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Ontwikkelingen
Oostelijke Vechtplassen

Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT – Donderdag-
middag 4 oktober gaf provincie 
Noord-Holland bij Watersport-
vereniging De Vrijbuiter een 
update over lopende projecten 
van het Gebiedsakoord en Uit-
voeringsprogramma Oostelijke 
Vechtplassen. 

In 2017 ondertekenden 21 partij-
en het Gebiedsakkoord Oostelij-
ke Vechtplassen. Een ambitieuze 
afspraak om de komende tien 
jaar samen te werken aan een 
duurzame ontwikkeling van het 

plassengebied. Het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma bevat 
veel projecten die inhaken op de 
woon- en leefomgeving van onze 
inwoners. Daarom organiseert 
de provincie regelmatig voort-
gangsmiddagen om de betrok-
kenen bij te praten over de stand 
van zaken. 

Drie belangrijke pijlers
Na het welkom van gedeputeer-
de Cees Loggen schetste pro-
grammamanager Dion Ket de 
grote lijnen van het uitvoerings-
programma. Hij lichtte toe dat 
dit drie belangrijke pijlers bevat. 
Als eerste het ontwikkelen van 
vrijetijdslandschap, met projec-

ten als de vaarverbinding in de 
’s-Gravelandse Vaart en de aan-
pak van bagger, zwevend slib en 
waterplanten. Een tweede pijler 
is het versterken van de ecologi-
sche waarden, met voorbeelden 
als het inrichtingsplan ’t Hol, de 
aanleg van faunapassages en het 
bestrijden van exoten. De derde 
pijler is de transformatie recre-
atiesector. Zoals een onderzoek 
naar het samengaan van natuur 
en recreatie, en de ontwikkeling 
van dorpslint naar recreatiebou-
levard.

Cabomba en kreeften
Vervolgens ging men dieper in 
op een specifiek thema van het 
Gebiedsakkoord: het bestrijden 
en beheersen van exoten. Eco-
loog Barend de Jong verzorgde 
een minicursus over de Ame-
rikaanse rivierkreeft. Hij be-
nadrukte dat ‘de kreeftenplaag’ 
een landelijk probleem is. Er 
komen in Nederland zes soor-
ten voor, waarvan in ons gebied 
drie. Vooral de rode rivierkreeft 
en daarnaast de gevlekte en ge-

knobbelde. De beesten eten en 
vernielen planten waardoor het 
water (nog) meer vertroebelt. 
Ook veroorzaakt hun graafgang 
schade aan oevers en waterke-
ringen. De Jong zag geen ide-
ale oplossing en opperde “om 
er maar mee te leren leven”. De 
combinatie van afvissen en de 
inzet van predatoren (bijv. rei-
ger, snoek, paling of otter) zou 
het beste kunnen werken om de 
populatie laag te houden. Martin 
Hoorweg had een vergelijkba-

re boodschap t.a.v. cabomba en 
ongelijkbladig vederkruid. Beide 
waterplanten overwoekeren en 
hebben een negatieve invloed op 
de waterkwaliteit en de biodiver-
siteit. Hierbij is het probleem dat 
gemaaide en afgebroken stuk-
ken van de plant zorgen voor 
verspreiding. Maaien kan, mits 
alles wordt opgevangen. Daarom 
pleitte Hoorweg voor goede edu-
catie en voorlichting om vooral 
het verspreiden te verminderen. 
Lees verder op pagina 2 
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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
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“Totaal verwijderen zal niet meer 
lukken” meldde hij. Een licht-
puntje kwam van Leon Sterk, 
die met zijn harkboot de plan-
ten er met wortel en al uittrekt. 
Een rigoureuze aanpak die geen 
100% oplossing biedt, maar het 
probleem wel beter beheersbaar 
houdt. 

Vragen, zorgen en tips
Naast deze presentaties was er 
volop gelegenheid om in gesprek 
te gaan met de aanwezige pro-
jectleiders. Iedereen kon vragen 
stellen, zorgen delen of tips mee-
geven. Wilt u een volgende bij-
eenkomst ook bijwonen? Meldt 
u dan aan bij secretariaat_ovp@
noord-holland.nl of kijk voor 
meer informatie op www.vecht-
plassen.nl

   LEZERS SCHRIJVEN.....

De voordelen van een ‘Regionale Blazerspool’

Dit was nu weer typisch zo’n klok/klepel verhaal. In 
tegenstelling tot wat Jan van den Broeck vorige week 
in deze krant namelijk suggereerde, staat de ‘Regi-
onale Blazerspool’ beslist niet open voor ‘loslopende 
muzikanten’. Deelname is alleen mogelijk voor muzi-
kanten met een blaasinstrument die betalend lid zijn 
van een officieel erkende muziekvereniging. Daar 
hebben zij ook hun eerste prioriteit en daar vervullen 
ze ook de bekende hand- en spandiensten die voor 
het reilen en zeilen van elke vereniging zo belangrijk 
zijn. De insteek van de Blazerspool is dat deze actieve 
leden zonder extra kosten ook kunnen gaan spelen 
bij muziekverenigingen die zijn aangesloten bij de 
Blazerspool om zo voor een betere instrumentele be-
zetting van de blaasorkesten te zorgen. Dat hebben 
we vrijdagavond 28 september jl. tijdens de bijeen-
komst, waarbij alle muziekverenigingen uit Wijde-
meren aanwezig waren, ook duidelijk uitgelegd. Om-
dat deze Blazerspool snel geactiveerd kan  worden in 
een zo breed mogelijke regio (dus zeker niet alleen 

in Wijdemeren) is de kans op succes groot. Binnen 
onze vereniging hebben we zelfs leden uit Haarlem 
en Amsterdam, waarmee ik maar wil zeggen dat 
je geografisch niet te beperkt moet denken als je het 
over het aantrekken van muzikanten hebt. Boven-
dien is het ontzettend leuk om nieuwe, onbekende 
muzikanten in je orkest te verwelkomen. Nieuw 
bloed werkt inspirerend. Alleen door enthousiast te 
blijven en te werken aan nieuwe ideeën en interes-
sante projecten, kunnen we onze (blaas)orkesten en 
muziekverenigingen gezond, geïnspireerd en gezellig 
houden. Maar dan moeten we wel met z’n allen de 
schouders eronder zetten en initiatieven als de Bla-
zerspool en nauwere samenwerking tussen muziek-
verenigingen in de regio en daarbuiten omarmen. 
Pessimistische en deels op onjuiste aannames geba-
seerde artikelen, zoals die van Jan van den Broeck 
van Amicitia, werken daarbij niet echt motiverend.

Frank Senteur, voorzitter muziekvereniging de 
Vriendschapskring.

Eenrichtingsverkeer Nootweg

Zoals u weet is recent de nieuwe Nootweg weer open-
gesteld. Aanleiding hiervoor was hoofdzakelijk het 
sneller door laten stromen van het verkeer. Iedereen 
wil sneller, sneller, sneller. Gemeente en overheid 
hebben deze wens gehonoreerd. Echter, snelheid heeft 
ook een prijs. Op smalle wegen zoals de Nootweg, 
maar ook in de omliggende straten staat tegemoet-
komend verkeer regelmatig tegenover elkaar. De be-
stuurders vinden dan samen een oplossing om hun 
weg te vervolgen. Soms maakt de één even plaats, en 
soms de ander. 
Resultaat: een paar seconden vertraging, maar 
vooral: matige snelheden en veiliger verkeer in de 
straat. Door het creëren van eenrichtingsverkeer 
op de Nootweg, is er veel ‘sluipverkeer’ ontstaan. U 

kunt wel raden wat er in deze straten gebeurt: men 
wil verloren tijd winnen en er wordt sneller gereden. 
Trieste conclusie tot op heden: afgelopen periode 
twee katten (van dezelfde eigenaar) doodgereden in 
de Alewijnlaan. Nu zijn het nog katten, maar u kunt 
zich voorstellen wat er kan gebeuren als het weer 
lente wordt en de kinderen weer naar buiten gaan...
Gemeente en overheid: heeft u de voordelen en nade-
len écht goed afgewogen? Oordeelt u zelf. 

Marc Couturier, Alewijnlaan 36, Loosdrecht
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WIJDEMEREN - CDA, DorpsBe-
langen, VVD en D66 ( 13 van de 
19 zetels) hebben een akkoord 
gesloten over de vorming van 
een college voor de komende 
bestuursperiode. Het motto 
luidt ‘Sterke dorpen, regionaal 
verbinden’. Rosalie van Rijn 
(CDA), Jan-Jaap de Kloet (Dorps-
belangen), Jan Klink (VVD) en 
Joost Boermans (D66) worden 
de wethouders met bijna vier 
volledige banen. De Lokale Par-
tij en PvdA/ GroenLinks zijn ver-
oordeeld tot de oppositie. 

Door: Herman Stuijver

In het akkoord hebben zij de 
overeenstemming vastgelegd 
over die onderwerpen, waarover 
de partijen niet gelijk dachten. 
Er zijn geen nadere afspraken 
zijn gemaakt over onderwer-
pen waarover partijen een gro-
te mate van overeenstemming 
hebben. De partners beseff en 
dat alleen eendrachtig optreden 
Wijdemeren ten goede zal kun-
nen komen. 
Er staat immers voor de vijf dor-
pen veel op het spel. Wijdeme-
ren beseft  dat het deel is van een 
groter geheel. Dat grotere geheel 
zal alleen kunnen werken als de 
kernen daarbinnen bruisend 
en vitaal zijn. Bij een krachtige 
regio horen sterke dorpen. Pas 
dan is het geheel meer dan de 
som der delen. Met die inzet en 
ambitie zijn partijen tot de af-
spraken gekomen

Bestuurlijke toekomst 
Wijdemeren zet in op de vor-
ming van één gemeente Gooi 
en Vecht binnen 10 jaar. Alle 
tussenvormen van fusie sluiten 
CDA, Dorpsbelangen, VVD 
en D66 uit. Aangezien de vor-
ming van één gemeente Gooi 
en Vecht ook het einddoel is van 
Noord-Holland zal de provincie 
uitdrukkelijk worden uitgeno-
digd dit streven te ondersteu-
nen. Een intensief contact met 
de andere gemeenten vormt 
hiervan een onmisbaar bestand-
deel. 

Alleen één gemeente Gooi en 
Vecht is in staat de grootstede-
lijke gebieden het hoofd te bie-
den. Tegelijk vragen de vergrote 
afstand tot het bestuur en de 
eigenheid van de afzonderlijke 
kernen om nieuwe vormen om 
de betrokkenheid van de bur-
ger bij het openbaar bestuur te 
borgen. Daarom zet de nieu-
we coalitie tevens in op de tot-
standkoming van een vorm van 
dorpsraden met eigen budget en 
bevoegdheden. 

Woningbouw 
Er is grote behoeft e aan nieuwe 
woningen om jongeren per-
spectief op wonen in hun eigen 
gemeente te bieden. Ook om 
ouderen een zo levensloopbe-
stendige woonomgeving te ver-
schaff en en om aan de steeds 
grotere verscheidenheid in 
woonbehoeft e tegemoet te ko-
men. Tegelijk moeten nieuwe 
woningen aan strengere duur-
zaamheidseisen voldoen. Het 
beleid zal zijn gericht op de re-
alisatie van goede en betaalbare 
woningen zowel voor hen die 
huren als voor kopers van wo-
ningen. Woningbouwprojecten 
moeten bijdragen aan betere 
kansen voor jongeren, een ver-
beterde doorstroming op de wo-
ningmarkt en meer ruimte voor 
het middensegment. Partijen 
staan in beginsel positief te-
genover het ontwikkelingsplan 
Nederhorst Noord. Zij zetten 
daarbij in op 35% sociale huur, 
30% koop tot 220.000 euro, 20% 
middeldure koop- en/of huur en 
15% vrije sector. Het schapen-
weitje op het Ankeveensepad 
wordt dan niet bebouwd.  

Duurzaam en infra 
Duurzaamheid als uitgangs-
punt zal in het hele beleid 
moeten doorwerken. Daartoe 
zal een duurzaamheidsagenda 
worden opgesteld. De coalitie 
streeft  ernaar om binnen deze 
raadsperiode het maatschappe-
lijk vastgoed zo veel mogelijk 
te verduurzamen. Fietspaden, 
wandelstroken en wegen die-

nen te worden ingericht met 
een blik op de toekomst, waar-
bij veiligheid en doorstroming 
voor alle verkeersgebruikers 
centraal staan. Wijdemeren zal 
regionaal en met de provin-
cie Noord-Holland in overleg 
treden om op langere termijn 
een lightrail-achtige verbinding 
tussen Amsterdam/Hilversum 
(met een stop in Wijdemeren) 
mogelijk te maken.  
Het nachtelijk vrachtverkeer zal 
van de gemeentelijke doorgaan-
de wegen geweerd gaan worden. 
(m.u.v. nachtelijk bestemmings-
verkeer). 

Financiën 
Omdat Wijdemeren tot 2022 
voldoende fi nanciële ruimte 
heeft , wil men de gemeentelij-
ke belastingen alleen met het 
infl atiepercentage verhogen. 
Er wordt geïnvesteerd in een 
Integraal Kind Centrum, een 
kernenbeleid, duurzaamheid, 
in meer kunst en cultuur en de 
vier wethoudersbanen gaan van 
3,3 ft e naar 3,8 (€43.000). Ook 
gaat er een fors budget naar de 
organisatie op het gemeentehuis 
(meer dan 1 miljoen). 
Er wordt geen geld gestoken in 
een bestuursadviseur en in meer 
toezichthouders. Het fi nanciële 
plaatje wordt kloppend gemaakt 
door in 2019 en 2020 geld te 
onttrekken uit de reserves (± 
680.000). 

Wethouders
CDA ‘er Rosalie van Rijn krijgt 
de volgende portefeuilles: soci-
aal domein, volkshuisvesting, 
kernenbeleid, cultuur en sport. 

Nieuwe coalitie wil alleen één Gooi en Vecht

WIJDEMEREN- In samenwerking 
met GooiTV zal de redactie van 
de huis-aan-huisbladen Week-
blad Wijdemeren en NieuwsSter 
maandelijks een gesprek heb-
ben met waarnemend burge-
meester Freek Ossel.

Vorige week woensdag was het 
debuut van eindredacteur Her-
man Stuijver. In 13 minuten 
besprak hij met de burgemees-
ter in het park van landgoed 
Schaep en Burgh in ‘s- Gra-
veland de actuele politiek van 

de vijf dorpen. Diverse onder-
werpen passeerden de revue: 
welke rol kan een burgemeester 
spelen bij de formatie, een te-
rugblik op de gemeenteraads-
verkiezingen en de veiligheid 
en leefb aarheid. Het gesprek 
spitste zich toe op de uitslagen 
van de enquête van het Burger-
panel. Hoe bestrijd je te hard 
rijden, wat kun je doen tegen 
ondermijning en hoe onveilig 
is het eigenlijk in onze lande-
lijke dorpen. Ook probeerde de 
burgemeester de grenzen aan te 

geven van wat integer gedrag 
is: een fl es wijn bij een opening 
mag, maar een gratis etentje op 
kosten van het restaurant weer 
niet. Het gesprek werd tussen 
18 en 15 april steeds herhaald 
op GooiTV. Voor KPN is dat op 
kanaal 1432 en voor Ziggo-di-
gitaal op 41 en Ziggo-analoog 
op kanaal 45. Overige kanalen 
vindt u op www.Gooitv.nl. 
U kunt het gesprek bekijken 
op You Tube: https://youtu.be/
HsRbijKi5JA. Het volgende ge-
sprek is op woensdag 9 mei. 

Maandelijks gesprek met burgemeester

Opening Koningsdag

Decorandi van 
harte welkom!

Vrijdag 27 april 
09.00 uur

Gemeentehuis 
Rading 1, Loosdrecht

Haar DorpsBelangen- collega 
Jan-Jaap de Kloet zal  
ruimtelijke ontwikkeling, het 
Gebiedsakkoord, water, recre-
atie, toerisme en vastgoed voor 
z’n rekening nemen. Hij wordt 
ook locoburgemeester. Voor 
de VVD heeft  Jan Klink deze 
portefeuilles: fi nanciën, econo-
mische zaken, onderwijs en in-
voering omgevingswet. Namens 
D66 gaat Joost Boermans zich 
bezighouden met bestuurlijke 
vernieuwing (inclusief herin-
deling en dorpsraden),  mili-
eu, duurzaamheid, verkeer en 
openbare ruimte. 

Digicafé
Op woensdag 2 mei is er van 
10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht een Digicafé over 
leuke vrije tijd apps voor 
tablet en smartphone door 
SeniorWeb. Het seizoen van 
de dagjes uit is aangebroken 
en er zijn talloze apps die uw 
uitstapje kunnen verrijken. 
Eleanor Pascoe van Senior-
Web geeft  een presentatie 
over handige vrijetijd apps 
voor uw telefoon of iPad/ta-
blet. Neem uw telefoon en/of 
tablet mee, want medewer-
kers van SeniorWeb staan 
klaar om u te helpen als u 
de apps wil installeren. Mis-
schien heeft  u zelf ook sug-
gesties voor apps die u heel 
handig vindt. 
Tijdens een Digicafé kunt u 
gewoon binnenlopen met 
vragen over de PC, tablet, 
e-reader of smartphone. Ie-
dereen is welkom, de entree 
is vrij.
Tjalk 41; tel: 035- 582 5488. 

In de tekst over een Ruimer 
Kinderpardon in het blad van 
week 39 heeft uw redacteur de 
regel van de objectiviteit ge-
schonden. Er stond: ‘Het was 
op z’n zachtst gezegd opvallend 
dat in Wijdemeren maar liefst 
7 raadsleden tegen een ruimer 
kinderpardon stemden’. Dat is 
natuurlijk teveel eigen mening 
van de redacteur. Hij liet zich 
meeslepen door zijn passie 
voor de kinderen die kunnen 

worden uitgewezen. Ter ver-
duidelijking, het ging om een 
motie waarin de gemeente via 
de Ver. Ned. Gemeenten aan de 
Tweede Kamer en de regering 
vraagt om de procedure voor 
een kinderpardon te versoe-
pelen. Het noemen van de 7 
raadsleden die tegen de motie 
stemden, was zeker niet be-
doeld als hetze. Voor wie zich 
gestoord heeft aan het bericht, 
excuus.            (Herman Stuijver). 

Objectiviteit en kinderpardon

Rabobank keert € 235.000 uit aan 
lokale projecten

WIJDEMEREN - De jaarlijkse 
coöperatiebijeenkomst voor 
leden van Rabobank Gooi en 
Vechtstreek zorgde maandag-
avond 1 oktober voor een volle 
zaal in theater Spant! in Bus-
sum. 

Op het programma stond o.a. 
een optreden van Meesterkok 
Rudolph van Veen. Deze be-
roemde tv- kok en Meesterpa-
tissier gaf de bezoekers een per-
soonlijk kijkje in zijn culinaire 
wereld. Zonder keukengehei-
men, vol energie en ongezou-
ten haakte hij aan bij het Rabo-
bank thema Banking for Food. 
Zo bereidde hij op het podium 
een heerlijk gerecht met ingre-
diënten die je normaal gespro-
ken weg zou gooien. Rabobank 
wil met haar missie ‘growing a 
better world together’  een bij-
drage leveren aan het voorko-
men van voedselverspilling in 
de regio. 

51 organisaties
Johan Drost, directievoorzitter 
van Rabobank Gooi en Vecht-
streek, benadrukte aan de hand 
van een overzicht van alle acti-
viteiten die de bank organiseert 
dat hij trots is op de rol die de 
bank speelt in de lokale samen-
leving. Daarna werden met 
hulp van Rudolph van Veen 
de cheques van het Coöpera-
tiefonds uitgereikt voor een 
bedrag van in totaal 235.000 
euro. Er waren 64 aanvragen, 
waarvan er 11 niet aan de cri-
teria voldeden en drie werden 
er niet geselecteerd. Zodat er 

maar liefst 50 maatschappelijke 
organisaties uit het Gooi en de 
Vechtstreek een mooi bedrag 
ontvingen voor door leden 
aangedragen maatschappelijke 
projecten. 
Projecten voor Wijdemeren 
Muziekeducatie Wijdemeren 
LOL in Muziek; Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde (KN-
VWS) Project Weerstation & 
Koordzonnewijzer, Gooi en 
Vechtstreek; 
Stichting de Moestuin van Jagt-
lust; aanleg invaliden-wc in de 
Veldschuur.

WIJDEMEREN- Gerlinde van der 
Meer, Harold van de Wakker, 
Hans van der Laan de Vries, Jan 
Klink en Peter Landwaart, de 
jury van ‘Ondernemer van het 
Jaar’, wacht met spanning tot 
14 oktober. Dan sluit de aan-
melding voor de prestigieuze 
titel ‘Ondernemer van het Jaar’. 

Tot nu toe zijn er 35 reacties 
binnen waarbij 16 verschillen-
de bedrijven zijn aangemeld, 
maar er is ruimte voor meer. 

Bij deze eerste editie van On-
dernemer van het Jaar, opgezet 
door de gemeente Wijdemeren 
in samenwerking met onderne-
mersvereniging Ondernemend 
Wijdemeren, is gekozen voor 
startende ondernemers. Wie 
maximaal 5 jaar ondernemer is 
(ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel) en wie zijn be-
drijf heeft gevestigd in een van 
de vijf Wijdemeerse dorpen 
kan zich aanmelden. Uiteraard 
maakt leeftijd niet uit. Starten-

de ondernemers kunnen ook 
65+ zijn. De vijfkoppige jury 
zal vooral letten op innovatieve 
ideeën, onderscheidend ver-
mogen en betrokkenheid bij de 
lokale gemeenschap. 
“Uit alle dorpen zijn er in-
schrijvingen, al zouden er 
vooral uit Kortenhoef en 
’s-Graveland meer inschrij-
vers mee mogen doen” vertelt 
Gerlinde van der Meer. Zij is 
strategisch beleidsmedewerker 
van de gemeente, onder andere 
gespecialiseerd in economische 
zaken. Er zijn diverse soorten 
bedrijven aangemeld, dus de 
jury heeft wat te kiezen. 

Starten
De jonge jachthaven-directeur 
Hans van der Laan de Vries 
weet uit ervaring dat een steun-
tje in de rug fijn is voor een star-
tende ondernemer. “Nu heb ik 
het langzaam maar zeker over-
genomen van de familie. Maar 
je kunt wat hobbels tegenko-
men onderweg. Denk aan de 
regelgeving, aan het vinden van 
nieuwe klanten. Ook een start-
kapitaal kan lastig zijn.” Wijde-

meren verschaft geen leningen 
aan beginnende zakenlui. “Wel 
kunnen wij ondernemers ter 
wille zijn met adviezen. De ge-
meente helpt graag met infor-
matie over regelgeving of door 
te verwijzen voor subsidies 
naar bijvoorbeeld de provin-
cie” sluit wethouder Jan Klink 
aan. De gemeente heeft zich 
voorgenomen om in de na-
bije toekomst ondernemers in 
Wijdemeren slagvaardiger bij 
te staan. “Er wordt een Onder-
nemersloket opgezet. Samen 
met Ondernemend Wijdeme-
ren wil ik dat gaan invullen.” 
Tot slot, Peter Landwaart. Die 
vindt het op de eerste plaats be-
langrijk dat de ondernemers in 
het zonnetje worden gezet. “Ie-
dereen heeft behoefte aan een 
schouderklopje.” 
Naast afgevaardigden van de 
gemeente en de ondernemers 
telt de vakjury ook iemand uit 
het bankwezen, niet onbelang-
rijk. Dat is Harold van de Wak-
ker, directeur bedrijven van 
de Rabobank Gooi en Vecht-
streek. 

Jury ‘Ondernemer van het Jaar’ zoekt nog kandidaten 3 genomineerden
De jury zal aan de hand van 
de vragenlijsten die de deel-
nemers hebben ingevuld een 
selectie maken. Een bezoek, 
online of offline, aan het be-
drijf is mogelijk. Er worden 
drie kandidaten genomineerd. 
Die worden gevraagd een video 
van 1 minuut te maken om uit 
te leggen waarom zij de beste 
startende ondernemer zijn. Dat 
filmpje verschijnt op de site van 
de gemeente, met diverse links. 
Vervolgens kunnen zijn via al-
lerlei media campagne voeren. 
Iedereen kan tot 11 november 
stemmen op de site van Wijde-
meren. Op de slotbijeenkomst 
in restaurant Docks wordt de 
‘Ondernemer van het Jaar’ be-
kend gemaakt. Die krijgt een 
fraaie wisselbeker, een gratis 
lidmaatschap van OW, 2500 
euro voor een masterclass of 
een training naar keuze. Plus 
de eer om een jaar lang de beste 
van de vijf dorpen te zijn.
U kunt zich nog (laten) aan-
melden: www.wijdemeren.nl/
ondernemervanhetjaar

Foto: (v.l.n.r.) 80 % van de jury: 
Hans, Peter, Jan en Gerlinde 

Bericht Kledingbank Kortenhoef
Door: Gerda en Irma 

KORTENHOEF - De Kledingbank 
Kortenhoef is inmiddels 2,5 jaar 
met ziel en zaligheid bezig om 
goed werk te doen met de kle-
dingbank, we hebben inmid-
dels ons doel best bereikt.
Veel mensen weten ons inmid-
dels te vinden, zowel inbreng als 
klanten die we heel erg blij kun-
nen maken, en gezellige mensen 
die komen voor een praatje en 
een bak koffie. Dit alles dan-
ken we mede aan de goedheid 
van Johan en Peter Landwaart 
(AH Kortenhoef) waar we zeer 
dankbaar voor zijn.
De Kledingbank heeft inmid-
dels een flinke donatie kunnen 
doen aan de Voedselbank, waar 
helaas veel mensen uit Wij-
demeren gebruik van maken. 
Mede dankzij Leo [assistent 

bedrijfsleider A.H.] die voor 
ons een hele leuke inkoop heeft 
gedaan. Wij hebben Leo ook 
gevraagd om een volgend goed 
doel uit te zoeken binnen Wij-
demeren, hij heeft er zin in.
Onze dank en waardering gaan 
ook uit naar onze mede-vrijwil-
ligers: Beppie Theebe, Wil van 
Dijk, 
Erica en lieve hond Laila, Bert 
Fine. En niet te vergeten onze 
medeoprichtster Wil Fine die 
tot ons groot verdriet op 16 sep-
tember jl. is overleden, wij gaan 
haar erg missen.
Lieve Albert A.H. dank je voor 
alles wat je voor ons doet. Ook 
danken wij Sherpa voor de 
enorm goede, en vooral leuke 
samenwerking.
Vragen? Wij zijn bereikbaar. 
Gerda: 06-46750471 en Irma: 
06-22338803. 
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Roomboter 
Amandelstaaf

Nu € 4,00

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

NEDERHORST DEN BERG – De 
bazaar is een jaarlijks terugke-
rend fenomeen dat op de eer-
ste zaterdag van oktober wordt 
gehouden. Afgelopen zaterdag 
was het dus weer zo ver en kon-
den koopjesjagers en gezellig-
heidszoekers hun hart ophalen 
in en rond evenementslocatie 
De Bergplaats.

Activiteiten
De bazaar wordt georganiseerd 
vanuit de Protestantse Ge-
meente. Buiten en in het acti-
viteitencentrum bevonden zich 
allerlei kraampjes en stands vol 
met tweedehands spullen: kle-
ren, keukengerei en boeken. 
Ook was er veel lekkers te koop 
zoals fruit en snoep. Voor de 
kleintjes was er een altijd span-
nende grabbelton en je kon je 
laten schminken. Binnen was 
een deel als restauranthoek 
omgedoopt waar je gebak of 
een ander lekker hapje en een 
drankje kon nuttigen. Ook was 
er het rad van Avontuur en een 
loterij met als grootste prijs 

een bedrag van maar liefst 175 
euro.

Organisatie
Anja van Huisstede is voorzit-
ter van de bazaarcommissie die 
zij samen met Jan Pos vormt. 
Deze bazaar is 72 jaar oud en is 
ooit begonnen vanuit de vrou-
wenvereniging. Na al die tijd 
kan dus met recht worden ge-
sproken van een traditie. Hoe-
veel werk verzet moet worden 
om dit allemaal van de grond te 
krijgen, blijkt uit wanneer Anja 
aanvangt met haar taken: “In 
januari start het met de eerste 
dingen en vanaf half augustus 
hebben we er een dagtaak aan.” 
Ze geeft aan dat het veel werk 
is: ze moeten heel veel spul-
len inzamelen die ze ook weer 
thematisch scheiden voor de 
uitstalling, ze moeten de opslag 
verzorgen, ze moeten met de 
gemeente in onderhandeling, 
de loterij moet georganiseerd 
worden, de sponsors moeten 
gevonden worden, en zo voort. 
Gelukkig hoeven Anja en Jan 
dit niet alleen te doen. Een 
team van veertig vrijwilligers 

helpt bij alle bezigheden.

Goed doel
Anja gaf aan dat ze hoopte op 
een opbrengst van achtduizend 
euro. Het was de hele dag al, 
vanaf dat de deuren opengin-
gen, druk geweest. Er werd van 
alles verkocht tot en met de lo-
ten voor de loterij op het eind 
aan toe. “Ieder jaar doen we het 
voor een doel. Dit jaar wordt 
de opbrengst ingezet voor de 
restauratie van twee kerkbor-
den. Eén met het Onze Lieve 
Vader en eentje met de Tien 
Geboden”. Ook gaat één derde 
van de opbrengst naar Albanië 
Support. Die organisatie wordt 
daar door een Nederlands echt-
paar geleid. Johan en Zwanie 
Duizendstra wonen en leven 
in Zuid-Oost Albanië als zen-
dings-ontwikkelingswerkers. 
Namens hen was ook een stand 
met info over hun armoedebe-
strijding in Albanië. Mooi om 
te weten dat zowel de organisa-
tie maar ook elke bezoeker een 
steentje heeft bijgedragen aan 
een iets betere wereld.

Traditionele Bazaar blijft trekken

Bouwinvest verwerft Veen-
staete

Bouwinvest Healthcare Fund 
heeft in Kortenhoef Veenstaete 
gekocht van Inovum, die het 
complex sinds 2012 in gebruik 
heeft. Het wordt omschreven 
als een modern woonzorgcom-
plex van ruim 13.000 m2 voor 

ouderen met zowel lichte als 
zwaardere zorgvraag. De 130 
appartementen worden indi-
vidueel verhuurd, waarbij de 
bewoners gebruikmaken van 
de thuiszorg van Inovum. De 
koopsom bedraagt 27,58 mil-
joen euro, blijkt uit de akte van 
levering van 1 oktober (kadas-
ter). 

Humanitas ’t Gooi is vanaf 3 
oktober gestart met intakege-
sprekken voor een lotgenoten-
groep voor mensen die hun 
partner hebben verloren. 
Vanaf november zijn er dan 
groepsgesprekken voor men-
sen die met elkaar willen praten 
over het verlies van hun partner 
door overlijden. De ervaring 
leert dat je eigen verhaal ver-
tellen in een lotgenotengroep, 

ervaringen uitwisselen en her-
kenning vinden in de verhalen 
van anderen kan helpen bij 
het verwerken van verlies. De 
groep is toegankelijk voor ie-
dereen: man, vrouw, jong, oud, 
ongeacht levensovertuiging. 
Men heeft het meeste profijt 
van deelname aan de groep als 
het overlijden zes maanden of 
langer geleden is geweest.
De groep komt 8 keer bij elkaar, 

Lotgenotengroep rouwverwerking
Humanitas ‘t Gooi

onder deskundige begeleiding. 
De bijeenkomsten  worden op  
vrijdagochtend  gehouden van  
10-12 uur in het kantoor van 
Humanitas, Willem Barents-
zweg 17-A, 1212 BK  Hilver-
sum.  Na aanmelding volgt een 
kennismakingsgesprek.
Voor nadere inlichtingen of 
aanmelding voor de lotgeno-
tengroep kunt u contact opne-
men met 
het kantoor van Humanitas, tel. 
035-6286093 (evt. inspreken), 
06-50505831 of per e-mail: 
tgooi@humanitas.nl.

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.
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Klaar voor de winter!

Het is nog prachtig weer, maar onze

gladheidsbestrijders zijn al klaar voor de

winter. Vorige week was de zogenoemde 

vlootschouw. Al het materieel is getest en

de strooiroutes zijn vastgesteld.

  Samen tegen criminaliteit 

Kort

>   Dag van de Duurzaamheid
Vandaag, woensdag 10 oktober, is het

de Dag van de Duurzaamheid.

Een goed moment om te kijken wat u

zelf kunt doen om bij te dragen aan de 

energietransitie. Bijvoorbeeld door te

investeren in vloer-, muur- of dakisolatie

of door deel te nemen aan collectieve 

energieopwekking. De Energiecoöperatie 

Wijdemeren nodigt u uit voor een

dorpsgesprek over dit onderwerp. Vanaf 

19:30 uur in de Landgoedwinkel, Rading 1b, 

Loosdrecht. Aanmelden:

contact@energiecooperatiewijdemeren.nl.

>   Waterexperiment Loosdrecht
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nodigt 

150 omwonenden van de Loosdrechtse 

Plassen uit om de waterkwaliteit in kaart

te brengen. Deelnemers die meedoen

aan ‘Het Schone Waterexperiment’

meten met verschillende hulpmiddelen de 

waterkwaliteit.

Geïnteresseerd? Schrijf u in via 

www.hetschonewaterexperiment.nl/loosdrecht. 

Het verbeteren van de waterkwaliteit is 

een belangrijk onderdeel van het

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 

>    Water in beweging
Van 13 t/m 21 oktober is er in de Oude 

School in Kortenhoef een expositie met 

het thema ‘Water in Beweging’. Naast 

schilderijen van bekende schilders van de 

Kortenhoefse School, zijn er ook niet

eerder vertoonde werken te zien.

De collectie hangt normaliter in het 

gemeentehuis van Wijdemeren, onder 

andere op de kamers van de wethouders. 

De tentoonstelling is gratis en dagelijks 

open tussen 11.00 en 17.00 uur.

Kortenhoefsedijk 145 in Kortenhoef.

Zie www.kunstwijdemeren.nl.

>   Ondersteuning minima
De gemeente kan financiële ondersteuning 

bieden voor inwoners met een laag

inkomen. Zoals voor schoolboeken,

computers of huisraad. Ook bestaat 

er een bijdrage voor de kosten die een 

beperking met zich mee kan brengen. 

De bijdrage vraagt u aan voor uzelf, uw 

partner of inwonende kinderen. We kijken 

naar uw inkomen en vermogen.

Zie voor meer informatie 

www.wijdemeren.nl/ondersteuning. 

Officiële
bekendmakingen

Het is de landelijke Week van de 
Veiligheid. Dit jaar is het thema 
‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’. 
In Wijdemeren zijn er diverse
activiteiten. Zo staat in Nederhorst 
den Berg de preventiekar en 
kunnen inwoners van Nieuw-
Loosdrecht meedoen met een
oefening van de politie.

Preventiekar
Op zaterdag 13 oktober staat de

preventiekar op de Voorstraat in Nederhorst 

den Berg. Hier kunt u van 12.00 uur tot 

16.00 uur terecht om te horen wat u zelf 

kunt doen om een woninginbraak te

voorkomen. Zo zorgen we samen voor een 

veiliger woon- en leefomgeving.

Eerder dit jaar stond de preventiekar al in 

Kortenhoef en Loosdrecht.

Boef in de wijk
Op woensdag 17 oktober oefent de politie

in Nieuw-Loosdrecht. Bewoners van 

Nieuw-Loosdrecht kunnen meedoen aan 

deze oefening door zich aan te melden 

voor WhatsApp Buurt Preventie via

www.wabp.nl. Op deze avond zet de 

politie een acteur in die zich voordoet als 

een inbreker. Met de hulp van bewoners 

zal de politie deze inbreker proberen aan te 

houden. Na de oefening is er een evaluatie. 

Hier kunt u samen met de politie bespreken 

wat er goed ging en wat er de volgende 

keer beter zou kunnen.

Via onze social mediakanalen houden wij u 

op de hoogte van alle activiteiten en

geven wij tips. Volg dus ons twitteraccount 

@gemwijdemeren en/of onze

facebookpagina voor alle updates. 

13 oktober:
preventiekar NdB

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

Op zaterdag 10 november 2018 
is het de Dag van de Mantelzorg. 
Zorgt u voor een ander? Wees wel-
kom en geniet van een high tea, 
film of volg een cursus!

Kursusprojekt Loosdrecht (3-Luik) geeft van 

10.00 tot 12.00 uur onder andere cursussen 

vogelvoederkransen, Italiaanse antipasti 

en dessert maken. Van 14.00 tot 16.00 uur 

kunt u onder andere Limoncello maken en 

“schilderen uit je hart”. Inloop een half uur 

voor aanvang.

High tea met extra’s
Versa Welzijn organiseert in alle 

Wijdehuizen een high tea mét iets extra’s 

van 14.30 tot 16.30 uur. In Loosdrecht 

(3-Luik) is er muziek, in Kortenhoef 

(Veenstaete) een handmassage en in 

Nederhorst den Berg (Sociaal Cultureel 

Centrum) maakt een sneltekenaar een

portret. Tot slot draait de film The Book 

Club voor u in het Filmtheater van 

Hilversum (Herenplein).

Aanmelden
De activiteiten zijn gratis.

Meld u vóór 3 november aan bij

mantelzorg2018@kploosdrecht.nl. Heeft 

u vragen of hulp nodig bij het aanmelden? 

Dan kunt u bij Herma Kleve van Versa 

Welzijn terecht via (035) 62 31 1 00.

Meer informatie:

www.wijdemeren.nl/mantelzorg. 

Dag van de Mantelzorg 

#mooiWijdemeren 
@manonroest91
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 12: verbouwen landhuis (28.09.18)
- Zuidereinde 149: wijzigen bijgebouw naar woning    
  (26.09.18) 
Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 70 straatzijde: kappen twee 
  lijsterbessen (27.09.18)
- Kortenhoefsedijk 71: realiseren bed & breakfast (01.10.18)
- Meenthof 17a: plaatsen logo en led strip (20.09.18)
Loosdrecht
- Eiland De Meent sectie I 115: vernieuwen steigers 
  (19.09.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 17: realiseren 21 appartementen 
  met zorgfunctie (26.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 234: plaatsen damwand (24.09.18)
Nederhorst den Berg
- Kerkstraat 22: maken overkapping (20.09.18)
- Middenweg sectie C 5021: verbreden watergang 
  (02.10.18)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

>  Verleende omgevings-
vergunningen

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 7: bouwen garage (03.10.18)
- Noordereinde 141: plaatsen dakkapel voor- en
  achterzijde (26.09.18)
- Noordereinde 293: verbouwen woning (26.09.18)
Kortenhoef
- Huijbert van Schadijcklaan 16: bouwen erker (26.09.18)
- Lambertzkade: kappen van twee essen en 10 wilgen 
  (21.09.18)
Loosdrecht
- Bloklaan 22a: graven van een watergang en plaatsen 
  beschoeiing (03.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: vernieuwen beschoeiing 
  (28.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 35: bouwen werktuigenberging 
  (28.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 38a: kappen één esdoorn  
  (23.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: bouwen botenloods 
  (28.09.18)
Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 8: bouwen woning (28.09.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning 
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, ’s-Graveland:
  starten bedrijf
- Bob Groot Grondverzet BV, Koninginneweg 63,
  Kortenhoef: veranderen bedrijf 
- Waternet,  Dwarsweg 24, Nederhorst den Berg:
  veranderen inrichting 
Tegen het indienen van een melding staat geen
bezwarenprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
telefoon nummer (088) 633 3000.

>  Vrije boomkap
In het kader van boombeheer worden onderstaande 
bomen gekapt. Er is geen kapvergunning nodig:

Kortenhoef
- 3 lijsterbessen op de Nes van Meerkerklaan bij huis
   nummer 30.
Loosdrecht
- 1 haagbeuk op de Schakel naast huis nummer 58.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Nationaal Circus Barani VOF, evenemententerrein aan 
  de Tjalk, circusvoorstellingen op 12, 13 en 14 oktober 
  2018 (04.10.18)

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

>  Verkeersbesluiten

- Vuntuslaan t.h.v. huisnr. 28 Loosdrecht: aanleggen 
   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 
   met handicap belanghebbende (03.10.18)
- Meidoornlaan t.h.v. huisnr. 7 Loosdrecht: aanleggen 
   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 
   met handicap belanghebbende (03.10.18)
- J.F. van Heumenhof t.h.v. huisnr. 15 Kortenhoef: 
   aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
   in verband met handicap belanghebbende (24.09.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te
verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 
wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 
burgemeester en wethouders het voornemen het adres 
ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie. Artikel 
3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft 
de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 
door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- J.J. de Jong, geboren 3 mei 1999, uit te schrijven Land 
  Onbekend per 28 augustus 2018
- A.W.J. Brouns, geboren 23 april 1990, uit te schrijven 
  Land Onbekend per 28 augustus 2018, dit geldt ook 
  voor haar 3 kinderen Rubio Brouns.
- I.P.N. van Munster, geboren 13 februari 1982, uit te 
  schrijven Land Onbekend per 5 oktober 2018
- T. Radl, geboren 24 april 1981, uit te schrijven Land 
  Onbekend per 5 oktober 2018
- N.J. Schrijver, geboren 10 juli 1992, uit te schrijven Land 
  Onbekend per 5 oktober 2018
- B. Tláskal, geboren 2 september 1981, uit te 
  schrijven Land Onbekend per 5 oktober 2018

>  Voornemen tot ambtshalve 
overschrijving
- K. Konicka naar Acacialaan 1 te Loosdrecht

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving 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 onder-
staande personen definitief op te schorten:

- Brouns, A.W.J., geboren 23 april 1990 uit te schrijven 
   Land Onbekend per 28 augustus 2018 
- Rubio Brouns, E, geboren 27 maart 2011 uit te schrijven 
   Land Onbekend per 28 augustus 2018
- Rubio Brouns, L geboren 7 juli 2013 uit te schrijven 
   Land Onbekend per 28 augustus 2018 
- Rubio Brouns, F geboren 4 september 2014 uit te
   schrijven Land Onbekend per  28 augustus 2018
- Geense,A geboren 13 januari 1986 uit te schrijven Land 
   Onbekend per 3 augustus 2018 
- Von Grumbkow,R.A. geboren 12 mei 1961 uit te
   schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018 
- Kühn, A. geboren op 21 december 1993 uit te schrijven 
   Land Onbekend per 23 augustus 2018 
- Savu, M geboren op 12 juni 1984 uit te schrijven Land 
   Onbekend per 24 augustus 2018 
- Sekera,M. geboren op 26 december 1993 uit te
   schrijven Land Onbekend per 23 augustus 2018

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) 

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

Officiële bekendmakingen 10 oktober 2018

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Vanaf half oktober start aannemer Van Oostrum 
Westbroek in de gemeente Wijdemeren met 
verschillende werkzaamheden aan bomen.

Er wordt in eerste instantie gewerkt aan meldingen van 

inwoners. Zo worden bijvoorbeeld de uitstekende takken 

verwijderd van de knotwilgen langs de ’s-Gravelandsevaart. 

Onderhoud 
De meeste werkzaamheden zijn dit jaar in Nederhorst

den Berg en Oud-Loosdrecht. Het gaat hierbij om het

onderhoud en de kap van bomen. Bewoners worden

door de aannemer per brief geïnformeerd over deze

werkzaamheden.

Herplanten
Worden er meerdere bomen in één straat gekapt?

Dan informeert de gemeente de bewoners en overlegt

ook het herplanten van bomen. Uiteraard zijn er

mogelijkheden om met eigen voorstellen te komen.

De gemeente zorgt dan voor de juiste boom op de juiste 

plaats. De gemeente herplant 75% van de gekapte bomen, 

als het kan meer.

Meer informatie
Houd www.wijdemeren.nl en de social mediakanalen in de 

gaten voor meer informatie of neem contact op met de  

gemeente via bomen@wijdemeren.nl. 

Boomonderhoud in Wijdemeren

Persoonsregistratie
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‘s- GRAVELAND- Geniet op zon-
dag 14 oktober van natuur én cul-
tuur tijdens deze unieke activiteit 
voor volwassenen op de ’s-Grave-
landse Buitenplaatsen. Wandel 
eerst mee over het bijzondere 
landgoed Gooilust. Het tweede 
deel van de excursie staat hele-
maal in het teken van het prach-
tige landhuis Trompenburgh. Er 
zijn 2 excursies: van 10 tot 12.30 
uur en van 13 tot 15.30 uur. 

Laat je verrassen door Gooilust. 
Samen met de gids wandel je zo’n 
1,5 uur langs de rododendronval-
lei, de siertuin, het landhuis, de 
exotische bomencollectie en het 
sterrenbos. Daarna loop je naar 

het naastgelegen Trompenburg 
voor een heerlijke kop koffie, om 
daarna samen met een Natuur-
monumenten gids Trompen-
burgh van binnen te bekijken.

Unieke openstelling
De samenwerking van Natuur-
monumenten met Stichting 
Monumenten Bezit maakt het 
mogelijk om binnen een kijkje te 
nemen. Landhuis Trompenburgh 
wordt slechts enkele zondagen 
opengesteld voor een rondleiding 
met gids. Maak gebruik van deze 
unieke kans om een uur lang dit 
prachtige gebouw uit de gouden 
eeuw te bekijken

Handig om te weten
Het is mogelijk om de rondlei-
ding door Trompenburgh te boe-
ken met of zonder een wandeling 
met een gids over het bijzondere 
landgoed Gooilust. Reserveer 
snel, want vol = vol. Er is een 
maximum aantal deelnemers. 
Deze excursie is alleen geschikt 
voor mensen die goed ter been 
zijn. Graag een kwartier van tevo-
ren aanwezig zijn. Honden mo-
gen niet mee. Controleer jezelf op 
teken na een bezoek in de natuur. 
Voor alle activiteiten geldt deelna-
me uitsluitend na aanmelding en 
betaling vooraf via de website.
Locatie: Gooilust, oprijlaan Zui-
dereinde 49, 1243 KL ’s-Grave-

Gooilust en Trompenburgh

land; Voor vragen: Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek, 035 
- 656 30 80; Prijzen: € 17,50, niet- 
lid € 21,00; www.natuurmonu-

menten.nl/bcgooienvechtstreek. 
© Natuurmonumenten, Mirella 
Sinnige

Op woensdag 17 oktober is er 
van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer, vestiging 
Loosdrecht
een themaochtend over Duitse 
poëzie en kunst rond de Eerste 
Wereldoorlog. 
Ad van der Lee, gepensioneerd 
docent Duits, neemt je mee 
naar de culturele wereld van 
de twintiger jaren aan de hand 
van een powerpointpresentatie. 
Naast schilderijen worden ook 
originele Duitse gedichten ge-
presenteerd. 
Met name de kunstenaarsver-
enigingen Die Brücke en Der 

blaue Reiter drukten hun stem-
pel op de kunst in Duitsland. 
Ook de poëten gaven op een 
bijzonder indringende manier 
uiting aan hun gevoelens. Zo-
wel voor, tijdens als na de Eer-
ste Wereldoorlog reageerden 
zij intens op de maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Iedereen 
is van harte welkom, de entree 
is vrij!
Op een themaochtend in Loos-
drecht is altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om u te 
helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.

Themaochtend Duitse poëzie
Het Syrische Pop-up Restau-
rant Souq nodigt u uit om een 
van de 5 avonden te bezoeken 
in haar restaurant. Syrische sta-
tushouders zullen u een kijkje 
geven in de eetcultuur van hun 
geboorteland en hopen dat uw 
smaakpapillen meer dan ge-
streeld worden. 

Er wordt u een 3-gangen keu-
zemenu geserveerd. Er is per 
avond een nieuw menu. Mocht 
u uitleg willen hebben van de 
medewerkers over de prachtige 
gerechten, dan is dat natuurlijk 
mogelijk.

De prijs van het 3-gangen keu-
zemenu is € 17,50 per persoon. 
De maaltijden in restaurant 
Souq worden geserveerd om 
18:30 uur en de inloop is vanaf 
18:00 uur. De dagen waarvoor 
u kunt reserveren in restaurant 
Souq zijn steeds op vrijdag: 26 
oktober, 16 & 30 november en 
11 & 25 januari. 
Eet mee
U kunt zich inschrijven door 
een mailtje te sturen aan pop-
up@kploosdrecht.nl 
of te bellen naar Maire van der 
Meulen: 06-26704048. Er zal 
op deze avonden geen alcoho-

lische drank worden geschon-
ken, omdat we daarvoor geen 
vergunning hebben. Wij hopen 
van harte u en uw gezelschap 
een of meerdere avonden te 
verwelkomen in het restau-
rant Souq, 3-Luik, Acacialaan2 
(hoek Lindeplein) Loosdrecht. 
Kijk ook even op http://souq.
kploosdrecht.nl 
De gehele Souq-organisatie be-
staat uit louter vrijwilligers.

Nieuw! Restaurant Souq in het 3-Luik

Door: Niels van der Horst

Loosdrecht – Restaurant Rob-
berse eiland aan de Vuntus-
plas blijft bestaan. Dit goede 
nieuws deelden uitbaters Wen-
dy van Eijsden en Leon Becu in 
hun nieuwsbrief van oktober. 

Ze mochten de horecagelegen-
heid al een tijdje runnen in een 
proefperiode die zij en Stich-
ting Abrona waren aangegaan. 

Stichting in de zorg
Stichting Abrona helpt van-
uit meerdere woonplekken 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt door een ver-
standelijke beperking of een 
maatschappelijk probleem. 
Aan de prachtige Vuntusplas 
ligt een unieke locatie. Het ter-
rein herbergt meer dan twintig 
studio-appartementen waar 
cliënten kunnen wonen en wer-
ken. De helft van de apparte-
menten heeft direct uitzicht op 
het water. Verder op het terrein 
zijn het restaurant en een werk-
plaats aanwezig en men heeft 
plannen voor een klein winkel-
tje. Uiteraard biedt de locatie 
ook volop watersportmogelijk-

heden. De bewoners werken op 
en rond het terrein. Een van de 
werkzaamheden betreft het on-
derhoud van het groen van en 
de kanoroute over de plas. Dat 
gebeurt in samenwerking met 
Natuurmonumenten waarmee 
wekelijks wordt gevaren.

Beste vrienden
Wendy en Leon zijn beste ma-
tjes en hebben al meerdere 
gezamenlijke activiteiten ont-
plooid, waaronder een advies-
bureau voor de horeca en een 
coachingpraktijk. Leon heeft 
zelf altijd restaurants gehad en 
Wendy was bijvoorbeeld toer-
nooidirecteur van het Dutch 
Open tennis in Amersfoort. 
Dat was in navolging van haar 
vader Piet van Eijsden die dat 
toernooi onder de roepnaam 
Het Melkhuisje (in Hilversum) 
tot een begrip had gemaakt. 
En nu runnen ze dus het res-
taurant Robberse Eiland. “Het 
is al twee keer failliet gegaan 
voordat het op ons pad kwam. 
We zijn toen een proefperiode 
aangegaan om te kijken of het 
weer levensvatbaar kan wor-
den”, aldus Leon. “Ja, en ook 
om te kijken of alles – wij – wel 

bevielen, want dat is voor de 
bewoners natuurlijk essenti-
eel”, vulde Wendy aan. Half 
september volgde het groene 
licht over en weer en sindsdien 
is het voeten op het gaspedaal 
om alles zo snel mogelijk klaar 
te krijgen.

Het restaurant
In eerste instantie is Robberse 
Eiland een restaurant voor ie-
dereen. Het feit dat er cliënten 
werken kun je speciaal noemen 
maar wellicht veel bijzonderder 
is dat je er ook houten meubels 
op maat kan laten maken. “Ja, 
dan zitten er hier mensen op 
het terras terwijl in de werk-
plaats een houten tafeltje voor 
ze wordt gemaakt”, licht Leon 
toe. Hoe leuk en aantrekkelijk 
deze aspecten ook zijn, deze 
plek is vooral uniek vanwege 
het weergaloze uitzicht. Vanaf 
het grote terras kijk je onge-
hinderd door masten en zon-
der lawaai van motorboten uit 
over de hele Vuntus. En van 
binnenuit is het panorama niet 
minder adembenemend. Met 
alleen dit natuurschoon heb je 
vanzelfsprekend nog geen goed 
lopende zaak. Wendy en Leon 

De verborgen parel van Loosdrecht hebben de menukaart sterk 
verbeterd en komen de win-
termaanden met allerlei acties 
om het bezoek weer aan te la-
ten trekken. Gezien de ligging 
en overige unieke aspecten van 
Robberse Eiland – niet in de 
laatste plaats het vrolijke twee-
tal zelf! – zou dit zomaar deze 

winter al uit de hand kunnen 
gaan lopen. Hun gerechten zijn 
voor alle portemonnees en er 
heerst een zeer gastvrije sfeer 
in misschien wel de mooiste 
horeca-setting van heel Wijde-
meren. Meer info: www.restau-
rant-robberse-eiland.nl

Unieke kans op optreden met live muziek

Doe auditie voor Amicitia And Talent
KORTENHOEF – Altijd al eens 
met een orkest willen spelen? 
Dan is dit je kans! Amicitia zoekt 
talenten die willen optreden met 
live muziek. Sta jij straks op het 
podium voor een groot publiek?
Na de succesvolle Maestro-reeks 
heeft de Kortenhoefse muziek-
vereniging een nieuwe formule 
in handen: Amicitia And Talent. 
Een uitnodiging voor iedereen 
met een bijzonder talent om sa-
men met een orkest op te treden. 
Dat kan als muzikant met een 
solo-instrument, maar ook als 
zanger, danser, rapper, DJ of en-
tertainer op elk ander vlak. Ori-
ginaliteit is juist een pre. Dus ver-
ras de vereniging met een sterke 
act waarin jij je talent kunt laten 
zien. Op voorwaarde dat daarbij 
ook een essentiële rol voor mu-
ziek is weggelegd. Het gaat im-

mers om het samen verzorgen 
van een optreden: jouw talent en 
het orkest van Amicitia.
Audities in november
Grijp je deze kans? Meld je dan 
vóór 8 november aan voor de 
auditieronde op zaterdag 10 of 
17 november. Dat kan via de 
website www.amicitiakorten-
hoef.nl of de Facebookpagina @
AmicitiaMuziek. Ben je door? 
Dan volgen in het voorjaar een 
aantal repetities op de dinsdag-
avond en op zaterdag 25 mei een 
groots optreden in sporthal De 
Fuik in Kortenhoef. Ook dan zal 
een deskundige jury de prestaties 
beoordelen. Daar zit geen grote 
prijs aan vast, geen platencon-
tract of enorm geldbedrag, want 
het uitgangspunt is de Olympi-
sche gedachte: meedoen is be-
langrijker dan winnen. 
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Humanitas	is	er	voor	mensen	die	het	even	niet	in	hun	
eentje	redden.		
Humanitas	laat	zich	inspireren	door	humanistische	
waarden,	en	staat	open	voor	iedereen.		
Humanitas	’t	Gooi	is	misschien	op	zoek	naar	u:		
	

• Vrijwilligers	Vriendschappelijk	huisbezoek			
Individueel	huisbezoek	aan,	meestal	ouderen,	die	behoefte	hebben	aan	een	gesprek,		
een	wandelingetje	samen	maken,	een	spelletje	doen,	etc.		
Gevraagd	wordt:	goed	kunnen	luisteren,	bereid	zijn	om	langere	tijd		iemand		
(twee)-wekelijks	te	bezoeken.	
Geboden	wordt:		
-een	vrijwilligersfunctie	waarin	je	echt	iets	voor	een	ander	kunt	betekenen		
-reis/parkeerkostenvergoeding		

• Deelnemers	Vriendschappelijk	huisbezoek			
Misschien	vindt	u	het	fijn	om	...		af	en	toe	eens	iemand	op	bezoek		te	krijgen	...		samen	een	kopje	
koffie	of	thee	te		drinken	...		samen	een	wandelingetje	te	maken	

Voor	nadere	inlichtingen	of	aanmelding	kunt	u	contact	opnemen	met	Humanitas	‘t	Gooi:		
tel.	035-6286093	(evt.	inspreken	op	voicemail),	mail	tgooi@humanitas.nl	.	

	

	

Door: Seph Jacobs

Traditiegetrouw is voor de KWVL 
(de Koninklijke Watersport- Vereeni-
ging Loosdrecht) de Houtskool Cup 
het laatste belangrijke  evenement 
van het zeilseizoen. Tijdens de wed-
strijden om de Houtskool Cup die 
dit jaar op 29 en 30 september jl. 
gehouden werd, wordt gevaren in 
(oorspronkelijk) houten boten, n.l. 
de Pampus, 12 Voetsjol en de Solo. 

Bijna 100 zeilers hadden zich 
zaterdag bij de start gemeld. 
Er was echter een grote afwe-
zige en dat was de wind. Vanaf 
10.00 uur wachtten wedstrijd-
leiding en deelnemers tever-
geefs op wind. Om 13.00 uur 
besloten de wedstrijdleiders 
Marije Meyboom en Erik Koe-
koek dat het geen zin had lan-
ger te wachten. Zij besloten dat 
er die dag niet meer gevaren 

kon worden.
Zondag waren de omstan-
digheden een stuk beter. Een 
mooi windje vanuit het zuid-
westen tussen de 6 en 10 kno-
pen. De wind was wel onrustig 
en draaide constant. De eerste 
start om 11.00 uur verliep voor-
spoedig. Maar daarna moest de 
baan een aantal malen, door 
de draaiende wind, verlegd 
worden. Doordat er daarbij 

Houtskool Cup 2018: wachten op wind 

ook nog een aantal valse starts 
waren, kon er zondag daarna 
nog maar 1 wedstrijd gevaren 
worden. Van de totaal 7 geplan-
de wedstrijden konden er dus 
maar 2 afgewerkt worden. Een 
teleurstelling voor zowel deel-
nemers als organisatie.

Winnaars
Bij de Solo’s ging na de eerste 
race Hans Duet aan kop, maar 
door een tegenvallend resultaat 
in de tweede race ging de eerste 
prijs naar Armand de la Rie. Hij 
mocht de eerste prijs, de  Kope-
ren Lantaarn, in ontvangst ne-
men. 
Bij de 12 Voetsjollen was Wim 
Bleeker niet voor niets uit het 
Hoge Noorden naar Loos-
drecht afgereisd. Door het 
behalen van  twee derde plaat-
sen voer hij constanter dan de 
concurrentie. Fred Knitel en 
Patricia Suurendonk konden 
hem tot op 1 punt benaderen. 
Maar uiteindelijk kon Wim 
Bleeker de trofee in ontvangst 
nemen. Fred Knitel werd door 

De Pampus-winnaars 

zijn eerste plaats in de tweede 
wedstrijd tweede.
Bij de Pampussen was het een 
herhaling van vorig jaar. Met 
twee eerste plaatsen heersten 
Mark en Marcelien Neeleman 
over het veld. Er bleek ook dit 
jaar weer geen kruid gewas-
sen tegen dit Multi-zeiltalent. 
Tweede werden Jeroen de 
Groot en Gerard Biesot. Peter 
Hoogendam werd met Froukje 
Romkes derde. 

Uitslagen 
Solo: 1. Armand de la Riel;2. 
Hans Duetz; 3. Reggie Felt-
kamp.  
12 Voetsjol: 1.Wim Bleeker; 2. 
Fred Knitel;  3. Patricia Suuren-
donk/ Det Wosten.
Pampus: 1. Mark en Marcelien 
Neeleman; 2. Jeroen de Groot 
en Gerard Biesot; 3. Peter 
Hoogendam en Froukje Rom-
kes. 
Volledige uitslag op: www.
kwvl.nl/zeilen uitslagen.

Op 18 oktober organiseert de 
commissie Loosdrecht van het 
Nederlands Bijbel Genoot-
schap een bijbelquiz. 
Ook wordt er muzikale mede-
werking verleend door Praise 
Loosdrecht. De bekende lie-
deren mogen meegezongen 
worden. Voor de quiz zijn er 6 
teams en iedereen kan natuur-
lijk ook individueel aan de quiz 

Bijbelquiz meedoen. Zo kunt u uw bijbel-
se kennis testen. Bijvoorbeeld, 
hoe heette de moeder van Kaïn 
en Abel? Op deze avond is ook 
‘Bijbel In’ aanwezig met een 
boekentafel. Het belooft een af-
wisselende en leerzame avond 
te worden en wij hopen dan 
ook op een grote opkomst.
Aanvang 20.00 uur in het Wijk-
gebouw aan de Eikenlaan. Zaal 
open vanaf 19.30 uur.

De broers Kaïn en Abel

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL
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‘Voetbal’

Door: Michel Kamer

SV Loosdrecht heeft slechte 
zaken gedaan tegen Odysseus 
’91. Met een 2-0 voorsprong in 
de 85e minuut leek erg weinig 
aan de hand, maar in de slotfa-
se van de wedstrijd bezweken 
de oranje leeuwen onder de 
druk, en kregen er nog twee 
om de oren.

Loosdrecht kende een rom-
melige eerste helft, maar had 
wel het betere van het spel. Na 
enkele gevaarlijk acties van pin-
gelaar Aboubark Ouaddouh 
kwam het na 15 minuten op 
voorsprong via Jordy Stins. De 
middenvelder schatte een voor-

zet van Khalid El Jebli op waar-
de en vond vanuit de 16 met een 
knap laag schot de verre hoek. 
Ondanks dat het voetbal niet 
al te best was kreeg Loosdrecht 
goede kansen via Schenk en 
Abou op de 2-0 maar wist niet 
te scoren.
2e helft hield Loosdrecht tot de 
70e minuut de controle. Abou 
kopte een corner van El Jebli op 
de paal en invaller Nick Dop-
penberg schoot van dichtbij 
een voorzet van Abou recht op 
de keeper. Doordat Loosdrecht 
verzuimde de 2-0 te maken 
bleef Odysseus in de wedstrijd 
en voerde het de druk op. Fa-
biën van Zoelen zag een aan-
valler voor zijn goal opduiken 

en op de paal schieten. Daarna 
gleed Jannis Karafillakis uit in 
de achterhoede en moest Zoe-
len opnieuw optreden. In de 
86e minuut leek Loosdrecht de 
overwinning veilig te stellen. 
Doppenberg legde af op Mo 
Ardaghal, die kapte zijn tegen-
stander uit en schoot binnen.  
Odysseus deed echter gelijk 
wat terug en maakte direct de 
2-1. Met nog enkele minuten te 
gaan, zetten de Utrechters alles 
op alles en nadat Loosdrecht 
verzuimde uit te verdedigen 
kwam het diep in de blessure-
tijd alsnog langszij. 
Eindstand 2-2 van een bijzon-
der matige wedstrijd voor de 
Loosdrechters die nu met vier 

punten uit drie wedstrijden de 
8e plaats bezetten.

(links) Nicai Schenk in duel met 
Odysseus verdediger
(foto: Piet van Bemmelen)

Loosdrecht laat punten liggen

‘Wandelen’

Met een team van 16 patiënten 
hebben we als huisartsenprak-
tijk Loosdrecht meegedaan 
aan de Wandelchallenge van 
De Bas van de Goor Foundati-
on. 

Na 20 weken wandelen op de 
maandagavond op de hei en in 
het bos bij Zonnestraal, waarbij 
ieders conditie duidelijk voor-
uitging, hebben we zaterdag 29 
september, samen met 4000 an-
dere wandelaars, met prachtig 
weer gewandeld. We waren ge-

start vanuit het Olympisch Sta-
dion in Amsterdam, sommigen 
van ons liepen 5 km, anderen 10 
km door het Amsterdamse Bos.

De dag werd afgesloten met een 
heuse medaille, op de foto met 
Bas van de Goor (ex-topsporter 
met de missie om mensen met 
een chronische aandoening een 
betere kwaliteit van leven te ge-
ven door het plezier van bewe-
gen te laten ervaren). 

De conclusie van de groep was 

duidelijk: volgend jaar gaan 
we weer meedoen! Doet u vol-
gend jaar ook mee? Houd onze 
nieuwsberichten in de gaten, 
volgend voorjaar maken we 
weer een nieuwe start!

Wandelchallenge huisartsenpraktijk

Door: Patrick Kreuning 

WIJDEMEREN - Het 14e school-
schaaktoernooi in de gemeente 
Wijdemeren komt er aan, en wel 
op woensdagmiddag 14 novem-
ber. Dit jaar echter met een aan-
tal wijzigingen.

Daar steeds meer scholen het 
continurooster in voeren gaan 
we dit jaar van 14.30 tot 18.00 uur 
spelen. Een uur later dan vroeger 
het geval was, maar wil je dat zo-
veel mogelijk scholen meedoen 
en hun gebouw ter beschikking 
stellen, dan moet je wel conces-
sies doen. Vanwege de nieuwe 
privacywet wordt aan leerlingen 
die niet op de foto willen ge-
vraagd een rode armband om te 
doen, ik ken uiteraard niet alle 
kinderen uit de gemeente en om 
op de dag zelf te horen: die mag 
wel op de foto die niet en dat dan 
vervolgens te moeten gaan ont-
houden, dat is geen doen. Daar-
naast komt de eindredacteur van 
het Weekblad Wijdemeren vaak 
zelf ook foto’s maken. Dit jaar 
gaat er maar één team naar de 

regionale finales, dit komt door-
dat andere gemeenten ook steeds 
vaker een schoolschaaktoernooi 
hebben en aan de finale mogen 
maximaal 40 teams deelnemen.
Het is de bedoeling dat het toer-
nooi in Loosdrecht verspeeld 
wordt, maar ik heb nog geen re-
acties ontvangen helaas, anders 
wijken we dit jaar uit naar Ne-
derhorst den Berg.

Ruimteverdeling 
Het toernooi wordt doorgaans 
over drie klaslokalen verdeeld, 
er moet uiteraard ruimte zijn. 

Dit heeft een aantal grote voor-
delen: het is een stuk overzichte-
lijker, zowel voor de organisatie 
als voor de kinderen zelf. Een 
groep van 100 kinderen in één 
ruimte, dat geeft gewoon een 
hoop herrie en wil de organisatie 
verstaanbaar blijven dan is dat in 
één ruimte nauwelijks te doen. 
De kinderen krijgen de rust en 
ruimte om over hun volgende zet 
na te denken.
Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u zich richten tot: Patrick 
Kreuning; tel: 06-12194831; 
pkreuning@beeldengeluid.nl

Schoolschaaktoernooi 2018 komt eraan
Marjan Reuderink exposeert 
van half oktober tot eind de-
cember haar schilderijen in de 
Bibliotheek Gooi en meer, ves-
tiging Loosdrecht.

Marjan houdt ervan om met 
kleuren bezig te zijn en mooie 
creaties te maken.  Zij heeft 
door middel van schilderen ge-
leerd dat ze zichzelf mag zijn en 
haar eigen keuzes mag maken. 
Met haar schilderijen wil ze dit 
ook aan andere mensen laten 
zien. Zij schildert met name 
intuïtief, vanuit haar gevoel. 

Veel van haar werken zijn ab-
stract. Maar er zitten ook land-
schappen en dieren tussen. De 
meeste van haar werken zijn 
gemaakt met acrylverf. 
Ben je nieuwsgierig naar Mar-
jan, haar werk of wat intuïtief 
schilderen voor jou kan be-
tekenen? Kom dan een kijkje 
nemen in de bibliotheek. Ben je 
geraakt? Neem dan een kaartje 
van Marjan mee. 
Zij komt graag met je in con-
tact: http://mjansatelier.reude-
rink.nl.

Expositie in Bibliotheek Loosdrecht
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RESTAURANT Robberse Eiland 

 

  Mosselpan met sausjes en verse friet  
14,50  

Malse tournedos met een champignon 
pepersaus en verse friet                                         

18,50 
www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208 

Geldig van 3 t/m 17 oktober 2018 

Vol bewondering voor de wijze waarop hij 
het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee 

het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, 
geven wij u kennis van het overlijden van 

mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en opa

Henk van Dijk
14 juli 1939              27 september 2018

Emmie van Dijk - Dokter

Ria en Wim Floor - van Dijk
   Wouter en Charlotte
   Evelien en Robin

Wim en Simone van Dijk
   Emmelly en Dylan
   Rick

Correspondentieadres:
Loosdrechtseweg 45
1215 JM Hilversum

Overeenkomstig de wens van Henk heeft de 
begrafenis in besloten kring plaatsgevonden.

FAMILIE BERICHTEN

Woensdag 3 oktober is onder 
grote belangstelling het boek 
´De Poepdokter-Junior´ door 
schrijfster Nienke Gottenbos 
en uitgeefster Bianca Krij-
nen-Splint gelanceerd. 
De boeklancering vond plaats 
bij restaurant Robert in Hilver-
sum. In aanwezigheid van de 
genodigden werden 13 zwan-
gere dames verrast door het 
in ontvangst nemen van het 
´eerste´ exemplaar. Het boek is 
speciaal geschreven voor zwan-
gere, net bevallen moeders en 
gezinnen met jonge kinderen. 
Nienke ´Een gezond leven be-
gint in de darm, dus hoe kun 
je dit beter kenbaar maken dan 
het boek aan zwangere dames 
te geven die de darmflora al 
tijdens de zwangerschap kun-
nen beïnvloeden?  Tuurlijk wil 
je een gezond kindje op de we-
reld zetten. Dat je geen alcohol 
moet drinken, stoppen met ro-
ken en niet (teveel) suiker moet 
eten weten we allemaal, maar 
hoe je de darmflora van je baby 
zelf kunt voorbereiden is voor 
velen nieuw. ´

Nienke Gottenbos schreef in 
mei 2016 het boek ´De Poep-
dokter-Gezond van mond tot 
kont´. Het boek kreeg lande-
lijke bekendheid, waarna het 
de bestsellerlijst bestormde, en 
zelfs de internationale rechten 
voor het buitenland werden 
verkocht door de uitgeverij. Al 
snel volgde een 2e boek met 
gezonde darmrecepten ´De 
Poepdokter-Bakt ze bruin´, en 
tot slot kon een boek over de 
darmflora van baby´s en jonge 
kinderen niet uitblijven. 

´De Poepdokter-Junior´ staat 

´De Poepdokter’ overhandigd aan 13 
buikbaby´s

Foto:De 13 zwangere dames met voor-
aan Bianca Krijnen-Splint (links) en 
Nienke Gottenbos (rechts).

ook vol met kennis, adviezen 
en praktische tips voor dreu-
mesen, peuters, en kleuters. 
´Snotneuzen, kotsen, buikpijn, 
diarree en olifantendrollen, is 
helaas voor de meeste (jonge) 
ouders meer dagelijkse kost 
dan uitzondering. Het is soms 
om radeloos van te worden, 
want de vitamientjes, zetpillen 
en beschuitjes zijn allemaal al 
uit de kast getrokken, maar 
de problemen blijven terug-
komen.  En nee, altijd verkou-
den is niet normaal en diverse 
poepcreaties ook niet. Een 
probleem dat alleen maar gro-

ter lijkt te worden ook door de 
toename van allergieën, hui-
daandoeningen en eczeem bij 
jonge kinderen.  Vrijwel al deze 
problemen zijn te herleiden uit 
een niet goed functionerende 
darmflora. ´ 
´De Poepdokter-Junior´ is 
verkrijgbaar voor 23,95 bij de 
boekhandel. 
ISBN 978-94-93042-01-8/ Uit-
geverij Splint Media B.V. 
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Door: Herman Stuijver

Het begin van de Kinderboeken-
week werd vorige week woens-
dag op de Mr. Terpstraschool uit-
bundig en zinvol gevierd.
De dag begon uitbundig. Verza-
meld in het speellokaal keken alle 
leerlingen, samen met ouders, 
naar een dans rond het thema 
‘Vriendschap’. Directeur Rob Sa-
lij kondigde enthousiast aan dat 
deze dans werd uitgevoerd door 
een gezelschap van 4 tot 12 jari-
gen. Het was een mooi gezicht hoe 
de meisjes en die ene jongen pre-
cies tegelijk stapjes deden, rondjes 
draaiden en ritmisch klapten op 
de song ‘Kom erbij’. Terecht kre-
gen ze een stormachtig applaus. 
Vervolgens zochten mama’s, 
papa’s, opa’s en oma’s een plekje 
ergens in dit historische school-
gebouw met een voorleesboek. 

De kinderen mochten zelf kiezen 
bij wie ze gingen zitten, liggen of 
hangen om te luisteren naar het 
verhaal. Het was goed verdeeld. 
Op een bank in een lokaal, in de 
koffiekamer, op een speeltoe-
stel, op kussens in de gang, in 
het speellokaal of in de gemeen-
schapruimte, overal waren voor-
leesgroepen. Variërend van twee 
tot acht kinderen. Locatieleider 
Twan van Dijk, die zelf leerkracht 
is van de groepen 7 en 8, vertelt 
dat lezen op zijn school een hoge 
prioriteit heeft. “Het is zo belang-
rijk voor de taalontwikkeling en 
woordenschat. Het opent ook 
een venster op een andere wereld. 
Wij beginnen in alle groepen da-
gelijks met een half uur lezen of 
voorlezen.” Trots wijst hij op een 
grote boekenkast waar meer dan 
genoeg keuze is voor de totale 
schoolbevolking. Ook komen de 

Leuke start Kinderboekenweek kinderen regelmatig in de biblio-
theek aan de Tjalk (gratis). 
Interview
Romy, Kim en Daniël uit groep 8 
zijn de leesambassadeurs van de 
Terpstra. Ze zijn alle drie liefheb-
ber, de een iets meer dan de ander. 
Romy had als laatste boek ‘De 
Olijke Tweeling’ gelezen en Dani-
el had net ‘Het leven van een loser’ 
uit. “Dat gaat over het leven op 
een middelbare school. Dat vond 
ik wel leuk als een soort voor-
bereiding” verduidelijkt Daniël. 
Kim had genoten van ‘Marinda 
en Rianne vinden elkaar’ van Sj. 
van Duinen. “Een christelijk boek 
over vriendschap. Ik vond het erg 
leuk” vult Kim aan. Het drietal 
leest het meest op school, soms 
gaan ze naar de bieb. Romy leest 
thuis het liefst de Donald Duck, 
maar verder komt ze er niet aan 
toe. Tijdens de vakantie pakken 
ze wel vaker boek op het strand, in 
de auto of in een natuurpark. Boe-

ken uitkiezen is een pittige klus. 
Kim let echt goed op de titel: “Dat 
vertelt het verhaal in het kort. Dan 
weet je meestal wel waar het over 
gaat.” Dat doen Daniël en Romy 
ook, maar de achterkant biedt 
ook een schat aan informatie. 
Romy leest ook altijd één of meer 
bladzijden zodat ze weet hoe de 

schrijfstijl is. “Alstublieft niet te 
langdradig, nee gewoon, vertel-
len wat er gebeurt. Geen lange 
beschrijvingen.” Boeken kunnen 
ook informatie geven. Handig 
voor een spreekbeurt. Zo leest 
Daniël graag informatieboeken 
over boten en de dames zijn gek 
op dierenboeken. 

(v.l.n.r.) Kim, Daniël en Romy
voor de schoolbieb

Vanaf het 1e weekend van ok-
tober hanteert Ottenhome op 
vrijdag, zaterdag en zondag in 
de wintermaanden een nieuw 
concept.
Onder het motto ‘Gezellig met 
elkaar uit eten en vooraf het to-
taalbedrag weten’ wordt er voor 
€ 25,00 p.p. / kids tot en met 12 
jaar € 12,50 p.p. een 3-gangen 
keuzemenu geserveerd (per 
gang steeds keuze uit 6 gerech-
ten) en 2 uur onbeperkt fris, 
huiswijn, tapbier en koffie/thee 
naar keuze.
En ben je jarig? Dan mag je gra-
tis aanschuiven, wat een feest!
En het kan niet op, afhankelijk 
van weer en wind, mag er in 
oktober van 14.30 tot 16.30 uur 

of van 16.30 tot 18.30 uur ook 
nog gratis gezeild worden als je 
met 2 of 3 personen komt dine-
ren. Vanaf 4 of meer gasten ligt 
er een sloep voor je klaar. Om 
gratis en in Ottenhome-stijl de 
prachtige zomer van 2018 af te 
sluiten.
Vuurhaarden, schapenvach-
ten, kaarsen, windlichten, niet 
te vergeten het uitzicht en de 
prachtige zonsondergangen 
staan garant voor gezellige 
winterse avonden aan de wa-
terkant.
Reserveren gewenst: www.ot-
tenhome.nl
Ottenhome B.V., Zuwe 20, 
1241 NC Kortenhoef, Tel. 035-
5823331, info@ottenhome.nl

‘Gezellig met elkaar uit eten en 
vooraf het totaalbedrag weten’

Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht nodigt 150 omwonenden 
van de Loosdrechtse Plassen uit 
om de waterkwaliteit in kaart 
te brengen. Op 28 september 
startte de werving voor Het 
Schone Waterexperiment, waar-
bij deelnemers met behulp van 
verschillende hulpmiddelen de 
waterkwaliteit meten. Geïnteres-
seerden kunnen zich inschrijven 
via www.hetschonewaterexpe-
riment.nl/loosdrecht en samen 
met het waterschap onderzoe-
ken hoe schoon het water van de 
Loosdrechtse Plassen is. 

Meet hoe schoon het water is. 
Om de waarnemingen vast te 
leggen, krijgen deelnemers een 
Waterbox met een aantal meet-
instrumenten. Met een schijf aan 
een touw wordt de helderheid 
beoordeeld. Met een kleuren-
kaart beoordeelt men de kleur 
van het water en is vast te stellen 
of er algen of slib aanwezig is. 
En met de waterplanten-zoek-
kaart of -app wordt aangegeven 
hoeveel en welke waterplanten 
er groeien op de meetlocaties. 
De resultaten van de metin-
gen worden geüpload via www.
hetschonewaterexperiment.nl/
loosdrecht en hier zijn ook de re-
sultaten van anderen te zien en te 
vergelijken. 
 
Startbijeenkomst 
De Waterbox wordt op maan-
dagavond 15 oktober tussen 20 
en 21 uu door de deelnemers 
opgehaald tijdens de startbij-
eenkomst bij Gooise Watersport 
Vereniging De Vrijbuiter in 
Loosdrecht. Bij afwezigheid of 
inschrijving na de startbijeen-
komst, wordt de box thuisge-
stuurd. Is de Waterbox in huis, 

Waterexperiment voor Loosdrechters  

dan kunnen de deelnemers aan 
de slag. Zij meten wanneer het 
hen uitkomt en zo vaak als zij zelf 
willen. 
 
Gebiedsakkoord
In 2017 hebben 21 betrokken 
partijen hun handtekening gezet 
onder het Gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen, waaronder 
ook Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. Deze partijen gaan zich de 
komende 10 jaar inzetten voor 
een toekomstbestendig gebied, 
waarin mensen graag wonen, 
werken en recreëren. Een plek 
waar recreatie en natuur hand 
in hand gaan. De Loosdrechtse 
Plassen zijn een belangrijk on-
derdeel van het gebiedsakkoord, 
er zijn maatregelen in opgeno-
men die te maken hebben met de 
bevaarbaarheid, verbetering van 
de ecologische waterkwaliteit en 
de aanwezigheid van waterplan-

ten en algen. Deelnemers van 
Het Schone Waterexperiment 
leveren een bijdrage aan het mo-
nitoren van de ontwikkelingen in 
de Loosdrechtse Plassen. 
 
Schoon water? 
Schoon water is levend water, 
met de planten en dieren die er 
van nature in thuis horen. Voor 
een goede plantengroei is licht 
nodig, dus helder water. Nu zijn 
de Loosdrechtse plassen nog te 
troebel. Dat komt omdat er te 
veel voedingsstoffen in zitten, 
zodat er algen gaan groeien; de 
groenige kleur van het water. En 
omdat er te veel ‘zwevend slib’ in 
het water zit dat door wind en 
golfslag wordt opgewerveld van 
de bodem van de plassen. Ook 
zijn niet alle waterplanten even 
gewenst. Kranswieren blijven 
laag en betekenen schoon water. 
Als Aarvederkruid en Cabomba 

tot aan het wateroppervlak groei-
en, zijn het water en de bodem 
nog niet schoon genoeg. Niet alle 
waterplanten zijn namelijk even 
gewenst. 
De komende jaren maken we het 
water voedselarmer en worden 
maatregelen genomen om de op-
werveling van slib te verminde-
ren. Via het reguliere monitoring 
programma van het waterschap 
volgen we de waterkwaliteit op 
enkele vaste locaties. 

Vaker meten
Dankzij de deelnemers van Het 
Schone Waterexperiment wordt 
het doorzicht op meer plekken 
en vaker gemeten. We krijgen 
meer inzicht in het ‘gedrag’ van 
het zwevend slib en brengen we 
verschillende waterplanten en 
algen in kaart. Dankzij de deel-
nemers weten we beter wat waar 
voorkomt en groeit! 
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Heb je passie voor auto’s
en ben je toe een nieuwe baan? 

Loop binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325

Voor stalling van caravan, 
camper, vouwwagen, boot, 
auto, aanhanger, motor, …?

Bel Gert Zagt Loosdrecht 
voor goed onderdak! 

06 1027 6728

Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist? 
Solliciteer bij Vakgarage 

Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325

Flinke hulp gevraagd 
voor div. werkzaamheden

voor de middaguren
Worstmakerij Worst & Meer 
Nieuw Walden Ned d. Berg

Bel 035 6918697

Huiswerkbegeleiding ?
Nu: 25 euro per middag 

06-44 922 622

Restaurant Vlaar zoekt 
parttime afwassers voor 
één of meerdere avonden 
per week. Interesse? Meld
je aan om een proefavond 

te komen werken, uiteraard
tegen betaling. RESTAURANT 
VLAAR, Noordereinde 129 in 
’s-Graveland, tel. 035-6561661. 

Paarden en stallen
verzorgen, paardrijden,

mennen met minipaardjes,
Het kan bij ons ! Maak er

je hobby van in Oud Loos-
drecht. Lijkt dit je wat?
Bel of app 06 51196269.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

GEVRAAGD: Winkelpersoneel 
voor de zaterdag. Slagerij

Han Janmaat, H’sumse Meent 
035-6918697

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.  14 oktober: 11.00 uur: Geen Opgave ontvangen.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  14 oktober: 10.00 uur: Ds. W. Markus.    
                     15.00 uur: Ds. A. Siebenga.
        18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 14 oktober: 9.30 uur: Leesdienst.
Beukenhof
Zo. 14 oktober: 11.15 uur: Ds. H. Ploeger/mw. L. Visscher.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 14 oktober:     9.30 uur: Geen opgave ontvangen.
         14.30 uur: Geen opgave ontvangen. 
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 14 oktober:    Leesdienst/ Preeklezen.

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

tot 14 okt.  Kiezen ‘Ondernemer van het Jaar’ wijdemeren.nl/ ondern….
wo. 10 okt. 19.30 u. Infoavond Energie Coöperatie Landgoedwinkel,Rading 1B,Ld
wo. 10 okt. 20.15 u. Film: La La Land Dillewijn, Ankeveen
12- 14 okt.  Weekend Klassieke Muziek Jagthuis Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
13 t/m 21 okt. 11.00 u. Expositie St. Kunstbezit ’s-Graveland Oude School, Kortenhoef
vr. 12 okt. 20.00 u. Lezing kunstenaar Joop v Huisstede Bergplaats, Kerklaan 7, NdB.
vr. 12 okt. 20.00 u. ALV Ankeveense IJsclub IJsclub, Stichts End 22A 
za. 13 okt. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Grand Café Emtinckhof, Ldr.
zo. 14 okt. 10 / 13 u. Gooilust en Trompenburgh  Vertr. Gooilust, ’s-Graveland
zo. 14 okt. 13.00 u. Expositieverkoop Wim van den Bos SCC, Blijklaan 1, NdB.
ma. 15 okt. 20.00 u. Startbijeenkomst Waterexperiment De Vrijbuiter, Oud-Ldr.dijk
di. 16 okt. 13.30 u. Bingo Zonnebloem KAG ’t Achterom, Kerklaan, K’hoef 
16-20 okt. 20.00 u. DSO toneel ‘Sophie’ Cult. Centr. K’hoef, Parklaan

Activiteiten agenda

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

STERRETJES

Gevraagd per direct 
HAIRSTYLIST M/V
part-time of fulltime

KAPSALON LAPAPILLOTTE
Voor meer informatie 

0613019471

Postzegelverzamelingen te
koop gevraagd 0621873598

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.




