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De Beukenlaan lijkt
op een achterbuurt
Mevrouw Cathrien Honders
is wanhopig. De Beukenlaan,
waar ze al 35 jaar woont, is veranderd in een chaos. Alle beuken gekapt, het trottoir schots
en scheef en bij regen verandert het zand in een modderstroom.
Door: Herman Stuijver

Uw makelaar sinds 1979 !

“Ik schaam me om familie en
vrienden te ontvangen. Zoals
de laan er nu bij ligt is het geen

JA

gezicht. Het lijkt wel een achterbuurt” vertelt de 79-jarige.
“Zo’n twee jaar geleden zijn alle
beuken gekapt, ook de gezonde. Ik begreep dat ze te groot
waren. Maar dat zo’n kaalslag
zo lang duurt en we horen maar
niks.” In oktober 2017 gaf de
gemeenteraad zijn fiat voor een
krediet van 3,2 miljoen voor
de herinrichting van de Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg.
Het is een duur plan, omdat de
gemeente de straten klimaatbe-
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stendig wil maken. Om teveel
regenwater op te vangen wordt
de riolering een stuk breder,
waarbij de bewoners de gelegenheid krijgen om het privériool gratis aan te laten sluiten
op de hoofdpijp. Voorts komt
er een flexibel drainagesysteem
om extra water op te vangen.
Op alle straten komt het 30
km- regime. Driekwart van de
bomen wordt herplant. Toenmalig wethouder Reijn zei toen
dat hij in november 2017 wilde
starten. De totale reconstructie
zou een half jaar duren.

trottoirbanden verzakt. Ook
constateerde de gemeente dat
teveel bewoners hun auto op de
stoeprand parkeren waardoor
die scheve plekken zijn ontstaan. Volgens mevrouw Honders waren de massale kap- en
zaagactiviteiten de oorzaak van
de verzakking, niet de parkeer-

ders. Als tegenmaatregel heeft
Wijdemeren paaltjes op de
stoepranden geplaatst, daarvan
is het merendeel inmiddels verdwenen. Wel is duidelijk dat er
op de Beukenlaan een groot tekort is aan parkeerplekken.
Lees verder op paigna 2

Noodkreet
Intussen zitten de bewoners
van de Beukenlaan al te lang
met een straat die er niet uitziet. Op de plekken waar eens
de fraaie beuken stonden, ligt
nu zand. Door de rooiwerkzaamheden toentertijd zijn de

Wat als het gras
echt groener is bij
de buren?
NVM advies nodig?

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

2

NIEUWSSTER

Woensdag  augustus 

De Beukenlaan lijkt op een achterbuurt
Vervolg van pagina 1
“Het zou wellicht een idee zijn
om achter de huizen aan de
Beukenlaan, bij de Waterleiding extra parkeerplaatsen aan
te leggen” oppert mevrouw
Honders. Die begrijpt dat de
kuilen nog niet zijn opgevuld
met nieuwe bomen zolang de
riolering er nog niet ligt. “Maar

het duurt maar, en dan zal de
Eikenlaan wel het eerst aan de
beurt zijn. Ik zou willen dat ze
een tijdelijke maatregel bedenken om die modderzooi tegen
te gaan. Strooi grind op die
zandplekken en doe iets aan
het trottoir. Het is ’s avonds
gewoon gevaarlijk om erover
heen te lopen.”

Overigens heeft mevrouw Honders ook burgemeester Ossel
een brief geschreven met haar
noodkreet. Die kwam zelfs persoonlijk poolshoogte nemen in
maart. “Het had z’n aandacht,
zei hij. En inderdaad stonden er
even later paaltjes, maar dat is
geen oplossing” sluit Cathrien
Honders af. “Laat ze eerst onze
laan eens op orde

Reactie gemeente op Beukenlaan
Op dit moment is de gemeente bezig met het voorbereiden
van de herinrichting van de
Eikenlaan en de Beukenlaan in
Nieuw-Loosdrecht. Naar verwachting start het werk eind
oktober. Bedoeling was te starten in het voorjaar van 2018.

Dit is helaas niet gelukt vanwege de technische complexiteit
van de klus. Op dit moment
loopt de aanbestedingsprocedure om tot een opdracht aan
een aannemer te komen. Als
alles volgens planning verloopt
start het werk eind oktober. De

totale doorlooptijd is ongeveer
vijf maanden. Zodra er meer
bekend is, ontvangen inwoners
van de betreffende straten meer
informatie over de exacte planning.

Willem Stronck weer thuis
Uit een schrijven aan de buurt
blijkt dat huisarts Willem Stronck zondag jl. weer thuis is gekomen. Dat schrijft zijn echtgenote.
Ze dankt iedereen voor de vele
blijken van medeleven, op welke manier dan ook. Het huis is
een grote bloemenzee. Ze bedankt ook Hessel voor z’n snel-

le ingrijpen en het team van de
huisartsenpraktijk voor de eerste hulp. Het slachtoffer is gestoken in hals, rug en twee keer
in zijn bovenbeen. Daarnaast
zijn drie wervels gebroken door
het mes. Het traumateam was
snel ter plekke en heeft Stronck
naar het UMC getransporteerd.
Na de operatie kwam de familie in een emotionele achtbaan

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Maertensplein 98b
3738 GR Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605
Fax: 0346 - 218 176

Logo kleur

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

Als het eb is in je leven, is het goed strandjutten

met zaken als recherche, politie,
forensisch arts en maatschappelijk werk. Willem Stroncks
echtgenote heeft grote bewondering voor de kracht van haar
man. Al zullen de geestelijke
en lichamelijke gevolgen zeker
niet uitblijven. ‘Maar hij is er
weer’ is de hoopvolle conclusie.

Mededeling eindredactie
Dit huis-aan-huisblad wordt
50 weken per jaar overstroomd met vele verzoeken
voor plaatsing van berichten.
Nog steeds zijn het Weekblad
Wijdemeren en de NieuwsSter de belangrijkste media
voor nieuws uit de vijf dorpen. De eindredactie wil
zoveel mogelijk een podium
zijn voor iedereen. Daarom
moet de eindredactie streng
doch rechtvaardig zijn bij de
selectie van de ingezonden
teksten. Die kunnen niet
langer zijn dan 300 woorden. Voor de rubriek KORT
geldt de limiet van 100 wrd.
Onderstrepen, vet, hoofdletters, uitroeptekens en andere
vormgevingsaspecten zijn
zinloos, alles wordt bewerkt.
Voorts is de sluitingstijd voor
berichten: vrijdag 16.00 uur
(voor weekendactiviteiten:
zondag, 20 uur). Graag naar:
redactie@dunnebier.nl.

MEDISCHE DIENSTEN
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

Programma GooiTV
Vanaf 29 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
RegioHub herhaalt het onderwerp over wandelen als middel
om je beter te voelen; Lijsbeth Siegersma ging op bezoek bij een
nieuwe editie van Wonderfeel in ’s-Graveland; Ode aan de levensgenieter, waarbij Deborah Verwey met een ondernemer op zoek
gaat naar de invloed van zijn passie op zijn zakelijke leven.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 2 september: 11.00 uur: Diaken W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 2 september: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, gezinsdienst
18.30 uur: Ds. M. Roelofse
Gereformeerde kerk
Zo. 2 september: 10.00 uur: Ds. A. de Boer.
Beukenhof
Zo. 2 september: geen dienst

Oud-Loosdrecht
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

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

Hervormde Gemeente
Zo. 2 september: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 2 september: 09.30 uur: Preeklezen
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Twee Wijdemeerse redders geëerd

Door: Herman Stuijver

voorbeeld voor velen” zei JanJaap de Kloet “anderen hadden
misschien een selfie gemaakt,
maar jij ging direct over tot actie, zonder dat je wist wat er zou
kunnen volgen. Klasse!” Naast
een bos bloemen ontving de
jonge Loosdrechter een tegoedbon van 100 euro om dat te besteden aan zijn vishobby.

De 17-jarige Hessel joeg de
messentrekker weg die de
Loosdrechtse huisarts Stronck aanviel en Andrei dook de
’s-Gravelandse Vaart in om Jan
Zwagerman jr. te bevrijden uit
zijn benarde positie onder water. Vergezeld door twee wijkagenten toog De Kloet op weg
naar de mannen om hen namens de gemeente te bedanken
voor hun inzet zonder voorbehoud. Hessel hoorde vorige

Duiken
Ook ‘s- Gravelander Andrei bedacht zich op dezelfde dag geen
moment toen hij de klap van
de botsing tussen een kerende
auto en die van het slachtoffer
op de Koninginneweg hoorde.
Hij dook zonder aarzelen vanaf
zijn achterterras in het water.
“Ik was er in vier seconden.
De eerste drie deuren kreeg
ik niet open. Ik riep al om een
hamer, maar dat was niet meer

Hoewel Hessel en Andrei beide het woord ‘held’ niet willen
horen, was het voor locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet
zonneklaar dat deze Wijdemeerse redders in nood door
de gemeente geëerd moesten
worden.

Hessel
week dinsdag geschreeuw in
de huisartsenpost aan de Eikenlaan, klom door een raam
waarop de messentrekker het
hazenpad koos. Vervolgens
belde hij 112. Op grond van
een signalement arresteerde de
politie kort daarop de 34-jarige voortvluchtige. “Je bent een

Zaterdag 25e NK Palingroken
KORTENHOEF- De Stichting
Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC) organiseert a.s.
zaterdag voor de 25e keer het
Nederlands Kampioenschap
Palingroken.
Ieder jaar doen 100 van de beste rokers uit heel Nederland
(en een enkele uit het buitenland) aan het open kampioenschap mee. Naast paling voor
de wedstrijd wordt ook andere
vis gerookt ter demonstratie en
verkoop aan de ruim 15.000
bezoekers van Nederlands
grootste visroken evenement.
De startbel voor de wedstrijd
luidt om 12.00 uur. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur
plaatsvinden in de feesttent bij
de Oude School aan de Kortenhoefsedijk. Daaraan vooraf
gaat een uitgebreide beoordeling door een uit onafhankelijke deskundigen en prominente
palingliefhebbers
bestaande
jury. Vanwege de jubileumeditie zal de jurering dit jaar extra
uitgebreid zijn: iedere deelne-

nodig want de rechter achterdeur ging open.” Binnen de
kortste keren stonden redder
en slachtoffer op de wal. Toen
de brandweer snel ter plekke
was, hoefden zij alleen maar te
helpen met het bergen van het
voertuig. “Je hebt een leven gered, zonder voorbehoud geholpen. Dat is zeer lovenswaardig”
zei de locoburgemeester. Naast
de bloemen kreeg Andrei een
dinerbon voor restaurant Vlaar
aan het Noordereind. De eveneens aanwezige brandweerlieden Landwaart en Pos hoopten
dat de redder zich zou aansluiten bij de ’s-Gravelandse brandweerpost.
Updates
Volgens de praktijkmanager
van de Huisartsenpraktijk
Loosdrecht is de toestand van
huisarts Stronck ‘redelijk, stabiel’. Na de verbijstering over
de aanval heeft men langzaam
maar zeker het werk weer opgepakt. “Maar je zult begrijpen
dat alles anders is geworden na
die dinsdagochtend. Dit laat je
niet meer los” voegde ze eraan
toe. Er is hulp voor de medewerkers, ook zal er een vervan-
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Andrei
ger voor het slachtoffer worden
ingezet. Het onderzoek naar de
dader is overgedragen aan het
Openbaar Ministerie.
Met Jan Zwagerman gaat het
ook beter, al zat de schrik er
stevig in. “De auto is helemaal
over de kop gegaan. Eerst dacht
ik dat ik het onder controle
had, maar al snel liep de auto
onder water. Het leek net een
film, ik zag mijn einde naderen,
machteloos. Andrei heeft me
echt gered, klasse.” Het talloze
keren delen van zijn ervaring
lijkt voor de garagehouder een
soort therapie. “Die belangstelling doet me goed en ik kan zo
alles op een rijtje zetten.”

Oudpapier op de dijk
Dit gebeurde vorige week donderdagavond met de oudpapier
ophaaldienst. Het was op de
Oud Loosdrechtsedijk ten huize van nr. 22. De papierkliko’s
mer krijgt uitgebreide feedback op zijn of haar inzending.
Naast de wedstrijd is er een
braderie op de Kortenhoefsedijk.
Niet alle door de deelnemers
gerookte wedstrijdpaling wordt
gebruikt door de jury. Deze extra paling wordt verkocht aan
het publiek ten bate van een
goed doel; dit jaar is dat Stichting Muziekids. Deze stichting
heeft tot doel kinderen tijdens
een ziekenhuisverblijf kennis
laten maken met het zelf spelen, beluisteren en beleven van
muziek.

werden geleegd en voor onze
deur kwam een berg papier te
liggen. Wee o wee, zoveel oudpapier zat er niet in onze kliko.
Ra , ra hoe kan dat?!?

Duurzaam
De daling van de wilde palingstand baart natuurlijk ook
de organisatie van het kampioenschap zorgen. Daarom
wordt voor de wedstrijd duurzaam gekweekte paling met
certificatie van het Duurzaam
Paling Fonds gebruikt. Om
onnodig dierenleed te voorkomen, wordt op de wedstrijdpaling een humane dodingsmethode toegepast, waarbij
gebruik gemaakt wordt van een
door de Universiteit Wageningen ontwikkeld apparaat. Zie
ook: nkpalingroken.nl.
Ouderenmiddag
Woensdagmiddag 12 september is er weer een ouderenmiddag. Deze middag zal
de heer Snijder een diaserie
laten zien met als onderwerp
‘De Schepping’. U bent allen
weer van harte welkom in
het Wijkgebouw aan de Eikenlaan, aanvang 14.30 uur.
De koffie en thee staan weer
voor u klaar.
Het organisatieteam ziet uit
naar uw komst
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Jeugdfonds wil alle kinderen laten meedoen

Seema en Reema op zwemles
WIJDEMEREN- De tweeling
Seema en Reema haalde recent
hun zwemdiploma-A. Hun lessen werden vergoed door het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Want dat alle kinderen meedoen, dat vindt de gemeente
Wijdemeren belangrijk. Nog
te weinig ouders kennen de
regeling om kinderen te laten
sporten, dansen, musiceren,
schilderen, enz.
Door: Herman Stuijver
De meiden kwamen op 8 augustus 2007 in Aleppo (Syrië)
ter wereld, Seema vijf minuten
eerder dan Reema. Nu wonen
ze al twee jaar in Nederhorst
den Berg. De welbespraakte dametjes vertellen volop over hun
zwemervaringen. “Ik was best
bang voor water” vertelt Reema
“ maar gelukkig kon Seema mij
goed helpen. Dan hield ze m’n
hand vast.” “Je moet bij het duiken gewoon je ogen dicht doen
en aan iets anders denken” sluit
Seema aan. Een half jaar hadden ze op woensdagmiddag les
in De Lieberg in Hilversum. Ze
leerden ‘kikkervoeten’ zwemmen en watertrappelen.

Restaurant
Gespecialiseerd in elke
“ feest ” gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW Hilversum  tel. 035-5771267
www.restaurantfloyds.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Aardbeienrondje
€ 1,5o per stuk

4 voor € 5,00

Het was wel spannend bij het
diploma-zwemmen,
vooral
met je kleren aan, maar gelukkig ontvingen ze hun papieren
certificaat. Met hun diploma
op zak mochten ze van papa
Almotasam en mama Fatima
die lange, hete zomer lekker
zwemmen op de strandjes aan
de Spiegelplas. “Niet te ver uit
de kant en op tijd thuis zijn”
voegt mama eraan toe die niet
altijd mee kon. Gelukkig boden de mobieltjes hulp in de

communicatie. In het nieuwe
schooljaar in groep 7 van de
Mr. Kremerschool gaan ze verder met hun B-diploma. Voor
Reema en Seema en andere
Wijdemeerse kinderen bood
het Jeugdfonds Sport & Cultuur een oplossing. Maar nog te
weinig kinderen doen mee.
Jeugdfonds
Wist u dat 1 op de 9 kinderen
in armoede leeft? In Nederland
namen ruim 60.000 kinderen
deel aan sport op kosten van
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en voor cultuur waren er
bijna 10.000 kinderen tussen 4
en 7 jaar die gebruik maakten
van de regeling. Wijdemeren is
een van de 248 gemeenten die
is aangesloten bij het fonds.
Het is nog te onbekend in onze
vijf dorpen. Je komt in aanmerking als het gezin leeft van
120% van het sociaal minimum. Alleen zogenaamde ‘intermediairs’ kunnen een aanvraag doen. Dat zijn juffen en
meesters, schuldhulpverleners,

leden van het wijkteam en andere hulpverleners. Bij een aanvraag geeft de tussenpersoon
een financiële motivatie, dat is
voldoende. Je kunt 225 euro per
jaar ontvangen voor sport, dat
wordt rechtstreeks betaald aan
de clubs (attributen met een
voucher). Voor cultuur is dat
bedrag € 425,00.
Voor zwemmen geldt een aparte Wijdemeerse regeling: De diverse zwembaden geven een Adiplomagarantie. De bedragen
verschillen, voor De Lieberg is
het 525 euro ( je krijgt dan geen
andere sport vergoed).
Seema en Reema genieten nu
veilig van het water. Misschien
kent u in uw omgeving ook
kinderen die mee willen doen,
maar niet kunnen. Misschien
willen ze handballen, dansen,
trommelen of boetseren. Aarzel
niet en zoek een intermediair.
Meer info:
www.jeugdfondssportencultuur.nl.
Aanvragen via:
www.allekinderendoenmee.nl.

Medewerkers huisartsenpraktijk
Als team van de huisartsenpraktijk zijn wij zeer aangeslagen door wat er gebeurd is,
met onze dierbare collega Dr.
Stronck. Wij zijn dankbaar
dat zijn situatie stabiel is. Naar
omstandigheden gaat het redelijk goed met hem. Momenteel is onze huisartsenpraktijk

weer geopend. Wij hopen op
uw begrip voor het feit dat wij
niet-spoedeisende zaken tijdelijk uitstellen. Op alle andere
vragen kunnen wij in het belang van de privacy geen commentaar geven, ook daar rekenen wij op uw begrip.
Langs deze weg willen we ie-

dereen vast hartelijke bedanken
voor alle berichtjes, kaarten,
bloemen en andere vormen van
belangstelling. Dit geeft troost
en helpt om de draad weer op
te pakken.
Alle medewerkers Huisartsenpraktijk Loosdrecht

Themaochtend ‘Veiligheid op internet’
Op woensdag 5 september is er
van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht een Themaochtend
over Veiligheid en privacy op
internet door Christian Zierleyn.
Veiligheid en privacy op internet staan momenteel veel

in de belangstelling. Christian
Zierleyn, vrijwilliger bij Bits of
Freedom (bof.nl), dé beweging
die opkomt voor internetvrijheid in Nederland, vertelt over
wat nou precies het probleem is
en wat je zelf kunt doen om je
te beschermen. Met veel praktische tips, die niet al te moeilijk
zijn voor gebruik op laptop,

tablet en smartphone. Er is ruime gelegenheid voor het stellen
van vragen. Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd iemand van SeniorWeb aanwezig om u te helpen bij vragen
over de PC, tablet, e-reader of
smartphone. Iedereen is van
harte welkom, de entree is vrij.
Tjalk 41; 035- 582 5488.
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Geruisloos en groen varen
Het kan stiller op het water. Het
kan ook schoner. Een elektrische motor biedt deze mogelijkheden. Afgelopen zaterdag
25 augustus vond de eerste
editie van ´De dag van het elektrisch varen´ plaats.
Door: Niels van der Horst
Gastheer Dennis Kock van
Sloep Uitje Loosdrecht was
gastheer in een informatietent
nabij café-restaurant De Dikke Muis in de Porseleinhaven.
Hij is verhuurder van een grote sloep met elektrische motor
voor grote groepen.
Infodag
Doel van de dag was het bekender maken van de voordelen
van elektrisch varen. Tussen
11.00 en 16.00 uur waren hiertoe geïnteresseerden welkom
voor een rondvaart op de Loosdrechtse Plassen op een van
de demoboten. Naast de rondvaart kon men ook informatie
inwinnen bij de verschillende

deelnemers van de dag. Zo
was er Green Marine Motors,
een internationaal opererende bouwer en installateur van
elektrische bootmotoren. Hun
motoren worden direct op de
schroefas gemonteerd hetgeen
een flinke toename in koppel
(kracht) oplevert. Hierdoor nemen ze twee bezwaren weg: het
gebrek aan power ten opzichte
van de fossiele brandstofmotor en de korte vaarduur van
de ‘gewone’ ontwerpen met
elektrische motoren. Dennis
Kock van Sloep Uitje Loosdrecht voegde daar aan toe dat
varen met een elektrische motor directer gaat, hetgeen ook
een positief effect heeft op het
manoeuvreren en daarmee de
veiligheid in de haven en op de
plassen.
Beleving
“Bovenal is het comfort van het
stille varen dé reden dat ik het
meer onder de aandacht wil
brengen. We merken dat klanten ons vooral daarom steeds

vaker boeken.
Geen
stank,
geen
herrie,
geen trillingen
door de boot
heen. Bijna geluidloos.” Daan
Herber
van
Green Marine
Motors beaamde dit volledig.
“Die beleving
zie ik bij al
mijn klanten.
Iedereen die
elektrisch varen overweegt
en vanuit die
interesse
bij
ons een proefvaart komt maken, gaat om. Letterlijk iedereen! Daarom is het belangrijk
dat zoveel mogelijk mensen het
elektrisch varen zelf ervaren.”
Steun
Hét platform voor sloepen was
ook aanwezig. Inge Pont was er
namens dit forum dat opereert
onder de prachtige naam “Dae-

mes op de golven en Heeren op
het water”, kortweg “Daemes en
Heeren”. Alle informatie over
sloepen kan je vinden op hun
website http://daemesenheeren.nl. In de loop naar volgend
seizoen komt er een bijlage in
hun magazine Sloep die geheel
gewijd zal zijn aan het elektrische vaarplezier. Van een geheel andere kant ontbreekt het

Nog thuis, weer thuis, niet thuis?
Bij het Kursusprojekt Loosdrecht
is het vakantietijd. Voor het komende seizoen ook weer zo veel
verschillende activiteiten.
Wil je bewegen? Kom dan
suppen, doe mee met Yoga of
dansen tijdens Zumba. Je kunt
ook een taal (beter) leren zoals
Spaans, Engels of Duits. Ben je
meer een lekkerbek, nou dan is
Limoncello maken misschien
wel iets of een Indische rijsttafel. Voor de creatieve mensen
onder ons is er ook van alles
te doen zoals beeldhouwen,
keramiek, boetseren, tekenen,
schilderen of sierraden maken.
Misschien heb je altijd al willen
kennismaken met smeden of

juist filosofie of astrologie, ook
dat kan bij het KP. Verder zijn
er ook nog diverse lezingen en
excursies en wordt de jeugd
ook niet vergeten. Alles staat
in het bekende gele boekje dat
je in de brievenbus hebt ontvangen en anders op diverse
openbare locaties verkrijgbaar
is. Ook op de website, www.
kploosdrecht.nl staan alle activiteiten. Wij staan overigens
ook met een kraam op de
jaarmarkt in Loosdrecht op 29
augustus van 13.00-20.00 uur
en tijdens het NK palingroken
in Kortenhoef op 1 september
13.00-18.00 uur, waar wij graag
alle prangende vragen beantwoorden.

Inschrijven
Vergeet niet om op zaterdag 8
september naar de Inschrijfdag
te komen van 10.00-12.00 en
van 13.30-14.30 uur. En voor

nu geniet nog lekker van deze
hele mooie zomer en tot in september bij het Kursusprojekt
Loosdrecht in het 3-Luik op de
Acacialaan 2 in Loosdrecht

Negen brievenbussen minder in Wijdemeren
DEN HAAG- In Wijdemeren zal
PostNL negen brievenbussen
verwijderen. De reden voor de
aanpassing is dat we in Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig
worden gebruikt, verwijderen
of verplaatsen we naar plekken
waar veel mensen komen zoals
winkelcentra, supermarkten of
locaties aan het begin van een
woonwijk.
Bij het bepalen van de locaties
is rekening gehouden met de
afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft.
Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO,

Unie KBO, PCOB de mogelijkheid gekregen om advies uit te
brengen op de plannen in de
gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook
voor mensen die wat minder
goed ter been zijn. Brievenbussen bij zorginstellingen blijven
om die reden dan ook staan.
Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd.
Vanaf 10 september voert PostNL de eerste veranderingen in
het netwerk van brievenbussen in Noord-Holland door.
In Wijdemeren blijven 24 brievenbussen en verdwijnen er 9
brievenbussen. De aanpassingen zijn 5 oktober gerealiseerd.

Verdwijnen:
’s-Graveland: Leeuwenlaan 6.
Kortenhoef: Elbert Mooylaan
28, Zuidsingel 56. Loosdrecht:
Oude Molenmeent 15, Nieuw
Loosdrechtsedijk 7, Nieuw

Loosdrechtsedijk 65, Nieuw
Loosdrechtsedijk 211, Horndijk 21. Nederhorst den Berg:
Legakker 19.

eigenlijk nog een beetje aan
steun. De gemeente staat zeker
positief tegenover deze ‘nieuwe’ vorm van varen. Ze lijkt de
positieve aspecten alleen nog
niet volledig op waarde in te
schatten. Er zijn wel de algemene belastingvoordelen maar
een bedrijf als dat van Dennis
wordt bijvoorbeeld niet direct
gesteund. De gemeente maakt
bijvoorbeeld (nog) geen onderscheid met verhuurders van
boten met ouderwetse fossiele
brandstof motoren. Niet alleen
de natuur en liefhebbers van
wat meer rust en stilte zouden
gebaat zijn bij een toenemend
gebruik van elektrische motoren. Met het oog op de Europese en dus ook landelijke omzetting naar duurzame energie
lijkt extra en specifieke steun
voor de elektrische motor op
het water een logische stap.
Repair Café
Zaterdag 1 september is er
van 10.00-13.30 uur weer
een Repair Café bij Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht.
De slogan van het Repair
Café is weggooien? Mooi
niet! Hebt u kapotte huishoudelijke apparaten of een
blouse waar de knoop vanaf
is? En lukt het u niet zelf om
het te herstellen? Dan kunt u
terecht bij het Repair Café.
Onze handige vrijwilligers
kunnen u (kosteloos) helpen
om bijvoorbeeld uw huishoudelijke apparaten of kledingstuk te helpen repareren.
In de bibliotheek in Loosdrecht is ook een verzamelpunt voor lege cartridges en
een Jekko. Hier kunt u lege
batterijen en spaarlampen
inleveren. En kleine elektrische apparaten die echt niet
meer te repareren zijn. Het
Repair Café is iedere 1e zaterdag van de maand; Tjalk
41; 035- 582 5488.
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Herman Rammers bezig met laatste deel Dumpzone
LOOSDRECHT- Amsterdammer
Herman Rammers is bezig met
deel III van zijn ﬁlm Dumpzone. ‘Wel het laatste deel’ voegt
partner Hannie eraan toe.
Door: Herman Stuijver
Filmen is het leven van Herman Rammers. Je kunt haast
niet meer spreken van een hobby zoals deze amateur- cineast
bezig is met alles wat nodig is
om een goede film te produceren. Tot z’n treurnis brak hij
nooit door op het professionele niveau, maar de beleving
is er geen procent minder om.
Al decennia komen Hannie
en Herman naar jachthaven
Manten aan de Vuntusplas,
hun zomerse thuisbasis. Nadat
Dumpzone I en II respectievelijk 9 en 5 jaar voorbereidingstijd vergden, ziet het ernaar uit
dat deel III sneller zal zijn afgerond. Want de weersomstandigheden waren dit jaar ideaal
op en rond het water waar een
groot deel van het verhaal zich
afspeelt. “Je hebt te maken met
vijf componenten” vertelt Herman “financiën, technische

hulpmiddelen, tijd, vrijwilligers
en het weer. Welnu dat laatste
hielp dit jaar erg mee.” Om het
scenario zo goed mogelijk te
laten verlopen, is de filmer uiteraard erg afhankelijk van de
spelers. Bij Dumpzone zijn al
gauw zo’n 50 mannen, vrouwen
en kinderen betrokken. Het is
een hele kunst om die als boef,
buurvrouw,
wetenschapper,
politieagent of publieke vrouw
in hun vrije tijd vast te leggen.
“Ik ben bij deze editie erg blij
met een groep jonge talenten,
naast een vaste kern. Ik put uit
een flinke groep met familie,
neven en nichten.”
Vakmanschap
Trots laat de Amsterdammer
de eerste gemonteerde beelden zien. Van bovenaf heb je
een fantastisch overzicht van
de jachthaven, een beeld dat
zich steeds wijder opent over
de Vuntusplas. Een fraai stukje
Loosdrecht-promotie. De trailer begint met een flashback op
de eerdere delen. Zonder teveel
te kunnen prijsgeven, laat Herman weten dat het monster uit
deel I weer terug zal komen.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro

✓

'S
ALLE MERKEN AUTO
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

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

Stomerij & Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

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:

Adres: Rading 146
Broek korter maken voor maar
(Naast Boni Supermarkt)
Tel: 035-5828684
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

€ 8,50

Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

Het is knap om
te zien hoe hij als
trucage een grote
ingevroren brasem gebruikt als
Jaws. Zoals je voor
meer elementen
van de film bewondering kunt
hebben. Naast de
scherpe en strakke actiebeelden
is de ondersteunende
muziek
van essentieel belang. En die heeft
Herman zelf gecomponeerd. Een
heidense klus. Uit
duizenden fragmentjes met violen, slagwerk en
trompetten heeft hij 30 tracks
gecomponeerd die naadloos
aansluiten op het visuele. Componeren, filmen, regisseren en
acteren, het hoort er allemaal
bij. Want Hannie en Herman
spelen ook de hoofdrollen (‘alleen maar praktisch hoor, wij
zijn altijd beschikbaar’).
“Weet je, ik heb best een grote

fantasie. Ik zie het hele verhaal
al voor me. Dan maak ik een
uitgebreid draaiboek, maar dan
ben je er nog niet. Het is een
probleem om alles wat je zou
willen in beelden te realiseren.
Ik moet voortdurend aanpassen en improviseren, maar de
grote lijn hou ik vast.”
Toch ziet het er hoopvol uit,

De cast met filmer Rammers
in het midden na take 39
want van de 2,5 uur Dumpzone III is al 35 minuten gemonteerd. Wie weet zal 2019 een
mooi eindproduct opleveren.
En daarmee is deze cyclus ten
einde.

Een heerlijke barbecue met Vegas Strings
Op zondag 2 september heten
tenor Jeroen Bik en dirigent
Pieter van den Dolder u van
harte welkom bij een heerlijke
barbecue met de mooiste melodieën in het Najade Resort in
Oud Loosdrecht.
“Wij willen Loosdrecht cultureel versterken” zegt Van den
Dolder “wat vaker concerten
geven die goed passen bij de recreatie hier ter plekke. Zoals het
succesvolle concert bij de Porseleinhaven vorig jaar.” Vanaf
16.00 uur wordt u verwelkomd
in de mediterrane sfeer van
restaurant Najade. Het orkest
Vegas Strings onder leiding
van Pieter van den Dolder zal

een half uur later openen met
heerlijke melodieën, bijgestaan
door de welluidende stem van
tenor Jeroen Bik die diverse Italiaanse aria’s zal zingen.
Reserveer op tijd, er is een beperkt aantal plaatsen. De kosten
bedragen slechts € 49,95 (in-

clusief concert). Arrangement:
alleen muziek: €22,50 U kunt
reserveren op: info@restaurant.najade.nl of vegasstrings@
gmail.com. Najade Resort; Oud
Loosdrechtsedijk 243; 2131 LX
Loosdrecht.

Nieuwe locatie Vrouwenkoor Once Again
Vanaf woensdag 29 augustus
verhuist het koor Once Again
o.l.v. Dody Soetanto naar een
nieuwe locatie: De Beukenhof.
Op 23 september a.s. doen zij
mee aan de Proeverij van Gooise Koren in het Muziek Centrum van de Omroep (MCO)
in Hilversum. Daar kunt u hen
komen beluisteren. Ook kunt
u desgewenst vrijblijvend een
reguliere repetitie op de woensdagavond bijwonen.
Inlichtingen: Alice Brussaard
(voorzitter) 035-5317114 of
Gerry Rinsma, (secretaris) 035-

5318033.
Facebookpagina: Vrouwenkoor

Once Again óf via email: onceagain.koor@gmail.com.
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Collectieve energie
Kortenhoef

Wandeling
speelplaatsen

@elisandra_art
#mooiwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

Op maandag 17 en donderdag
27 september zijn er in Loosdrecht en
Nederhorst den Berg wandelingen
langs de speelplaatsen die we in 2019
en 2020 opnieuw gaan inrichten.
Kijk op www.wijdemeren.nl/
herinrichting-speelplaatsen

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Wijdemeren
organiseert
Alzheimerweek
Op 21 september is het Wereld
Alzheimerdag. Samen met
Alzheimer Nederland organiseert gemeente Wijdemeren de
Alzheimerweek van 17 tot en met
21 september. Met een actief en
informatief programma wordt in
de regio aandacht gevraagd voor
mensen met (beginnende) dementie, hun familie, mantelzorgers en
professionals.

Programma
Lezing Lisette Zwerts

den Berg. Wethouder Rosalie van Rijn
opent de Alzheimerweek. Psycholoog
Lisette Zwerts vertelt daarna meer over
het belang van aandacht voor de mens
achter dementie.

Rondvaart Loosdrechtse
Plassen en de Vecht
Donderdag 20 september 10.45 - 15.00 uur,
Porseleinhaven tegenover Boegspriet 11,
Loosdrecht. Vaar mee over de Loosdrechtse
Plassen en de Vecht met aan boord een
heerlijke lunch. Er is iemand met een medische achtergrond aanwezig op de rolstoelvriendelijke boot.

Maandag 17 september 14.30 - 16.15 uur,
het Spiegelhuys, Dammerweg 3, Nederhorst

>

Voorstelling ‘Waar ga je heen?’
Vrijdag 21 september 14.00 - 16.30 uur,
theater de Dillewijn, Stichts End 57,
Ankeveen. Theater aan de Lijn speelt de
voorstelling ‘Waar ga je heen?’. Een herkenbare en ontroerend verhaal waarin scènes
worden afgewisseld met informatie over dementie én gesprekken met het publiek.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich
aanmelden voor de activiteiten via
www.dementievriendelijkgooi.nl,
wad2018gooi@gmail.com of 06 374 410 22
(Els Schipper). Vermeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, aantal personen én
natuurlijk de activiteit(en) waarvoor u kiest.

De scholen gaan weer beginnen

Aan het begin van het schooljaar zijn
kinderen vol vakantieverhalen en in spanning
voor het nieuwe jaar. Ook u als automobilist
moet weer even wennen aan de drukte op
straat.

Overzichtelijk en veilig
Bij de basisscholen kan het soms druk zijn.
Breng uw kinderen dus zo veel mogelijk
lopend of met de fiets naar school. Brengt u
de kinderen wél met de auto en wilt u even
mee naar binnen? Zet de auto dan iets verder bij de school vandaan, zodat de ruimte
in de directe omgeving van de school overzichtelijk en veilig blijft.

Veilig naar school
Door hun onervarenheid zijn kinderen een

kwetsbare doelgroep in het verkeer. Met het
project ‘Veilig naar school’ wil de gemeente
de verkeersveiligheid rond scholen verbeteren. Meer weten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/veilignaarschool.

Boomcontroles

In de afgelopen maand zijn alle gemeentelijke bomen in Nederhorst den Berg
en Oud-Loosdrecht door adviesbureau
Cobra gecontroleerd op onder andere
gezondheid, onderhoudstoestand en
gevaar. Uit het onderzoek bleek dat op
diverse locaties bomen moeten worden
gesnoeid of gekapt. De bomen die gekapt moeten worden, krijgen de komende weken een witte markering. Indien
nodig wordt er voor het kappen een
vergunning aangevraagd.

>

Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een
goed idee voor een activiteit of project
in Wijdemeren? Dan kunt u subsidie
aanvragen. Het gaat om activiteiten die
met sport, gezondheid, muziek, kunst,
historie of cultuur te maken hebben. Die
inwoners met elkaar in contact brengen
en bij elkaar betrekken. Er zijn verschillende deadlines voor subsidieaanvragen.
In 2018 kan dit nog tot 1 oktober.
Lees de voorwaarden en vraag aan via
www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie of
bel naar 14 035.

>

Op maandag 3 september starten
de basisscholen weer. Veel kinderen gaan lopend of op de fiets
op pad en het verkeer rondom de
scholen wordt drukker. Wees dus
extra alert als u de weg op gaat.

Kunstweek Wijdemeren

Van 10 tot 18 november is er weer
Kunstweek in Nederland. Ook
Wijdemeren sluit hier bij aan. Bent u
kunstenaar, runt u een atelier of werkt u
bij een andere kunstzinnige organisatie
in onze gemeente? Doe mee en zet uw
werk voor een breed publiek in de
schijnwerpers. Kijk voor alle activiteiten,
informatie en aanmelden op
www.kunstweek.nl. U krijgt 20 euro
korting met de code GEM18. Aanmelden
kan tot eind september.

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste gemeentenieuws? Meld u zich dan aan voor
onze digitale nieuwsbrief en ontvang
tweewekelijks op dinsdag het laatste
nieuws. U kunt zelf aangeven over welke
onderwerpen u informatie wilt ontvangen. In de nieuwsbrief staat standaard
het nieuws over veiligheid en preventie,
dienstverlening en burgerzaken, gemeentelijke belastingen en de officiële
bekendmakingen. Aanmelden:
www.wijdemeren.nl/digitalenieuwsbrief.

Wijdemeren
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Collectieve energie in Kortenhoef
Niet iedereen kan zonnepanelen
op zijn of haar dak laten leggen.
De energiecoöperatie Wijdemeren
start daarom met energieopwekking via collectieve daken in
Kortenhoef.
Er zijn drie daken gevonden waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Deelname loopt via een zogenaamde ‘post-

coderoosregeling’. Inwoners waarvan de
postcode begint met de cijfers 1241, 1243,
1244, 1394 en 1231 kunnen hieraan meedoen.

u een vergoeding als u overstapt naar de
duurzame energieleverancier OM, waar de
energiecoöperatie mee samenwerkt.

Inloopspreekuur
Korting
Doet u mee met de collectieve energieopwekking, dan krijgt u korting op uw energiebelasting en heeft u natuurlijk het rendement van uw zonnestroom. Ook ontvangt

In september is er iedere dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur voor geïnteresseerden (Koninginneweg
98, 1241CX Kortenhoef). Op maandag 17
september is er weer een informatieavond.

Meer info:
www.energiecooperatiewijdemeren.nl
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Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Rectificatie

Op 18 juli publiceerden wij de verleende omgevingsvergunning (04.07.218) voor het bouwen van een villa op
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 in Loosdrecht. Het juiste
adres is: Nieuw-Loosdrechtsedijk 14 in Loosdrecht.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 7: bouwen garage (20.08.18)
- Noordereinde 313: plaatsen aanbouw (14.08.18)

Kortenhoef
- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis (20.08.18)
Loosdrecht
- Bloklaan 22a: bouwen berging (21.08.18)
- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (21.08.18)
- Drie Kampjes naast 12: kappen prunus (22.08.18)
- Horndijk t/o 1: kappen twee wilgen (22.08.18)
- Horndijk t/o 26: kappen wilg (22.08.18)
- Horndijk t/o 28: kappen wilg (22.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: tijdelijk plaatsen stacaravan/chalet (15.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen vlonder,
steigers en beschoeiing (20.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 52: kappen negen essen
(10.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 87-89: kappen vijf knotwilgen (15.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113: kappen twee wilgen
(22.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113b: kappen tulpenboom
(22.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 145: kappen esdoorn (22.08.18)
- Vuntusplein: kappen berk en drie esdoorns (22.08.18)

Nederhorst den Berg
- De Kooi t/o 24 t/m 42 en 2 t/m 22: kappen veertien
knotwilgen (15.08.18)
- Industrieterrein Nieuw Walden: kappen veertien
knotwilgen (22.08.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Herenweg 1: bouwen schuur (13.08.18)

Breukeleveen
- Herenweg 2: vernieuwen toegangsbrug (10.08.18)

’s-Graveland
- Loodijk 24a: vernieuwen bedrijfsgebouw (17.08.18)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 99: renoveren schuur t.b.v. bed &
breakfast (15.08.18)
- Moleneind 33: plaatsen carport (21.08.18)

Loosdrecht
- Dirk Smorenberglaan 69: plaatsen dakkapel (22.08.18)
- Industrieweg 3: bouwen bedrijfshal (15.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: bouwen garage
(10.08.18)
- Waterleidingkanaal Noord te Loosdrecht: verhogen
dijk, plaatsen beschoeiing en kappen bomen (10.08.18)

Nederhorst den Berg
- Machineweg 56: bouwen paardenstal, paardenbak en
longe (13.08.18)
- Vreelandseweg 31a: bouwen carport (10.08.18)

>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: vernieuwen beschoeiing
- Pieter de Hooghlaan 8: plaatsen dakkapel

Nederhorst den berg
- Wilgenlaan 8: bouwen woning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning wijzigen gebruik
Landgoed Trompenburgh
Zuidereinde 43 in s’-Graveland
en ontwerpverklaring van geen
bedenkingen
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub
c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het
afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland
en Landgoederen voor het gebruik van het landgoed
Trompenburgh, Zuidereinde 43 in ’s-Graveland.
De volgende activiteit wordt aangevraagd:
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c van
de Wabo).
Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden
voor het voltrekken van huwelijken, het houden van
vergaderingen, het geven van presentaties en het organiseren van diners. Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik worden geparkeerd op de bestaande
parkeerplaats op het landgoed. Maximaal 60 personen
mogen gelijktijdig in het hoofdgebouw aanwezig zijn.

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In
de raadsvergadering van 19 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen ter inzage te leggen.

mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein
op telefoonnummer (035) 65 59 557.
Tevens kan gedurende de termijn van ter inzageligging
een zienswijze tegen het ontwerpbesluit verklaring van
geen bedenkingen bij de gemeenteraad van Wijdemeren
worden ingediend, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben
ingediend tegen het ontwerpbesluit.
> Besluit omgevingsvergunning
zonnepark naast bedrijventerrein De Boomgaard aan de
Loodijk (N236) 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) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Ankeveen’ voor
het bouwen van een zonnepark van 6,5 ha, bestaande
uit zonnepanelen met bijbehorende installaties, op de
voormalige vuilstort gelegen naast het bedrijventerrein
De Boomgaard aan de Loodijk (N236) in ‘s-Graveland.
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
De omgevingsvergunning ligt vanaf 30 augustus 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.
OV20Oudlsd2012018-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.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen
het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een

Het betreft de volgende personen:
- A. Geense, geboren 13-01-1986, uit te schrijven
Land Onbekend per 03-08-2018
- M. Sekera, geboren 26-12-1993, uit te schrijven
Land Onbekend per 23-08-2018
- A. Kühn, geboren 21-12-1993, uit te schrijven
Land Onbekend per 23-03-2018
- M. Savu, geboren 12-006-1984, uit te schrijven
Land Onbekend per 24-08-2018
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
- M. Kerkhof, geboren 23-10-1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- A.M. Kok, geboren 09-04-1980, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- F.F.N. Rojer, geboren 20-11-1992, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- W. Rokebrand, geboren 15-08-1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

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, telefoonnummer 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

Persoonsregistratie

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 30
augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht.
De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OVZuidreinde432018-on00. Deze website
kunt u ook benaderen via www.wijdemeren.nl/terinzage.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.

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 Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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

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)
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Opening 18e seizoen Jagthuis-concerten
NEDERHORST DEN BERG - De
nieuwe seizoensfolder met de
Jagthuis-concerten is van de
zomer bij velen in de brievenbus gegleden. Wat kunt u dit
seizoen zoal verwachten?
Half oktober staat ons weer het
Klassieke Muziek Weekend te
wachten. Daarin staat de piano uit Mozarts tijd centraal en
we hebben dan vier concerten voor u geprogrammeerd.
We verwachten dit jaar verder maar liefst vijf kwartetten:
saxofoonkwartet,
altvioolkwartet en natuurlijk de heer-

lijke (drie) strijkkwartetten. 21
maart vieren we weer de Happy
Bachdag. Maar we beginnen
het seizoen met Brahms.
Zondag 2 september al komen
pianiste Petra Somlai, klarinettiste Marie Ross en celliste
Claire-Lise Démettre de klarinetwerken van Brahms spelen:
de twee sonates en het trio. Alle
drie de musici zijn gespecialiseerd in de originele uitvoeringspraktijk. De pianiste komt
oorspronkelijk uit Hongarije,
maar heeft nu in Nederland
haar basis, ze is docent aan
het Haags conservatorium.

De klarinettiste is Amerikaanse, speelt over de hele wereld
en heeft een docentschap in
Nieuw-Zeeland. De celliste ten
slotte is van Franse origine. Het
trio staat aan de vooravond
van een cd-opname met deze
Brahms werken, gegarandeerd
dat u een mooie middag beleeft! Het concert op zondag 2
september begint om half vier.
Om het openingsconcert van
dit 18e seizoen een extra feestelijk tintje te geven mag u voor
dit concert gratis een introducé
meenemen. Alles is na te lezen
in de nieuwe seizoensfolder.

Daarin staan ook de mogelijkheden voor abonnementen.
Wilt u een brochure ontvangen,
mail dan uw naam en adres
naar stal@jagthuis.nl of vraag
er een aan bij Het Jagthuis (zie
onder). Alle concerten staan
bovendien vermeld op de website: www.jagthuis.nl.

Kaartverkoop
Concert Brahms: zondag 2
september, aanvang 15.30 uur,
entree 17,50 euro (tot 25 jr.
10 euro). Reserveren: www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294252609. Middenweg 88, Nederhorst den Berg.

Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 719.000 leden en donateurs en meer dan
200.000 kinderen die lid zijn
van OERRR. Zij delen een ge-

zamenlijk doel: het behoud van
natuur in Nederland. Daarom
beheert Natuurmonumenten
371 natuurgebieden met een
gezamenlijke oppervlakte van
107.000 hectare.

voor moet u zich wel vooraf
aanmelden via het e-mailadres
dat op de website zal worden
vermeld.

voor de bezoekers van het concert. Dat gebaar wordt zeer gewaardeerd. Wees er dus snel bij!
Jachthaven Kortenhoef,
Moleneind 4 (656 1871); Jachthaven De Ankerplaats, Kortenhoefsedijk (656 1745); Mobydick, Kortenhoefsedijk 124A
(6560032); Ottenhome, Zuwe
20 (5823331)

Rondleidingen in siertuin op Gooilust
‘s- GRAVELAND - Speciaal voor
de landelijke Open Monumentendag op 8 en 9 september organiseert Natuurmonumenten
rondleidingen binnen de muren
van de siertuin op Gooilust in
‘s-Graveland. Door heel Nederland gaan tientallen landhuizen, kastelen, molens, forten,
boerderijen en eendenkooien
van Natuurmonumenten open.
Vanuit heel Europa kwamen
bezoekers naar Gooilust om
zich te vergapen aan de bonte
verzameling dieren en planten
van Frans Blaauw. De siertuin
stond vol exotische bomen en

struiken met daartussen een
lange rij volières voor zijn uitgebreide collectie vogels. Die
vreemde vogels zijn inmiddels
verdwenen, maar de siertuin
ligt er nog even prachtig bij.
In de ommuurde tuin vind je
allerlei bijzondere bomen en
planten, waaronder sierlijke
rozen en vergeten fruitrassen.
De boswachter neemt je tijdens
deze wandeling mee langs de
mooiste plekjes in de siertuin
en rondom het landhuis van
Gooilust.
In Europa
De Open Monumentendagen

staan dit jaar in het teken van
het Europese jaar van het culturele erfgoed, met als hoofdthema de uitwisseling van cultuur, kennis en bouwkunst in
Europa. Natuurmonumenten
beschermt en onderhoudt ongeveer 2600 historische bouwwerken. Bijna 500 daarvan
hebben de monumentenstatus,
waaronder 265 boerderijen
en woonhuizen, 36 kastelen
en landhuizen, 20 molens en
15 forten. Ook monumentale
bruggen, tuinbeelden, hekken
en grenspalen behoren tot het
Nederlandse erfgoed in beheer
bij Natuurmonumenten.

Wijde Gat concert Kortenhoef
KORTENHOEF- Er lijkt maar
geen einde te komen aan de
zon en het warme weer. Maar
zal er in september nog wat
over zijn? Dat is wel nodig om
op zaterdag 8 september 2018
het traditionele Wijde Gat Concert te kunnen laten plaatsvinden. Het Patrick John Mackaaij
Popjazz Trio wil u graag entertainen vanaf 17.30 uur.
Met medewerking van de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten en de provincie
Noord-Holland zal het concert gehouden worden in het
prachtige natuurgebied van de
Kortenhoefse Plassen. Alleen
bij voldoende zekere weersverwachtingen zal het concert
doorgang kunnen vinden. De
beslissing over het al dan niet
doorgaan van het concert zal
op de dag zelf op de website van
het Wijde Gat Concert worden
vermeld:
www.wijdegatconcert.nl.
Gratis toegang
De toegang is zo als altijd gratis.
Dat is mede mogelijk dankzij
de bijdragen van enkele wisselende sponsoren en de jaar-

lijkse bijdrage van de Stichting
BLOK. Bovendien is aan het
bestuur van Het Wijde Gat
Concert een zeer gewaardeerde
financiële bijdrage toegezegd
vanuit het Aquacertfonds. Het
Aquacert was een bijzonder
openluchtconcert op de vijver
van een historische buitenplaats in ’s-Graveland. Ook bij
de editie 2018 zal de mogelijkheid bestaan om ter plaatse een
vrijwillige financiële bijdrage te
geven voor het in stand houden
van dit concert.
Trio op podium
Dit jaar zal het Patrick John
Mackaaij Popjazz trio voor u
optreden. Een trio dat zowel
eigen originele ‘groovy music’
ten gehore brengt als bekende
covers van artiesten als Donald
Fagan, Steely Dan, Gino Vanelli, Stevie Wonder, Al Jarreau
etc. U zult genieten van jazzy
popmusic. Ook dit jaar is de
familie Yntema zo vriendelijk
om hun fraaie tjalk als podium
beschikbaar te stellen. We kunnen dit jaar weer rekenen op
onze vaste presentator Maarten
Steinkamp.

Zonder motor
Het concert zal ongeveer anderhalf uur duren, zodat iedereen weer voor het invallen
van de duisternis Het Wijde
Gat zal kunnen verlaten. Het
concert is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers met een
boot die niet gemotoriseerd is.
Bij de toegangsroute zal daarop
streng worden toegezien. De
organisatie verzoekt de bezoekers dringend om zich aan dit
voorschrift te houden, aangezien anders de vergunning in
gevaar komt. Net als andere
jaren zal bij de ingang aan het
Kanaal voor een sleep worden
gezorgd, zodat (een beperkt
aantal) motorboten desgewenst
op sleeptouw kan worden genomen richting het podium.
Daarnaast zal er dit jaar een culinaire verrassing zijn.
Ouderen
Voor de ouderen uit ons dorp
die graag het concert willen
bijwonen, maar die zelf niet in
staat zijn om naar het Wijde
Gat te varen, zal er een beperkte mogelijkheid zijn om in een
van de boten van Natuurmonumenten plaats te nemen. Daar-

Verhuurbedrijven
Uiteraard bestaat ook dit jaar
weer de mogelijkheid om bij
de bekende plaatselijke kano-,
zeil- en roeibootverhuurbedrijven een boot te huren. Het
is van belang om tijdig te reserveren, want de belangstelling is
meestal groot. Jachthaven Kortenhoef heeft aangegeven dat
ook dit jaar weer gratis boten
ter beschikking worden gesteld

Roep uw (muziek)vrienden bijeen en kom op zaterdag 8 september samen naar het gezellige concert op Het Wijde Gat
om te genieten van de mooie
omgeving en de muziek.
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FAMILIEBERICHTEN

Na een paar moeilijke maanden heeft mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader en fantastische
opa zijn welverdiende rust gevonden.

Cornelis Adrianus Manten
~ Kees ~
Loosdrecht,
7 april 1933

Soest,
25 augustus 2018

Soest: Diny Manten - ter Horst
Javea, Spanje: Kees en Marc
Nederhorst den Berg: Ineke en Ed
Nicoline en Stefan
Purmerend: Erwin en Edith
Bente en Steven
Tinne en Thijs

Wij danken alle verzorgenden van
Cura Thuiszorg en Amaris Schoonoord
voor de liefdevolle zorg.
De crematieplechtigheid heeft in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Diny Manten - ter Horst
Boekweitland 103 | 3764 ZK Soest

Ontdek de historie van de familie Six
op Jagtlust
‘s- GRAVELAND- Ga op zaterdag 1 september mee met deze
twee uur durende wandeling
voor volwassenen over buitenplaats Jagtlust in ‘s-Graveland.
Ontdek de geschiedenis van
de bewoners van de buitenplaatsen en in het bijzonder de
familie Six.
Het wandelpad over de buitenplaats is vernoemd naar
de familie Six, eeuwenlang eigenaar van Jagtlust. Het pad
volgt de voetsporen van de
bewoners van weleer én leidt
je langs hoogtepunten uit de
cultuurgeschiedenis van deze
bijzondere ’s-Gravelandse buitenplaats. Heb je het boek “De
levens van Jan Six” van schrijver Geert Mak gelezen? Tijdens
deze wandeling krijg je een bijzonder kijkje in de levendige
geschiedenis van de familie Six
en ontdek je de mooiste plekjes
van deze buitenplaats!
Handig om te weten
Bij Jagtlust is geen parkeergelegenheid; kom daarom zoveel
mogelijk met de fiets. Er is ge-

legenheid om te parkeren op de
kruising van de Oude Meentweg en de Boslaan. Je vindt de
Oude Meentweg door in de
bocht tegenover de Corverslaan in Noordelijke richting
de Oude Meentweg in te rijden.
Vanaf hier is het twee minuten
lopen naar Jagtlust. Reserveer
snel, want vol = vol. Er is een
maximum aantal deelnemers.
Graag een kwartier van tevoren
aanwezig zijn. Honden mogen
niet mee. Controleer jezelf op
teken na een bezoek in de natuur. Voor alle activiteiten geldt

Foto: © Natuurmonumenten,
Martin Stevens
deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via
de website.
Jagtlust, kruising Corverslaan/
Leeuwenlaan.
Corverslaan
1217 TN; T 035 - 656 30 80;
Datum en tijd: zaterdag 1 september 2018 van 10:30 uur tot
12:30 uur. Prijzen: Leden Natuurmonumenten € 5,00, niet
leden € 8,00. www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

Eerste voorstelling DSO in nieuw theater
FAMILIE BERICHTEN
Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak van
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc
bestand) opsturen voor maandag 11.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Dagje uit voor ouderen
Op maandag 1 oktober gaan
we weer uit met de gezamenlijke Ouderenbonden Wijdemeren. Deze keer maken we
een dagtocht over de Sallandse
Heuvelrug.
De koffie gebruiken we bij restaurant De Molen in de Harskamp en de lunch bij Brasserie
Kriebelz in Terwolde. Deze
locatie is bekend door de Dekselse pannetjes, een bijzondere
lunch. In de middag bezoeken
we de Museumboerderij de Pothaar in Bathmen, waarna we
weer op huis aangaan.

Opgeven voor deze reis kan
vanaf 10 september dagelijks
tussen 1700 - 1900 uur bij
de volgende personen: Herman van der Molen tel: 0294253402; Bep ten Berge tel;
0294-267855.
De kosten voor deze dag zijn
44 euro. U kunt op de volgende plaatsen opstappen: 8.15 uur
Plein Dammerweg bij muziektent; 8.30 uur Overmeer; 8.45
uur Meenthof Kortenhoef; 9.00
uur Emtinckhof Loosdrecht.
Wilt u alstublieft een kwartier
voor de vertrektijd aanwezig
zijn bij de opstapplaats!

KORTENHOEF - Het heeft even
geduurd, maar na een toneelvrije periode van ruim een jaar,
speelt toneelvereniging DSO
van dinsdag 16 tot en met zaterdag 20 oktober 2018 het
stuk Sophie in het pas gebouwde Cultureel Centrum Kortenhoef (het CCK) aan de Parklaan.
In dat jaar heeft DSO niet stilgezeten: als hoofdhuurder van
het CCK hebben de leden van
DSO flink meegeholpen met
de inrichting en de bouw van
het nieuwe culturele centrum.
Daarnaast is er in het oude
clubgebouw aan de Kwakel
druk gerepeteerd voor het premièrestuk Sophie, geschreven
door Roos Ouwehand.
In Sophie staat het levensverhaal van Sophie centraal. In 12
scènes ziet u Sophie opgroeien
van achtjarig meisje tot jonge
vrouw, moeder en tot slot, oma.

Welke keuzes maakt Sophie?
Wat maakt Sophie tot wie ze is?
Sophie is een stuk vol humor
en ontroering, waarin in alle
eenvoud tastbaar wordt wat dat
eigenlijk is, een mensenleven.
De voorstelling is geregisseerd
door Arjan Boxelaar en Enno
van Tulder en een flink aantal
leden van DSO zal een acte de

présence geven. Na de voorverkoop voor donateurs zullen
de kaarten voor dit stuk op 1
september vanaf 13.00u verkrijgbaar zijn op de braderie
op de Kortenhoefsedijk en vanaf 19.00 uur online via www.
toneeldso.nl. De kaarten zijn
€15,00 per stuk.

Afscheid dominee Teding van Berkhout
KORTENHOEF- Zondag 19 augustus nam dominee Teding
van Berkhout – Fabius afscheid
van de Hervormde gemeente
van Kortenhoef.
Als predikant en pastoraal medewerker was zij ruim 7,5 jaar
verbonden aan de gemeente

op de Kortenhoefsedijk. Joke
Berkhout verhuist naar Overijssel en wil daar haar werkzaamheden voortzetten. De
Hervormde gemeente gaat
op zoek naar een vervangende predikant. In de tussentijd
wordt het pastoraat waargenomen door Ds. Jan de Goei.
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‘Dammen’

Vader en dochter Boere winnen met overmacht
Van donderdag 23 t/m zondag
26 augustus werden door de
KWVL de Nederlandse kampioenschappen 16 m2 georganiseerd. Daphne en Henri Boere
werden Nederlands kampioen.
De meeste mensen kennen
deze zeilboot van vroeger als
lesboot of als huurboot. In totaal zijn er meer dan 30.000
van deze boten gebouwd.
Meer dan 4000 zijn vanaf
1931 geclassificeerd en gemeten en met ongeveer 250 daarvan wordt nu nog regelmatig
wedstrijd gevaren. Daarmee is
het de grootste eenheidsklasse
van Nederland.
Donderdag verschenen 41 boten aan de start. Deze werden
verdeeld in vier groepen die
donderdag en vrijdag tegen
elkaar zeilden. In die twee
dagen werden 6 wedstrijden
gevaren en daaruit werd een
Gold en een Silver Fleet gevormd. De deelnemers in
de Gold streden zaterdag en
zondag om het kampioenschap. Tot zaterdag waren de
omstandigheden zeer goed.
Voldoende wind en mooi
weer. Zaterdag dreigde het
weer echter roet in het eten te

gooien. ’s Morgens kon slechts
1 wedstrijd gevaren worden.
Om 12.30 uur kwamen de buien met gevaar voor onweer.
De regen joeg over de plas met
windstoten tot 30 knopen De
wedstrijden werden afgebroken om pas weer na 16.00 uur
de tweede en laatste wedstrijd
van die dag te kunnen starten.
Om toch het geplande aantal
wedstrijden te kunnen varen
werd zaterdag vroeger gestart
en konden drie races gevaren.
Hierdoor kon het geplande
aantal van in totaal 11 wedstrijden toch gevaren worden.

Niet spannend
De strijd om de titel was niet
echt spannend. Van meet af
aan was duidelijk dat vader
en dochter Boere uit Reeuwijk
de beste papieren hadden. Zij
werden met overmacht kampioen met een puntentotaal
van 27,0. De nr. 2 volgde met
in totaal 51 punten. De klasse-organisatie van de 16 m2
en de KWVL kunnen terugkijken op een zeer geslaagd
evenement. Zeilers waren zeer
tevreden. De sfeer was sportief en gemoedelijk. Over de
vier dagen en met 22 starts

Even schrikken voor
de wedstrijdleider
Wedstrijdleider Paul de Groot
had voor de gelegenheid zijn
eigen wedstrijdboot uitgeleend aan Martin Binnendijk
en Marnix Bos.
Vrijdagmiddag kreeg hij de
schrik van zijn leven. Vlak
voor zijn neus sloeg zijn boot
om en dreigde te zinken. Goe-

de raad was duur. Kordaat
dook hij in het water om zijn
boot te redden. Gelukkig was
de rescue van de KWVL snel
ter plaatse om de boot leeg te
pompen . Martin Binnendijk
en Marnix Bos hebben met
de boot van Paul overigens de
rest van het kampioenschap
gewoon uitgezeild.

Zonnebloem BBQ op koudste zomerdag
Afgelopen zaterdag heeft de
Zonnebloem een BBQ georganiseerd voor haar gasten dat
mogelijk werd gemaakt door
de Riki Stichting. Met een hoge
opkomst van 85 gasten was het
Grand Café in de Emtinckhof
dan ook wel vol.
Hoewel de deuren pas om
16:00 uur open gingen stonden ruim voor die tijd al gasten
enthousiast te wachten. Nadat
iedereen een plekje had gevonden werd begonnen met een
lekker drankje. In de tussentijd
kwam Slagerij Gerard de Nooij
zijn BBQ -natuurlijk onder een
tent- klaarzetten.

Geduldig wachtte men af wat
voorgeschoteld zou worden.
Dat duurde niet lang. Er werden
satés, worstjes en hamburgers
geserveerd met twee heerlijke
soorten salades en stokbrood.
Dat het heeft gesmaakt blijkt
wel uit het feit dat alles op was.
Tot slot kreeg iedereen nog een
kop koffie of thee en met een
voldaan gevoel ging iedereen
weer dankbaar naar huis.
Zowel de Riki Stichting, Gerard
de Nooij met zijn assistent, Karin en haar team van het Grand
Café als alle vrijwilligers bedankt dat jullie dit mogelijk
hebben kunnen maken.

waren er slechts 3 toegekende
protesten en 3 valse starts.
De belangrijkste uitslagen:
Gold: 1.Henri Boere en Daphne Boere; 2. Hans van Stekelenborg en Bart van de Hondel; 3. Ewoud Krens en Anne
Krens.
Silver: 1. Angela Brandsma en
Daan Stoel; 2. Leo Willemsen
en Oscar Willemsen; 3. Johan
Rijfers en Andrea Rijfers. De
lijst met complete uitslagen
vindt u op: www.kwvl.nl/zeilen/ wedstrijdenuitslagen
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SUP & Yoga retreat
Van vrijdag 7 september tot
en met zondag 9 september
gaat SUP up your life van
Barbara Schriek uit Ankeveen in een prachtig natuurgebied suppen. Ze maken
mooie tochten en voor wie
wil is er ook Yoga en SUP
Yoga.
Er is een vakantiehuis aan de
Helomavaart naast het natuurgebied de Rottige Meente. Tijdens het retreat gaan
Barbara en haar gasten meedoen aan de wereldrecordpoging van duizend suppers
op het water in Leeuwarden.
Wees er snel bij, want er is
maar beperkt plek. Zie: www.
supupyourlife.com

KORT NIEUWS
City of Wesopa: do. 06-09, 20.00
u.; Film: Don’t Worry, He Won’t
Get Far on Foot
Voorverkoop: Bibliotheek, Oudegracht 67, Weesp of via www.
wesopa.nl.
Vraag en aanbod van vrijwilligers? Kijk op: www.wijdemeren.
nl/deappelboom.
AutoMaatje brengt en haalt
u op: bel 2 dagen van tevoren
(ma-vr: 9-12 u.) 06- 302 38 257.
Kost 0,30 per km.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg, nieuwe cursussen, lezingen, workshops: www.bergsecultuur.nl
Repair Café, elke eerste woensdag van de maand. 14-17 uur.
’t Achterom, Kerklaan, Kortenhoef
In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel
leuke vacatures te vinden. Info
www.versavrijwilligerscentrale.
nl
Alle dagen van 10.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur jeu de
boules bij de Oude School in
Kortenhoef. Reserveren: 0356561010.
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL
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NIEUWSSTER

Woensdag  augustus 

STERRETJES
Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378
Heb je passie voor auto’s
en ben je toe een nieuwe
baan? Loop binnen bij
Vakgarage Richtlijn of
bel 0294-252325
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Automonteur,
Apk keurmeester
of Technisch Specialist?
Solliciteer bij Vakgarage
Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325
Nieuwe website nodig?
Bel Hans Doeve
06 247 646 55
uw Website zonder zorgen
hans.doeve@uWzz.nl
Klantgerichte Aanpakker
gevraagd tuin/
hoveniersbranche
fulltime + zaterdag
Mail naar:
info@houtensteenhandelkortenhoef.nl

30+ Dancing op
Zonnestraal
Zien we jou op zaterdag 15 september? Nog enkele weken voor
het leukste 30+ feestje van Hilversum bij Eventcentrum Zonnestraal. Samen met ruim 200
andere gasten maken we daar
weer een geweldig feest van.
Vanaf 20.30 uur draaien de dj’s
70/80/90/00’s muziek om op te
dansen. Koop nu de laatste tickets online: www.dancing-party.
nl/hilversum. (12,50//15,00 aan
de deur)

Dit spreekuur is vanaf dan wekelijks tegelijk met het Taalcafé
van 10.00-11.30 uur. Vanwege
de feestelijke start en de Week
van de Alfabetisering is er taart

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

Wij bieden een
▪ Een afwisselende baan in een klein team met een prettige
collegiale werksfeer,

TIJD
10.30 u.
13.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
15.00 u.
15.30 u.
16.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
14.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
08.00 u.
17.00 u.
19.30 u.

WAT
Beelden op Syp (kasteeltuin)
Jaarmarkt Nieuw Loosdrecht
Bossafari
NK Palingroken
Repair Café Loosdrecht
Kinderboerderij De Meent 5 jr.
D3D Jamsessie
Concert Brahms
Barbecue met Vegas Strings
Commissie Maatsch.- Sociale Zaken
Themaochtend ‘Veiligheid internet’
Start Digi & Taalhuis
Repair Café Kortenhoef
Inleveren planten Floralia- wedstrijd
Commissie Ruimte en Economie
Prijsuitreiking Floralia plantenwedstr.
Commissie Bestuur en Middelen
Tentoonstelling ‘Engelen en Demonen’
Inschrijfdag Kursus Projekt Ldr.
Kleedjesmarkt, Ankeveense Markt
Wijdegat Waterconcert
Mix Avondtoernooi (tennis, petanque)

Sollicitatie en CV graag per mail sturen naar
info@houtensteenhandelkortenhoef.nl
Houtensteenhandel Kortenhoef ▪ de Kwakel 56 ▪ 1241 LD Kortenhoef

bij de koffie. Bibliotheek Gooi
en meer, vestiging Loosdrecht;
Tjalk 41; 035- 582 5488.

Groep voor nabestaanden
Op donderdag 20 september
start bij Viore een groep voor
nabestaanden. De groep is
bedoeld voor mensen van
wie de partner is overleden
(niet langer dan ongeveer
drie jaar geleden). Viore biedt
zeven bijeenkomsten aan,
van 14.00 tot 16.00 uur, plus
een terugkombijeenkomst.
Er zal worden gepraat, maar
ook gedaan. Zo gaan we
wandelen, koken en een film
bekijken en bespreken. Thema’s: afscheid, herinneren,
hoe zorg ik goed voor mezelf,
hoe ga ik verder. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Van tevoren houden we een
kennismakingsgesprek.
Meer informatie: vrijwilligers@viore.org of bellen:
035-6853532. De kosten voor
deelname bedragen € 40,-.

123inkt.nl zoekt
magazijnmedewerkers!
Steek je handen uit de mouwen in het magazijn van 123inkt.nl. Hier kun
je aan de slag als bijvuller, inpakker of order picker. Je kunt lekker fysiek
aan de slag en hoeft je geen moment te vervelen. In het magazijn kun je
ook 's avonds of op zondag komen werken. Mogelijkheden genoeg!
Wat vragen wij?

Wat maakt 123inkt.nl zo leuk?

• Je kunt fysiek zwaar werk
goed aan
• Je bent stressbestendig
• Je bent nauwkeurig

•
•
•
•
•

Kantine met versbereide maaltijden
Elke 2 weken een stoelmassage
Veel doorgroeimogelijkheden
Legendarische borrels, feestjes en uitjes
Meer dan 300 gezellige en leuke collega’s

Magazijnmedewerker zondag
Elke zondag (en eventueel in de avonduren)
aan de slag in het magazijn.
Wat ga jij doen?
• goederen uitpakken
• orders picken
• pakketten verzendklaar maken

Ide

ale

aa
bijb

n!!

!

Magazijnmedewerker bijvulploeg

Activiteiten agenda
WANNEER
18/08- 30/09
wo. 29 aug.
do. 30 aug.
za. 1 sep.
za. 1 sep.
za. 1 sep.
zo. 2 sep.
zo. 2 sep.
zo. 2 sep.
di. 4 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
do. 6 sep.
do. 6 sep.
8/9 sep.
za. 8 sep.
za. 8 sep.
za. 8 sep.
za. 8 sep.

Ben je een echte aanpakker en fysiek sterk? Vind je het geen
probleem om hard te werken en ben je daarnaast klantgericht? Denk je graag met de klanten mee?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie eisen
▪ Afﬁniteit met de tuin/hoveniersbranche is een pre;
▪ Flexibel, gemotiveerd, klantgericht, nauwkeurig;
▪ Oplossingsgericht denken in het belang van de klant en
binnen organisatiedoelstellingen;
▪ Beschikbaar op zaterdag

Digi&Taalhuis in bieb
Woensdag 5 september start
het nieuwe spreekuur van het
Digi&Taalhuis in Loosdrecht.

Allround commercieel medewerker
Fulltime & Zaterdag

(ft, 40 uur)

WAAR
Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
Nootweg e.o. Loosdrecht
NM, Noordereinde 54b
Kortenhoefsedijk, K’hoef
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Melkmeent 9, Hilversum
Drie Dorpen, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB
Najade, Oud Ldr.dijk 243, Ldr
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Bieb, Tjalk 41, Nw. Loosdrecht
Bieb, Tjalk 41, Nw. Loosdrecht
’t Achterom, Kerklaan
De Drie Dorpen, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
De Drie Dorpen, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
OLV Hemelvaartkerk, NdB
3 Luik, Lindeplein, Ldr.
Marktpl. rk. kerk, Ankeveen
Wijdegat, K’hoef
Sportcomplex Ankeveen

Fulltime aan de slag in een gezellig, hardwerkend team.
Wat ga jij doen?
• het inpakmagazijn bijvullen vanuit verschillende
voorraadmagazijnen
• goederen ontvangen en inboeken

Magazijnmedewerker
(ft, 40 uur)

Wisselende werktijden, de ene week werk je de dagdienst
en de andere week de avonddienst.
Wat ga jij doen?
• goederen uitpakken
• orders picken
• pakketten verzendklaar maken
Meer weten of direct solliciteren? Ga naar 123inkt.nl/vacatures
Daar vind je ook al onze vacatures van andere afdelingen.

Nieuw Walden, Nederhorst den Berg

