkt.

En toch….. ondanks alle in-
spanningen zijn er een paar 
kleine foutjes in geslopen. Niets 
menselijks is ons vreemd. Ex-
cuses hiervoor. Op de website 

Kursus Projekt Loosdrecht vertelt

Het ei is gelegd en uitgebroed
hebben we deze (gevonden) 
fouten er al uit gehaald. 
Dit alles neemt niet weg dat we 
met 12 kanjers van vrijwilligers 
toch weer een schitterend cur-
susaanbod voor het komende 
seizoen bijeen hebben gesprok-
keld. Van prachtige excursies 
en lezingen tot aan heerlijke 
workshops en van talen tot  
schilderen en kleien.

Ook Japan
Er zijn zulke leuke cursussen 
die soms ook wel een beetje op 
elkaar aansluiten. Denk hier bij 
aan een schitterende rondlei-
ding door Amsterdam waar de 
diverse locaties van de Verenig-
de Oost-Indische Compagnie 
(VOC) vanuit de Gouden Eeuw 
zijn te vinden. Deze worden 

dan tijdens een wandeling be-
zocht met prachtige verhalen 
van de rondleider die een his-
toricus is met passie.
De VOC kreeg in de Gouden 
Eeuw als enige een voet tussen 
de deur in Japan om daar han-
del mee te drijven. Dr. Von Sie-
bold werd in 1823 naar Japan 
gestuurd door de Nederlandse 
staat om daar zijn medische 
kennis te delen. Gelijk was de 
dokter meer dan geïnteresseerd 
in de Japanse fl ora en fauna. En 
liet dit alles weer door een Ja-
panse schilder vastleggen. Dit 
verhaal wordt dan ook weer 
spannend verteld door een 
docente die niet alleen Japanse 
cultuur heeft  gestudeerd, maar 
ook nog een aantal jaren in Ja-
pan heeft  gewoond. De rond-

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- ‘Minder meer’ zo 
betitelt fi nancieel wethouder 
Jan Klink de actuele bijdrage 
van het Rijk aan Wijdemeren. 

Weliswaar krijgt de gemeente 
tot 2022 minder geld dan aan-
vankelijk gehoopt, maar toch 
weer meer dan begin dit jaar 
werd aangenomen. De conclu-
sie ‘minder meer’ is dus correct. 
Ging men bij de zogenaamde 
maartcirculaire nog uit van een 
toename van 257.000 euro in 
2018, dat wordt dus 156.000 dit 
jaar, zoals blijkt uit de meicir-
culaire. De verschillen lopen op 
tot 2022, met een afname van 
ruim een miljoen. Het positie-
ve eindsaldo blijft  in 2022 wel 
ruim 2,1 miljoen (i.p.v. de ver-
wachte 3,2 miljoen). Dat Den 

Haag minder geld overmaakt 
naar de Rading 1, komt volgens 
de wethouder voornamelijk 
door de verminderde aardgas-
baten van de regering. “Je zou 
kunnen zeggen dat de Wijde-
meerse burgers een bijdrage 
leveren aan die derving van 
inkomsten.” Anderzijds mag 
Wijdemeren aan de plus- kant 
van de begroting jaarlijks een 
teruggave van € 471.000 uit het 
zgn. BTW- compensatiefonds 
noteren. 

Gelukkig had de nieuwe coa-
litie zich niet rijk gerekend in 
maart, men had bij het opma-
ken van het wensenlijstje voor 
de komende jaren al rekening 
gehouden met ‘minder meer’. 
Dus de interne reorganisa-
tie, meer geld voor cultuur, de 
bouw van een 3e IKC (integraal 

kindcentrum, van school + 
kinderopvang), bestrijding van 
de cabomba en andere fi nan-
ciële doelen kunnen gewoon 
doorgaan. 

Benen op tafel
De jonge wethouder oogt een 
tevreden man. “Ik ben ook best 
trots op onze afdeling fi nanci-
en. Van de accountant hoorden 
we dat Wijdemeren fi nancieel 
gezonder is. Met een forse re-
servepot. Ook noemde de ac-
countant het feit dat onze in- en 
uitgaven goed controleerbaar 
zijn.” Dat de afdeling gaat ver-
huizen naar het Hilversums 
raadhuis heeft  volgens Klink 
niets te maken met een zwak-
ke afdeling. “Nee, het gaat om 
de technische afwikkeling. Zo 
kunnen we onder andere aan-
sluiten bij de e-facturering van 

Minder meer voor Wijdemeren 

leiding in het Sieboldhuis in 
Leiden sluit hier naadloos op 
aan en wordt door dezelfde do-
cente gedaan.
In dit zelfde kader is er ook een 
workshop Japans keramiek. 
Prachtig mooie kommetjes 
worden door de deelnemers ge-
maakt en in een buitenoventje 
afgebakken en geglazuurd. Als 
dat klaar is wordt er een lekke-
re saté gegrild op deze oven en 
genuttigd met uit de eigen kom 
gedronken sake. De Japanse 
docent heeft  zijn sporen bij 
het KPL met diverse cursussen 
ruimschoots verdiend.
Ook andere fantastisch cursus-
sen staan weer op het program-
ma zoals een kandelaar, schaal 
of vaas maken van beton. Pop-
penhuis accessoires op schaal  
1:12. Vogels maken van pa-
pier-maché, workshop smeden, 
een wilgentenen mandje ma-
ken, ooievaars ringen, heerlijke 

kookworkshops met gerechten 
uit vele windrichtingen, vaar-
bewijs, reanimeren met AED. 
Leuke kindercursussen zo-
als taarten en koekjes bakken 
met je papa of mama, zeilen, 
kindersup, naar de lammetjes 
kijken enz, enz. Het zijn weer 
ruim 100 cursussen. Neem 
vooral de tijd om het program-
maboekje eens goed door te 
nemen er staat vast iets moois 
voor u bij. Wat ook steeds meer 
gebeurt is dat men elkaar een 
cursus cadeau doet. 

Kijkt u uit naar het gele pro-
grammaboekje van Kursus-
projekt Loosdrecht. Mocht u 
het boekje niet hebben ontvan-
gen, dan kunt u het natuurlijk 
ook zien op de website www.
kploosdrecht.nl

Hilversum. Het wordt allemaal 
robuuster. Het beleid en zelf-
standigheid blijven we in eigen 
handen houden.”
Nog voor de zomerstop zal Jan 
Klink met de fi nancieel specia-
listen van alle zes partijen (op

positie en coalitie) een open ge-
sprek hebben, met de benen op 
tafel, over verbeteringen in de 
komende begroting. Met name 
de leesbaarheid en communi-
catie kunnen beter.

fi nancieel wethouder Jan Klink
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Op een van de warmste avon-
den van het jaar was het zaal-
tje van de bibliotheek Gooi en 
meer toch goed gevuld met 
belangstellenden voor het ver-
haal van schrijver Timo Bruijns 
(1979) over zijn debuutroman 
‘Bloed is dikker dan water’. 

Bruijns is een geboren en geto-
gen Loosdrechter die in februari 
van dit jaar zijn boek bij uitgeve-
rij Lebowski ten doop hield. In 
een gesprek met Herman Stuij-
ver, eindredacteur van dit lokale 
huis-aan-huisblad, vertelde de 
persmedewerker van Ajax- me-
dia vrijuit over het schrijfproces. 
Ook las hij een fragment voor. 
Veel was al bekend bij een gro-
te groep aanwezigen, onder wie 
zijn moeder, broer, zus, tante, 
nichtje, andere familieleden en 
kennissen. Want ‘Bloed is dik-
ker dan water’ bevat veel auto-
biografi sche elementen, her-
kenbaar bij velen. Maar het is en 
blijft  een fi ctieve roman, niet de 
werkelijkheid. De vader uit het 
boek heeft  bepaalde trekken van 
zijn eigen vader, maar is toch 
anders. Dat onderscheid viel 
niet altijd duidelijk te maken. 
‘Als dit boek je niets doet, moet 
je je laten behandelen’ schreef 
een befaamd recensent. Dat zegt 

toch wel iets. Het boek is vanaf 
maart een succes en al toe aan 
z’n tweede druk. De ontwikke-
ling naar het schrijven van deze 
roman was al bijzonder. Timo 
ontdekte op het allerlaatste mo-
ment dat hij wilde meedoen aan 
de prijsvraag van ‘Manuscrip-
ting’. Een uur na de deadline 
zond hij de tekst op, zonder zich 
te realiseren dat het eigenlijk het 
begin van een roman zou moe-
ten zijn. Hij bedacht snel het ps-
eudoniem Karel Brown. Timo 
won en het leidde er uiteindelijk 
toe dat hij een paar jaar later zijn 
boek af had, na een proces met 
veel ups en downs. Zo bracht hij 
het originele concept terug van 
68.000 naar minder dan 20.000 
woorden. Timo: “Ik brandde 
het decor af waar ik zo hard aan 
had gebouwd.”

Korte inhoud
De 17-jarige Tommy groeit op 
in een milieu van ritselaars, 
raddraaiers, drinkers en bor-
deellopers. Zijn vader verdween 
uit beeld. Tommy wordt op-
gevoed door zijn moeder, zijn 
drankzuchtige oma en oom 
Jassie, garagehouder en part-
time kruimeldief. Nadat hij van 
school gestuurd is, wil Tommy 
zijn droom najagen, hij wil naar 

Avond der herkenning met
 Timo Bruijns

Engeland. Op een met drank 
overgoten barbecue vlak voor 
zijn vertrek rijst de vraag of zijn 
droom ooit zal komen. Een an-
dere recensent schreef ‘De fami-
lie Flodder in romanvorm, maar 
dan grappiger en ontroerender, 
en messcherp opgeschreven. 
Genoten!’. 

Leuk gesprek
Tijdens het gesprek in de bieb 
kwamen veel aspecten naar vo-

ren: over het milieu dat wordt 
beschreven, over het rauwe en 
tegelijkertijd liefdevolle opgroei-
en van Tommy en over de mid-
denmootdroom die een leraar 
hem aanraadt. Ook de voortref-
felijke stijl van schrijven: direct 
en met een vernuft ige opbouw, 
vielen op. Maar met de kring 
van bekenden om Timo ging 
het vooral om de herkenbaar-
heid. Die was groot. Tante was 
er niet helemaal gelukkig mee, 

zij zag bepaalde personen an-
ders dan in het boek geschetst. 
“Maar het blijft  een verhaal, 
fi ctie” herhaalde haar neef, de 
auteur. Al met al een leuke en 
aparte avond met veel interactie. 
Iedereen wacht met smart op 
Timo’s volgende roman. 
Bloed is dikker dan water; ISBN: 
9789048826407; omvang 208; prijs: 
€ 19,99.    
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De Loosdrechtse volleybalclub LoVoC bedankt onderstaande sponsors voor

hun bijdrage aan het succesvolle De Schakel Beachtoernooi 2018

Hoofdsponsor:

Cafetaria de Schakel

Zandsponsor:

123inkt.nl
Sponsors velden, bar, volleypong, muziek,

ballen, springkussen en organisatietent:

Jachtwerf Van Dusseldorp

Vuister Makelaardij

Benko B.V.

Vivante-Bekenkamp

Heineken Nederland B.V.

Aannemingsbedrijf BTZ

BV Intersell

Aannemer E. Wallenburg

Aalberts Bouw B.V.

Bouwbedrijf Ron & Rutger van ’t Klooster

Subsponsors

Eetcafé De Kaars

Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming

Slagerij Gerard de Nooij

H en E architecten

Mokveld Bouw- en Onderhoud B.V.

Loodgietersbedrijf Van Tol

Screen4all.nl

Kappelle Makelaardij B.V.

Buffing optiek

Ten Herkel Grafisch Compleet

Bike-shop Loosdrecht

ID makelaars

Gert Wingelaar Waterwerken

Toko Tiga / Ijssalon

JeeGee Vastgoed

Alsmede donaties en bijdragen van:

Klus Wijs Loosdrecht

Stern Auto Mercedes Hilversum

Bruna Loosdrecht

Andy’s Dierensuper R.van Henten & Zn

Van der Wilt Wonen

’t Knippandje

Mur Bestelbakker

Ottenhome B.V. Kortenhoef

Margriet Bloemen & Planten Bussum

Geluid Sjapie

Stichting De Wissel

Medewerkers gemeente Wijdemeren

Beheerder sportzaal Eikenrode

Stichting De Wissel

NeVoBo

Loosdrechtse Badmintonvereniging LBV

LoVoC

BREUKELEVEEN- Galerie Wijde-
meren, de mooie aan de Loos-
drechtse plas gelegen galerie 
annex woonhuis staat bekend 
om haar indrukwekkende col-
lectie 19de - en 20ste -eeuwse 
meesters, hedendaagse schil-
derijen en heel veel kunstob-
jecten. Minder vaak, maar daar-
om niet minder interessant, 
wordt er melding gemaakt van 
de fraaie collectie sculpturen 
en objecten van alle mogelijke 
afmetingen en materialen die 
bij de Galerie te bewonderen is. 

Binnen en buiten een lust voor 
het oog. De zomerse tuin en 
patio van de Galerie vormen 
het decor voor de mooiste 

Beelden Galerie Wijdemeren
exemplaren en in het huis sie-
ren beelden van uiteenlopende 
aard de hoekjes, de tafels en de 
sokkels. Beelden waar de men-
selijke fi guur centraal staat zoals 
bij Charles Henri en Charlotte 
van Pallandt. Soms realistisch 
en anatomisch correct weerge-
geven, maar soms ook juist met 
een voorkeur voor rondingen 
en voluptueuze vormen. Kijken 
we naar de fascinerende kunst-
werken van het echtpaar Jean en 
Marianne Bremers, dan worden 
we geraakt door hun gave om 
met schoonheid en kracht re-
aliteit en illusie vorm te geven. 

Een andere  kunstenaar die de 
aandacht van de bezoeker trekt, 

Foto: De Ooievaar van
JoostZwagerman

is Marjolijn Dijkhuis. Marjolijn 
streeft  ernaar het uitzonder-
lijke in alledaagsheid te laten 
zien. Een dartelende koe en 
een struisvogel ‘die graag ballet-
danser had willen zijn’, het zijn 
voorbeelden van haar beelden 
vol emotie en soms met een tik-
keltje humor. 

Niet vervelen
De bezoeker van Galerie Wij-
demeren hoeft  zich nooit te 
vervelen. De thematentoon-
stelling Holland Waterland die 
nog steeds veel bezoekers trekt, 
wordt binnenkort opgevolgd 
door de expositie Portretten, 
interieurs en stillevens, kort ge-
zegd ‘Mensen kijken’. Ook hier 
wederom mooi werk van onder 
andere Isaac Israels, Breitner en 
Mari ten Kate.

Of u nu per boot, op de fi ets, 
wandelend of met de auto komt, 
een kopje koffi  e staat altijd voor 
u klaar, buiten op de veranda, in 
de tuin of op koele dagen bin-
nen aan de uitnodigende keu-
kentafel.

U bent van harte welkom aan 
de Herenweg 73 in Breukele-
veen. Reguliere openingstijden: 
iedere woensdag, donderdag en 
vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Daarnaast op afspraak. Meer in-
formatie vindt u op de website: 
www.galeriewijdemeren.nl.
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Op zaterdag 30 juni werd het 
wedstrijd seizoen afgesloten 
met een recreantenwedstrijd 
in Kortenhoef.

In de ochtend werd gestart 
met 5 turnsters van Nilo en 
ondanks de zenuwen werden 
er mooie oefeningen geturnd. 
Dit bleek ook wel op de prijs-
uitreiking, van de 5 turnsters 
vielen er 4 in de prijzen! Het 
goud was voor Celeste Caf-
fé, zilver voor Nathalie Sloof, 
brons ging naar Anne Aal-
berts en de 4e plaats was voor 
Elvira Proosdij. Madelief 
Sherrell viel buiten de prijzen, 
maar had ook zeker goed ge-
presteerd op haar eerste turn-
wedstrijd.
In de middag kwamen er nog 
4 turnsters van Nilo in actie, 

voor deze turnsters ook ex-
tra spannend, want het was 
hun eerste wedstrijd buiten 
de dorpsgrenzen van Loos-
drecht. En ook deze dames 
turnden een prima wed-
strijd. Dit was ook terug te 
zien bij de prijsuitreiking, 
Britt van de Meent behaal-
de brons en  Katiya Smit 
won een zilveren medaille. 
Daniek en Rosalinde de Bruin 
behaalden respectievelijk een 
mooie 6e en een 10e plaats.
Het turnseizoen van Nilo is 
hierbij afgesloten en op maan-
dag 3 september worden de 
lessen weer gestart.

Mooie prestaties van Nilo op 

recreantenwedstrijd

'Turnen’'Tennis’

Loosdrechts Open groot succes

Bij Tennisvereniging Loos-
drecht is na 4 jaar afwezigheid 
van de kalender weer Het 
Loosdrechts Open georgani-
seerd. Met groot succes. Een 
volledig nieuwe Crew heeft 
dit opgestart, met hulp van 
de voormalige toernooileider 
die zijn ervaring graag ter be-
schikking stelde. In 5 avonden 
en het weekeinde van 18 tot 
en met 24 juni, werden meer 
dan 60 partijen gespeeld in 
verschillende categorieën. 

Het toernooi eindigde met 
heerlijke muziek van DJ-Lex; 
er was nog genoeg dansener-
gie. De Crew, André de Oude, 
Hans Apeldoorn, Simone van 
Staveren en Petra Keizer heb-
ben ervoor gezorgd dat we met 
vertrouwen uitkijken naar Het 
Loosdrechts Open Toernooi 
2019. Zij gaan ervan uit dat er 
dan weer meer inschrijvingen 
zullen zijn. Vele  plaatselijke 
en landelijke sponsoren heb-
ben meegewerkt door wed-
strijdmateriaal en prijzen voor 
de winnaars ter beschikking te 

Op 9 september duikt ons spor-
tieve redactielid Saskia Luijer 
in het Amsterdamse water 
voor Stichting ALS Nederland. 
Wordt u haar donateur?

Dit keer geen fi etstocht of ver-
re reis, maar een actie in eigen 
land. Op 9 september doet ze 
mee met de Amsterdam City 
Swim. Dan springt ze in het 
diepe en zwemt 2.018 meter 
door de Amstel en Amster-
damse grachten om geld op 
te halen voor Stichting ALS 
Nederland. De opbrengst gaat 
voor 100% naar onderzoek 
voor het vinden van een oplos-
sing voor ALS en voor verbete-
ring van de kwaliteit van leven 
van ALS-patiënten. 
Complexe ziekte
ALS (Amyotrofi sche Laterale 
Sclerose) is een progressieve 
dodelijke zenuw- en spierziek-

te die iedereen op volwassen-
leeft ijd kan treff en. Gemiddeld 
overlijden er elk jaar in Neder-
land 500 patiënten en komen er 
500 bij. Een eff ectieve behande-
ling is er niet, maar daar wordt 
wereldwijd hard aan gewerkt. 
Ook in ons land. Om daar meer 
over te weten, bezocht ik eind 
mei de open dag van het ALS 
Centrum Nederland, dat ge-
vestigd is in het UMC Utrecht. 
Daar spraken vier professoren 
over de nieuwste ontwikkelin-
gen in het wetenschappelijk 
onderzoek naar ALS. Zoals de 
zoektocht naar de genetische 
oorzaken, de onderzoeken 
naar medicatie en andere the-
rapieën, en het ontwikkelen 
van praktische hulpmiddelen 
om patiënten zo goed moge-
lijk te ondersteunen. Tijdens 
de rondleiding in het lab voor 
stamcelonderzoek werd mij 

steeds duidelijker hoe complex 
de ziekte is. Er is niet één ver-
oorzaker van ALS, maar ver-
schillende genetische afwijkin-
gen (genmutaties) kunnen in 
samenspel met andere factoren 
leiden tot de ziekte. Om de juis-
te behandeling te vinden, moet 
je dus eerst weten wat de exacte 
oorzaak is. Om welke specifi eke 
genen gaat het? Waarom leiden 
deze bij de ene persoon wel tot 
ALS en bij de ander niet? Welke 
andere factoren spelen een rol? 
Wat gaat er precies mis en hoe 
kan dit worden bijgestuurd? 
Allemaal vragen waar men in 
het ALS Centrum antwoorden 
op probeert te vinden.

Help mee
Wilt u hier een bijdrage leve-
ren, zodat de experts in het ALS 
Centrum meer mogelijkheden 
krijgen om dit belangrijke werk 

Sponsor Saskia’s Amsterdam City Swim

te doen? Aarzel dan niet, maar 
sponsor haar Amsterdam City 
Swim via de website: www.
amsterdamcityswim.nl/deelne-
mers/saskia-luijer of maak een 

bedrag over op NL13 INGB 
0687086191 t.n.v. Saskia Luijer, 
Kortenhoef. Met veel dank!

stellen. Pizzabonnen van een 
Italiaans restaurant, bloemen 
van een lokale bloemenwinkel 
fl eurden ons terras op en onze 
buren, de supermarkt,  stelde 
wijnen ter beschikking. Kort-
om genereuze gebaren die erg 
op prijs werden gesteld. De 
fi nales waren een plezier om 
naar te kijken en soms zin-
derend. Het weer was goed 
genoeg om het publiek vast 
te houden op het terras met 
een drankje, lekker hapje en 

mooie wedstrijden Al met al 
genoeg ingrediënten voor een 
goede sfeer. 
Veel nieuwe jeugd
Na zo’n succesvol evenement 
voelt een kleine vereniging 
zich trots en wil graag veel 
nieuwe leden verwelkomen. 
De inzet van vrijwilligers en 
onze trainer Rob de Lepper, 
die een bezoek bracht, heeft  
al voor veel nieuwe jeugdin-
schrijvingen gezorgd en Tv 
Loosdrecht staat na dit succes 
helemaal te popelen om weer 
een jeugdtoernooi te organi-
seren. Alleen door de inzet 
van toegewijde vrijwilligers 
is het mogelijk om te laten 
zien wat we in ‘huis’ hebben. 
En vrijwilligers? Die hebben 
we! Dat maakt onze club tot 
een vereniging. Een trotse
vereniging.

Foto (vlnr): Andre de Oude (vz TV 

Loosdrecht), Stephanie vd Spek, Willem 

v Rhenen en Simone van Staveren 

(crewmember)

In de Heren Enkel won Kaj Deans; in de Dames Dubbel wonnen

Fatima Bijlsma en Jacqueline Heijmans en in de Gemengd Dubbel wonnen

Willem van Rhenen en Stephanie vd Spek. 

foto: Elvira, Celeste, Madelief, 
Nathalie en Anne



Woensdag  juli 12 NIEUWSSTER

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

YOGA MAR hele zomer open
Doe mee! www.yogamar.eu 

? 0615579525 Marie-José

Ik zoek een lieve dame 
die af en toe licht huis- 

houdelijk werk wil doen.
0653430500

 

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.  8 juli: 11.00 uur:  Pater P. de Klerk.

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo.  8 juli: 9.30 uur: Ds. T. Cammeraat.

 18.30 uur: Gezamenlijke dienst.

Gereformeerde kerk

Zo. 8 juli: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.

Beukenhof

Zo. 8 juli: 11.15 uur: Ds. H. Ploeger/mw. L. Visscher.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 8 juli: 10.00 uur: Ds. G. Oberink, Urk.

 18.30 uur: Drs. H.Z. Klink, Ouddorp. 

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 8 juli: 09.30 uur: Leesdienst.

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. 04 juli         20.00 u.     Commissie Ruimte en Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
07/08 juli              Vrijbuiters weekend   Oud Ldr. dijk 137
za. 07 juli          11.00 u.      Place du Tertre, kunstmarkt  K’hoefsedijk 86A, Kortenhoef
zo. 08 juli          11.00 u.      Sloepentocht ‘The Jungle’  Rondje Wijdemeren
ma. 09 juli        20.00 u.      ALV SV. Loosdrecht   Kantine SVL
do. 12 juli         13.00 u.      Taxaties oude boeken, Arie Molendijk Fletcher hotel, Oud Ldr. dijk 
zo. 15 juli          06.00 u.      Open Ankeveense Viskampioenschap Terrein IJsclub Ankeveen
zo. 15 juli          13.30 u.      Kanotocht Kortenhoef   Parkeren, Moleneind, N201
wo. 18 juli        12.00 u.      Burenmaaltijd    Grand Café, Emtinckhof

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

 

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Programma GooiTV
Vanaf 4 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht  
   voor het beachvoetbal in Kortenhoef en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum, 
   Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht 
06-15119493 • info@christelclaires.nl • www.christelclaires.nl    

Pedicure Praktijk  
Nagelstudio                                                        

Arlo Vlaar wist niet wat ‘m over-
kwam. Wereldster Ed Sheeran 
kwam bij restaurant Vlaar in 
‘s-Graveland lunchen. Na  2 uur 
ontspannen aan de vaartkant 
fi etste Ed met gevolg terug naar 
de Arena voor zijn optreden.

Ed Sheeran
bij Vlaar




