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Hartverwarmende Bonte 
Middag voor senioren
De Bonte Middag voor seni-
oren in de Feesttent dreigt 
het hoogtepunt te worden 
van de Feestweek. Zonder 
gekheid, het was weer een 
mooie woensdagmiddag met 
honderden ouderen en tien-

tallen vrijwilligers in een op-
timale sfeer.

Bij de entree werden de gasten 
welkom geheten door vrijwil-
ligers in Flower Power- kos-
tuums, kleurrijk en uitbun-

dig. Wie het wilde, kreeg een 
hippe ketting als versiering 
om de nek of pols. Op de ach-
tergrond zongen de haveloze 
shantyzangers uit Ankeveen 
een set van liederen om de 
vrolijkheid op peil te brengen. 
Buiten stond nog een groep in 
afwachting van een wande-
ling door het Ster-gebied on-
der leiding van de gebroeders 
Doets.
Ook een SLOEP- activiteit 
waarvoor de belangstelling 

groot is, zoals SLOEP- voor-
zitter Wim Bekenkamp op-
merkte. Het feit dat ik echt 
niet weet wat er vanmiddag 
op het programma staat in 
de tent, zegt al genoeg, zei 
Bekenkamp. Het is binnen 
SLOEP een goed functioneren-
de werkgroep. Dat geeft een 
prettig gevoel.
Presentatoren Ineke de Lange 
en Tjamke Kieft openden met 
De Uil Zat in de Olmen dat 
soepel van eenstemmig via 
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twee- naar vierstemmig over 
ging. Toen werd het tijd voor 
de delicatessen. In hoog tem-
po werden de bezoekers aan 
lange tafels vergast op pof-
fertjes, gebakjes, bitterballen 
en advocaatjes met of zonder 
slagroom, uiteraard onder-
steund door warme, koele en 
alcoholische drankjes van 
divers allooi. Het zag er alle-
maal gestroomlijnd, de vrij-
willigers wisten goed wat ze 
moesten doen. Je hoefde je in 
de tussentijd niet te vervelen. 
Op de tafels lagen kleurpla-
ten, spreekwoordenraadsels 
en andere puzzels. Mochten 
de gesprekken even stokken, 
dan had je iets om handen 
om de geest aan het werk te 
zetten. Heel creatief waren 
de vrijwilligers die de tafels 
langs gingen om complimen-
ten uit te delen, met een keu-
ze uit varianten op een strook-
je papier.
Maatwerk, zoals deze Met zn 
allen is leuker dan alleen, 
gelukkig houdt de rollator u 
nog op de been. Belangrijk is 
dat u geniet en weer allemaal 
bekenden ziet. En dat was het 
vaak, een weerzien met oude 
bekenden. Er waren senioren 
uit alle dorpen. De kinderen 
van kinderopvang EigenWij-
zer deelden ook nog eens hon-
derden paaseitjes uit.
Reikhalzend keek eenieder 
uit naar het slotoptreden van 
het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor, met één vrou-
welijke accordeonist. 
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Verkoopplannen?
Er komt meer bij 

kijken dan u 
denkt… 

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist
(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur 
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Met dromen kom je nergens,
met een schop onder je kont wel

Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

de actie van de maand is
 

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,- 

Nu € 35,- 

 
 

 

 
 

  
  

 

  

  

 
 
  

 
   

 

 

 
     

 

   

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

    
  
 
  
 

 
    
  
 

 

ambachtelijke
slagerij

-Vervolg van voorpagina-

Deze heren weten onder leiding 
van dirigent Hans van Ingen de 
begeestering over te brengen. 
Binnen één lied stond de tent op 
zn kop met klappende en deinen-
de mensen. Het was voor het koor 
fijn om liedjes te zingen voor u 
die al heel lang zoveel gegeven 
hebben zoals de dirigent het uit-
drukte. Bij Anna Jacoba was het 
Ooo ooo een machtig samenspel 
met de zangers.

En wie klapte er niet ritmisch 

mee op The Dubliners And it’s 
no, nay, never

No, nay, never no more Will I 
play the wild rover. De Bonte 
Middag was een verfrissing voor 
de ziel en hartverwarmend, met 
zoveel emoties en zoveel mense-
lijk contact. De bezoekers gingen 
naar huis met een goed gevulde 
goodiebag, met o.a. een plantje 
en het boek Royal Beauties. Alles 
is die middag gesponsord door 
veel sponsors. Benieuwd wat 
2020 zal bieden.
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KipEigen nieuwe kijk op kip en ei

Het landschap achter De Beu-
kenhof is niet alleen oase van 
rust, er is ook ruimte voor 
natuurlijke ontwikkeling. De 
jonge Eva Vos is sinds maart 
eigenaar van KipEigen, een 
kleinschalig bedrijf waarin 
kippen op natuurlijke wijze 
worden gehouden.

Hier scharrelen kippen in 
optima forma, hier krijgen 
ze de vrijheid om lekker kip 
te zijn, buiten, vrij en met 
veel ruimte. Eva Vos rondde 
vorig jaar haar studie als 
dierenwetenschapper af aan 

de Universiteit van Wage-
ningen. Na een stage bij CSA 
LandinZicht aan de Rading 
besloot ze om het lokale pro-
ject KipEigen op te zetten. 
Op het terrein staan drie 
mobiele kippenhokken met 
in totaal 147 hennen en één 
haan per hok. Door de hok-
ken op wielen regelmatig 
te verplaatsen, kunnen de 
kippen steeds hun voedsel 
zoeken op een verse onder-
grond. Samen met de resten 
van de groente- en fruitteelt 
scharrelen ze hun eigen voer 
bij elkaar. Eva zorgt ook voor 

aanvullend kippenvoer dat 
ook weer is samengesteld 
uit lokale producten (o.a. 
boekweit, haver en zonne-
bloem). En dus geen soja dat 
moet worden geïmporteerd. 
Hoe vaak een kippenhok 
verplaatst moet worden, is 
verschillend. Het hangt af 
van de gesteldheid van de 
bodem. De kippen moeten 
er genoeg van kunnen eten 
en de bodem mag niet kaal 
worden, want dan spoelt de 
mest uit, wat negatieve ge-
volgen heeft voor het milieu 
vertelt de jonge ondernemer 
die een forse stap zette van 
de collegebanken naar de 
buitenlucht. Ze streeft naar 
een gesloten lokale kring-
loop, waarbij de kippen wor-
den ingezet om de bodem te 
bemesten en plaaginsecten 
en onkruid op te eten. Door 
de afvalstroom te beheersen, 
kun je ook de CO2- uitstoot 
matigen. Dat geldt ook voor 
de CO2 die je opslaat in de bo-
dem. Door niet te ploegen zul 

je wortels van het gras niet 
verstoren, waar het koolstof 
in opgeslagen zit. Hetgeen 
ook weer een positieve wer-
king heeft op de opslag van 
het water.

KipEigen werkt op basis van 
agro-ecologische principes. 
Zowel de biodiversiteit als 
het dierenwelzijn worden 
gestimuleerd. Eva heeft ge-
kozen voor een bijzonder 
ras: Vredelingers, dat zijn 
robuuste kippen die alle tijd 
krijgen om eieren te leggen. 
Vanaf mei moet het zover 
zijn. Eva verwacht dat er zon 
250 eieren per kip in een jaar 
worden gelegd.

Aandeelhouder
De werkwijze van Eva past 
in die van het CSA, Commu-
nity Supported Agriculture, 
waarin de consumenten de 
productie van hun eigen 
voedsel ondersteunen. Bij 
KipEigen kun je aandeel-

houder worden voor 220 
euro per jaar, waarbij je dan 
wekelijks je mandje met 
ongeveer 10 eieren kunt 
afhalen. Van de 82 plekken 
zijn er nog 29 vrij.

Eva: Het is best vermoeiend, 
maar ik vind het heerlijk 
werk. Lekker buiten. Ook 
is het even wennen om de 
verantwoordelijkheid voor 
een onderneming te hebben. 
Maar dat gaat ook lukken. 
Wie zich aangesproken voelt 
door kleinschalig, veel bui-
tenruimte, biologisch voer, 
korte keten, gezonde bodem 
en robuuste kippen met mi-
lieuvriendelijke eieren moet 
zeker eens contact opnemen 
met Eva Vos van KipEigen.

www.kipeigen.nl; info@ki-
peigen.nl; 06- 27 99 37 84; 
Facebook (kipeigen)en Insta-
gram (kip.eigen).
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Hilversum

NVBW Saint Georges
De Rode Huzaren

Aanvang:
15.30 uur

Lokatie:
Melkmeent 9

Vuursteuncommando Manege Korps
rijdende artillerie “De Gele rijders”

Stichting Grasbaan Hilversum
organiseert op vrijdag 24 mei a.s.

GRASBAAN DRAVERIJEN
Thema:
HET PAARD IN DE CAVALERIE
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Veilig op weg met uw rollator
Hoe veilig is uw rollator nog? 
Staat die goed afgesteld of 
kunt u uw houding verbete-
ren? Op deze vragen krijgt u 
antwoord tijdens de rollator 
fitheidstest op donderdag 16 
mei tussen 14.30 en 16.00 
uur op het Lindeplein in 
Loosdrecht. Rollators kunnen 
technisch worden nagekeken 

en gebruikers krijgen tips 
van ergo- en fysiotherapeu-
ten van Inovum.

Tijdens de rollator fitheidstest 
kunnen mensen met hun rol-
lator door een parcours lopen, 
met obstakels die ze in het 
dagelijks leven tegenkomen. 
Onder toeziend oog van er-

gotherapeut Dynthe Faes en 
fysiotherapeut Anna Bongers 
van Inovum nemen ze scher-
pe bochten en stoepjes. Ach-
teraf bespreken ze samen wat 
er beter afgesteld kan worden, 
of wat de gebruiker kan verbe-
teren in zijn of haar houding 
om prettiger te wandelen. Er 
worden tips gegeven en even-
tuele klachten besproken.
Als beweegcoach richt Van 
de Bunt zich op het promo-
ten van beweging onder ou-
deren, zij denkt met mensen 
mee over beweegactiviteiten 
waaraan zij kunnen deelne-
men, zoals een wandelclub. 
Bikeshop Loosdrecht voert ter 
plekke controle en eventuele 
reparatie van de rollator uit. 
Versa Welzijn zorgt voor kof-
fie en thee.

Vrijblijvende APK
Benieuwd of uw rollator goed 
staat afgesteld, is er iets ka-
pot of heeft u behoefte aan 
advies? Kom langs bij de rol-
lator fitheidstest op donder-
dag 16 mei tussen 14.30 en 
16.00 uur op het Lindeplein 
in Loosdrecht. Bij slecht weer 
wijken we uit naar het Wij-
dehuis aan het Lindeplein in 
Loosdrecht. Heeft u vragen? 
Neem gerust contact op met 
Beppie van de Bunt, via 06 
31 595 847 of b.vandebunt@
inovum.nl.

Andere krant
Het zal u ongetwijfeld zijn 
opgevallen: de vormgeving 
van de NieuwsSter is totaal 
anders. Directie van Dunne-
bier Print & Marketing en de 
redactie van het weekblad zijn 
blij met deze stap vooruit. Mo-
gelijk zitten er in deze eerste 
nieuwe uitgave enige schoon-
heidsfoutjes. Excuus daarvoor. 
De functie van dit huis-aan-
huisblad om zoveel mogelijk 
nieuws uit de vijf dorpen met 
u te delen blijft onveranderd 
het streven.

Het redactieadres blijft:
redactie@dunnebier.nl; graag 
voor vrijdag 16.00 uur opstu-
ren, m.u.v. weekendactivitei-
ten. Maximaal 300 woorden in 
Word, plus eventueel een losse 
foto in jpeg (vanaf 500 kb.).

Adverteerders kunnen blijven 
zenden naar:
advertentie@dunnebier.nl. 
Telefoon: 0294- 25 62 00.
Postadres: Nieuw Walden 6 
1394 PB Ned. den Berg.
Zie ook:
www.denieuwsster.nl of 
Facebook.
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Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een

bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de 

Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtse-
dijk / Vuntuslaan en Heulakker

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

Vrijdag 10 mei
v.a. 21.00 uur

Dj Erick E - Dj Gio Lennox
Dj La Fuente - Dj Mental Theo

Zaterdag 11 mei
JAARMARKT

Met o.a Coverband De Koffers
Feestavond v.a. 21 uur

TripleXL - Samantha Steenwijk 
Peter Beense en Bob van Veen

sGraveland-Feesten.nl

 

 

Op woensdag 15 mei van is 
er van 10.00-12.00 uur in Bi-
bliotheek Gooi en meer ves-
tiging Loosdrecht een The-
maochtend over de familie 
Huydecoper en de Huydeco-
perweg door Kees van Ag-
gelen.

De presentatie deze ochtend is 
verdeeld in twee delen:. Eerst 
zal Kees van Aggelen vertellen 
over de familie Huydecoper 
(van Maarsseveen). Dit was 
een belangrijk geslacht met 
o.a. belangrijke functies bij de 
V.O.C., W.I.C. en burgemees-
ters/regenten in Amsterdam. 
De familie bezat buitenplaat-
sen in Baarn en Maarssen, 
maar ook woonhuizen in Am-
sterdam.
Daarna vertelt Kees over de 
Huydecoperweg, de parti-
culiere weg van Baarn naar 
Maarssen die deze familie 
bezat. Hierover zijn allerlei 
historische wetenswaardig-
heden te vertellen.Iedereen is 
van harte welkom, de entree 
is vrij!

Op een themaochtend in Loos-
drecht is altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om je 
te helpen bij vragen over de 
PC, tablet, e-reader of smart-
phone.

Themaochtend 
Huydecoper 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Wijdemeren
informeren

Stempas ontvangen
Als het goed is heeft u inmiddels een stempas 

voor de Europese verkiezingen op 23 mei

ontvangen. Niet? Dan kunt u een nieuwe 

stempas aanvragen op het gemeentehuis.

Doe dit voor woensdag 22 mei, 12.00 uur. 

Uitvoering projecten Oostelijke 
Vechtplassen in volle gang 

Kort

>   Informatieavond
     Oud-Loosdrechtsedijk
Op donderdag 16 mei om 20.00 uur is er in 

het gemeentehuis een informatieavond over 

de ontwerpvarianten voor inrichting van de 

Oud-Loosdrechtsedijk, tussen de rotondes. 

U bent hierbij van harte welkom. Na de vorige 

informatieavond heeft een klankbordgroep 

een alternatief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp 

wordt op 16 mei gepresenteerd. Zowel het 

ontwerp uit 2017 als het alternatieve ontwerp 

komen na 16 mei op www.wijdemeren.nl/

oud-loosdrechtsedijk. Via een reactieformu-

lier kunt u vervolgens uw voorkeur geven voor 

één van beide ontwerpen. In juni/juli worden 

beide varianten, met de voorkeur van bewo-

ners, aangeboden aan de gemeenteraad. Zij 

maken de definitieve keuze. Streven is om in 

het najaar van 2019 te starten met de uitvoe-

ring van het werk.  

>   Portefeuilleverdeling college
Het college van burgemeester en wet-

houders heeft besloten de portefeuille van 

wethouder Klink uit te breiden met enkele 

onderwerpen, namelijk: beheer en uitvoering 

gastheerschappen, herinrichting winkelcen-

trum Meenthof en de ontwikkeling van de 

Lindeschool en Terpstraschool. De verdere 

verdeling blijft gelijk. 

>   Start zwemseizoen
Het zwemseizoen is officieel gestart. In 

Wijdemeren zijn negen zwemplekken waar 

de waterkwaliteit tussen 1 mei en 1 oktober 

minimaal één keer per maand wordt gecon-

troleerd. Tijdens de waterkwaliteitscontroles 

wordt gekeken naar de aanwezigheid van 

schadelijke blauwalgen, parasieten en bacte-

riën. Actuele informatie over de waterkwaliteit 

en veiligheid staat op www.zwemwater.nl of 

in de zwemwater-app. 

>   Groene monumenten
Wilt u ook investeren in 100% groene lokaal 

opgewekte stroom, maar hebt u als mo-

numentbewoner geen mogelijkheid om 

zonnepanelen op uw huis te plaatsen? Doe 

dan mee in het collectieve zonneproject op 

sporthal de Fuik. Als participant ontvangt u 15 

jaar lang korting op uw energiebelasting. Kom 

ook naar de informatieavond op maandag 20 

mei. Meer weten? Kijk op:

www.energiecooperatiewijdemeren.nl. 

Officiële
bekendmakingen

Samen met 20 andere partijen wer-
ken we hard aan het verbeteren van 
het Oostelijk Vechtplassengebied. 
Doel is om het gebied te ontwikke-
len tot een aantrekkelijke en toe-
gankelijke omgeving waar mensen 
graag wonen, werken en recreëren. 
Een plek waar recreatie en natuur 
goed samengaan en elkaar verster-
ken.

We zijn met tal van projecten aan de slag 

die gericht zijn op het ontwikkelen van 

vrijetijdslandschap, het versterken van de 

natuurwaarden en de transformatie van de 

recreatiesector. De volgende projecten zijn 

momenteel in ontwikkeling: 

Vaarverbinding Hilversums 
Kanaal – Loosdrechtse Plassen
Onlangs zijn de onderzoekskaders voor de 

milieueffectenrapportage (MER) van de vaar-

verbinding tussen het Hilversums kanaal en de 

Loosdrechtse plassen vastgesteld. Naast de 

huidige situatie worden er zes alternatiev-

en onderzocht. Het gaat om een alternatief

via de Vecht, een alternatief door de 

Loenderveense Plas Oost langs de Horndijk/

Veendijk en drie alternatieven door de Vuntus. 

De uiteindelijke keuze wordt gemaakt als het 

MER-onderzoek is afgerond en de effecten op 

natuur, water, recreatie, woon- en leefmilieu, 

landschap en economie goed in beeld zijn. 

Bevaarbaarheid
’s-Gravelandsevaart
We onderzoeken de mogelijkheden om de 

’s-Gravelandsevaart bevaarbaar te maken. 

Daarmee kunnen we een route creëren 

voor waterrecreanten met kleine vaartuigen, 

zoals sloepen. In de afgelopen periode heeft 

ingenieursbureau Witteveen + Bos bekeken 

welke effecten de bevaarbaarheid heeft op 

de funderingen van de woningen langs de 

vaart. Binnenkort zijn er informatieavonden 

voor directe omwonenden om een toelich-

ting te geven op het project en gedachten 

en ideeën van bewoners op te halen. 

Fietspontje
Loosdrechtse Plassen
In juli en augustus doen we een proef 

met een (fiets)pont over de Loosdrechtse 

Plassen. De route is vanaf de Porseleinhaven, 

via recreatie-eiland Markus Pos naar ha-

ventje Fuut aan de Herenweg in Muyeveld. 

Zo wordt het voor iedereen mogelijk om 

een paar uur te recreëren op Markus Pos en 

zijn er meer mogelijkheden om het prach-

tige achterliggende gebied wandelend of 

op de fiets te ontdekken. De pont heeft vijf 

afvaarten per dag en brengt u in een half uur, 

via Markus Pos, naar de overkant. Op zater-

dag 29 juni is de eerste afvaart. 

Maatregelen voor kwetsbare 
moerasvogels
Moerasvogels zoals de grote karekiet, 

purperreiger, roerdomp, woudaapje en 

porseleinhoen, hebben het moeilijk in de 

Oostelijke Vechtplassen. Om het leefgebied 

voor deze vogels te verbeteren, werd eerder 

gedacht aan de aanleg van twee natuurei-

landen met bagger uit de plassen. Nu blijkt 

dat daarvoor te weinig bagger vrij komt, 

wordt gezocht naar andere manieren om 

het leefgebied voor moerasvogels te verbe-

teren en te vergroten. Op 18 april zijn idee-

en, ontwikkelingen en belangen verkend. 

Voorbereidingen baggeren
eerste fase
De afgelopen maanden is gewerkt aan de 

voorbereiding van de eerste fase van het 

baggeren. Daarbij wordt rond de 240.000 

kuub bagger uit de 1ste tot en met de 5de 

plas verwijderd met als doel het verbeteren 

van de bevaarbaarheid. De uitvoering van de 

voorbereidende werkzaamheden staat voor 

medio 2020 gepland.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de uit-

voering van alle plannen in de Oostelijke 

Vechtplassen? Abonneer u dan op de digita-

le nieuwsbrief via: www.vechtplassen.nl.

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

#mooiwijdemeren

8 mei 2019

Wie verdient
een lintje?
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Wijdemeren krijgt jaarlijks vele 
nieuwe inwoners. Als gemeente wil-
len we graag dat zij zich snel thuis 
voelen in onze prachtige dorpen. 
Vanaf september gaan we nieuwe 
bewoners actief welkom heten met 
een welkomstbijeenkomst en wel-
komstpakketten. 

Wilt u de nieuwe inwoners ook kennis 

laten maken met uw vereniging, club of 

organisatie? Presenteer uzelf dan in het 

welkomstpakket. In het pakket is ruimte 

voor producten, gadgets, korting- of te-

goedbonnen. Het is een uitgelezen kans 

om deze potentiële nieuwe klanten, leden 

of bezoekers aan u te binden én om uw 

zichtbaarheid te vergoten! 

Meedoen?
Wilt u meedoen aan het welkomstpakket? 

Laat het ons weten door voor 1 juli te mai-

len naar communicatie@wijdemeren.nl. 

Geef in de mail ook aan wat u aan het pak-

ket zou willen bijdragen.  

Uitreiken welkomstpakket
Het welkomstpakket wordt uitgereikt tij-

dens de welkomstbijeenkomsten die twee 

keer per jaar zullen plaatsvinden. Nieuwe 

inwoners die niet bij de bijeenkomst aan-

wezig zijn, kunnen het pakket ophalen op 

centrale locaties in de dorpen. 

Uw product in het welkomstpakket Wijdemeren?

Op vrijdag 26 april was de jaarlijkse 
lintjesregen. Wie verdient er vol-
gens u volgend jaar een Koninklijke 
Onderscheiding? U kunt hem of 
haar tot 1 juni 2019 voordragen. 

In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten 

mensen zich belangeloos in voor bijvoor-

beeld verenigingen, de kerk of hun naasten. 

Mensen die een uitzonderlijke bijdrage heb-

ben geleverd aan de samenleving kunnen 

in aanmerking komen voor een Koninklijke 

Onderscheiding. 

Aanvragen lintje 
De behandeling van een aanvraag kost 

veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de 

nodige inspanning verwacht. Daarom is het 

belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen. 

Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 

lintjesregen 2020, vlak voor Koningsdag, 

uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan 

voor 1 juni 2019 in. Gaat het om een uitrei-

king tijdens een andere gelegenheid, dan is 

het noodzakelijk de aanvraag tenminste zes 

maanden van tevoren in te dienen. Meer in-

formatie over de procedure is te vinden op 

www.lintjes.nl/voordragen. 

Hoe voordragen? 
Wilt u meer informatie over het voordra-

gen van een persoon? Neem dan con-

tact op met het bestuurssecretariaat van 

Wijdemeren via telefoonnummer: (035) 65 

59 518.

Wie verdient een lintje? 

Net als vorig jaar gaat de gemeente 
de eikenbomen preventief behan-
delen tegen processierupsen. We 
starten hier halverwege mei mee. 
Heeft u zelf een eikenboom in uw 
tuin? Controleer dan regelmatig of 
er geen nest in zit. 

De rupsen zitten in mei en juni in veel ei-

kenbomen. De processierupsen zijn te her-

kennen aan de grote, dichte nesten op de 

stam of de dikke takken van de boom. Ziet 

u een nest met rupsen? Meld dit dan bij de 

gemeente via telefoonnummer: 14 035. Het 

is hierbij belangrijk nauwkeurig de locatie 

van de boom door te geven.

Jeuk, huiduitslag, irrtatie
De brandharen die de rupsen op hun lijf 

hebben, kunnen zorgen voor jeuk, huiduit-

slag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. 

Bent u in aanraking gekomen met een pro-

cessierups of de haren van een rups? Spoel 

uw huid of ogen dan goed met water. Was 

kleding zonodig op 60 graden.

Bestrijden verplicht in
risicogebied
Het college heeft een risicogebied aange-

wezen, waarbinnen eigenaren van eiken 

zelf verantwoordelijk zijn voor de bestrij-

ding van de rups. Het gaat om eikenbomen 

binnen de bebouwde kom, bij sportcom-

plexen, recreatieterreinen, jachthavens en 

verbindende wegen en fietspaden.

Gereduceerd tarief
Woont u binnen het aangewezen risicoge-

bied en heeft u een besmette eik? Dan kan 

de gemeente de rups komen bestrijden. 

Hiervoor geldt een gereduceerde tarief van 

125 euro excl. BTW per boom. Neem voor 

meer informatie contact op met de ge-

meente via: 14 035.

Behandeling eikenprocessierups

indeGFTbak.nl

Keukenafval?
Een echte

keukenprins(es)
gooit het in de

groene bak. 

Wist je dat 1/3 van ons restafval 

nog steeds bestaat uit waardevol 

keukenafval, zoals schillen en 

etensresten? Terwijl we hiervan 

grondstoffen kunnen maken. 

En biogas. Zonde toch? Laten we 

dit afval teruggeven aan de natuur. 

Een tweede leven geven. Dat 

begint in jouw keuken! Want bij het 

koken, verdwijnen jouw schillen en 

keukenafval in de gft-bak. Zo kan 

het worden hergebruikt. Slim! Lekker 

bezig, keukenprins(es)! Tips, tricks, 

informatie én spiekbriefje?



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 54a: brandveilig gebruik Huys
   Brambergen (18.04.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning (30.04.19)
- Wilhelminahof 1: maken uitweg (27.04.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen grondgebonden zonne-energie-
   systeem (29.04.19)
- Horndijk 9b: plaatsen steiger en vervangen beschoeiing 
   (29.04.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 144: plaatsen damwand en 
   beschoeiing (23.04.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan 
   Loosdrecht JazzFestival op 13 en 14 september 2019 
   (01.05.19)
- Rading 146: bouwen supermarkt (23.04.19)

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1: brandveilig gebruiken uitbreiding
   kinderdagverblijf (19.04.19)

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

>  Rectificatie aangevraagde 
omgevingsvergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (17.04.19)

Nederhorst den Berg
- Torenweg 14: plaatsen dakkapel (17.04.19)

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam, zonnepanelen en 
   deur (18.04.19)

Loosdrecht
- Horndijk 31: plaatsen beschoeiing (26.04.19)
- kruising Trekpad en Bloklaan: intensiveren gebruik 
   uitweg (24.04.19)
- Rading 10 20: vervangen dakbedekking (29.04.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 64a: renoveren en uitbreiden woning 
   (29.04.19)
- Lijsterlaan 10: plaatsen dakkapel (25.04.19)
- Wilgenlaan 32: bouwen woning en maken uitrit (29.04.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Gewijzigd vastgesteld be-
stemmingplan Overmeer-zuid 
woonschepenligplaatsen

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat de gemeenteraad op 4 april 2019 het bestem-
mingsplan Overmeer-zuid woonschepenligplaatsen in 
Nederhorst den Berg gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
Het plangebied is gelegen in de Vecht  langs de Vreeland-
seweg ter hoogte van de nummers 68a en b en 70a t/m d 
in Nederhorst ten Berg.
Het doel van de bestemmingsplanherziening is om een 
onvolkomenheid in bovengenoemd bestemmingsplan te 
repareren en zo te voorkomen dat meer woonschepen-
ligplaatsen worden toegestaan dan er nu aanwezig zijn. 

Besluit
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld voor wat betreft:
- de maatvoering van toegestane woonschepen;
- het opheffen van het verschil tussen woonschepenlig-
   plaatsen 1 en 2;
- het onderbrengen van de regels voor woonschepen 
   onder de bouwregels

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij beho-
rende stukken liggen vanaf 9 mei 2019 voor zes weken ter 
inzage bij de administratie van Fysiek Domein, Rading 1
in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Het bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP46WslVecht2017-vgOO)
met bijbehorende stukken is ook in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nI.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 
aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten dat hij 
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter 
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘S Gravenhage. Voorts 
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn 
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling 
van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voor-
zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt in 
gediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in 
werking voordat op dit verzoek is beslist

>  Vaststelling bestemmingsplan 
Buitengebied Kortenhoef
(de Kwakel 20) Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat de gemeenteraad op 4 april 2019 het 
bestemmingsplan Buitengebied Kortenhoef (de Kwakel 
20) heeft vastgesteld. 

Plan
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 
Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden 
in Bedrijf. De huidige opstallen worden gesloopt en er 
wordt een nieuwe bedrijfswoning met hal gebouwd.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij 
behorende stukken liggen met ingang van 9 mei 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de administratie van 
het Fysiek Domein (geopend op werkdagen van 08.30 – 
12.30 uur), Rading 1 in Loosdrecht. Het bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken is ook in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1696.BP6100Kwa-
ke2018-va00).

Beroep
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet 
heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageleg-
ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voor-
zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

>  Wijziging bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 2013 
en hogere waarde Wet
geluidhinder voor het perceel
Veendijk 1 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied 
Loosdrecht 2013 hebben gewijzigd voor zover dit betrek-
king heeft op het perceel Veendijk 1 in Loosdrecht. Tevens 
is een hogere waarde Wet geluidhinder overeenkomstig 
artikel 83 en 110c Wet geluidhinder toegekend.

Plan
Met deze wijziging wordt het gebruik van het perceel 
Veendijk 1 met de bestemming “Horeca- 2” gewijzigd 
naar “Wonen”. De geldende regels van “Horeca -2” 
voorzien in de mogelijkheid hiertoe.

Inzage
De vastgestelde besluiten en de daarbij behorende 
stukken liggen vanaf 9 mei 2019 gedurende zes weken 
ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein 
(geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. 
Het vastgestelde wijzigingsplan (NL.IMRO.1696.WP18V-
ndk12018-va00) met bijbehorende stukken is ook in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen de vastgestelde besluiten kan gedurende bovenge-
noemde termijn beroep worden ingesteld door degene 
die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gelegenheid te 
zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan een 
zienswijze in te dienen. Het beroep moet worden inge-
diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van 
genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Gooise Wielerclub “De Adelaar”, evenementenvergun-
   ning “Ronde van Kortenhoef”, kern Kortenhoef, 19 mei 
   2019 (16.04.19)
- PRC Avondvierdaagse Kortenhoef, evenementenver-
   gunning Avondvierdaagse, 21 t/m 24 mei 2019 
   (30.04.19)
- Oranje Comité, Zuidsingel 54-56 (Sporthal De Fuik), 
   Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)

Loosdrecht
- I. Heuvelman, evenementenvergunning “Loosdrechtse 
   Avondvierdaagse”, Loosdrecht en omgeving, 20 t/m 23 
   mei 2019 (01.05.19)

Nederhorst den Berg
- Van Diesten Harskamp Bouwbedrijf BV, ontheffing voor-
   werpen op de Openbare weg, plaatsen van containers 
   en bouwkeet in de periode 7 maart 2019 t/m 7 juni 
   2020, tegenover de Voorstraat 35 (24.04.19)
- IJsclub Nederhorst den Berg, evenementenvergunning 
   Avondvierdaagse, 21 t/m 24 mei 2019 (30.04.19)
- Tennisvereniging Nederhorst, evenementenvergunning 
   “Opening tenniscomplex”, 25 mei 2019 (30.04.19)

’s-Graveland
-  Aveco de Bondt, ontheffing overige geluidshinder, 
   onderhoud N236 gedeelte Franse Kamp, 10 t/m 24 mei 
   2019 (25.04.19)
- J.C. Haas, ontheffing plaatsen voorwerpen op of aan de 

   weg, Zuidereinde 1, 1 mei t/m 1 juli 2019 (30.04.19)
- Stichting Festiviteiten ’s-Graveland, Feesttent 10 en 11 
   mei (18.04.19)

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. 

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

’s-Graveland
- Afsluiting Noordereinde in beide richtingen, 11 mei 2019 
   van 05.00 tot 18.00 uur.

Paddenpoel fase 1
Op 16 april heeft het college van burgemeester en wet-
houders akkoord gegeven voor de realisatie van
De Paddenpoel fase 1 – de groenstrook. De plannen zijn 
te raadplegen op www.wijdemeren.nl/depaddenpoel. 

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) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Officiële bekendmakingen 8 mei 2019

Bouwen en wonen

Verkeer
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Festiviteiten
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Grote uitslaande brand

LOOSDRECHT – Vrijdagavond 
werd Loosdrecht even na half 
zeven opgeschrikt door een 
grote uitslaande brand op 
de Oude Molenmeent. Twee 
loodsen met in totaal 9 be-
drijven brandden geheel af. 
 
Opvallend waren de zwarte 
rookwolken die tot aan Alme-
re zichtbaar waren. Om 18.55 
uur was er een NL Alert voor de 
regio om de ramen te sluiten. 
Naast de brandweerposten uit 
Loosdrecht, Hilversum, ’s-Gra-
veland, en Huizen uit onze 
regio waren ook Maartens-
dijk en Tienhoven aanwezig 
om te blussen. Terwijl Weesp, 
Naarden, Bussum, Blaricum 
en Laren paraat waren voor 
de aflossing. Het was een fik-
se klus om voldoende water 
uit de Lindevijver te pompen. 
Verschillende straten in de 

wijk waren afgesloten om de 
hulpverleners ruimte te ge-
ven. Ook zijn tien woningen 
in de omgeving enige tijd ont-
ruimd geweest. Er waren geen 
gewonden. De omliggende 
panden hadden slechts rook-
schade.  Na ongeveer twee uur 
werd het sein ‘brand meester’ 
gegeven. Over de oorzaak is 
nog niets bekend, deskundi-
gen van de Brandweer Gooi en 
Vechtstreek doen momenteel 
een uitgebreid onderzoek
 
Henny Krijnen
Loosdrechter Henny Krijnen 
is eigenaar van het terrein op 
de Oude Molenmeent en een 
klein stukje Rading. “Ik heb 
de hele nacht geen oog dicht-
gedaan. Ik was behoorlijk ont-
daan. Vooral voor de huurders 
van de percelen. Ik moest die 
mensen bellen om te vertel-

len dat hun bedrijfsruimte 
was afgebrand. Vreselijk!” Dat 
ging gepaard met veel emo-
ties. Stuk voor stuk menselij-
ke drama’s. “Ik kan er nu wel 
afstand van nemen. We zijn 
verzekerd en de huurders ook 
allemaal. Je kunt gerust uit-
gaan van meer dan een mil-
joen, maar het menselijke as-
pect hakt er stevig in.” Krijnen 
vermoedt dat de gigantische 
rookontwikkeling mogelijk 
afkomstig is van een bedrijf 
met koelcellen. Daags erna is 
hij in de weer om andere be-
drijfslocaties te vinden voor 
zijn klanten. “Ik heb gelukkig 
een groot netwerk, dus ik bel 
collega’s en kennissen of ze 
nog een perceel hebben.”
 

( foto: Wessel Kok)

Uitslag Fietsrally Ken Uw Streek

Ook dit jaar weer organiseer-
de Fraternitas, op Konings-
dag 27 april, zijn jaarlijkse 
fietsrally. Natuurlijk moest 
de organisatie hopen op een 
fijne dag en goed weer. Die 
weersvoorspelling is altijd 
afwachten. De dag ervoor 
was het een echt mooie fiets-
dag. Helaas hadden we op 
Koningsdag een geheel an-
der weertype. De organisatie 
besloot om de rally door te la-
ten gaan. Er blijken nl. altijd 
weer mensen die in zon situ-
atie toch het zweetijzer pak-
ken en de tocht willen rijden. 
Zo kwamen er een kleine 40 
mensen op dit evenement af! 
Het werd voor allemaal een 
geslaagde Koningsdag. He-
laas zat er een tikfout in de 
beschrijving: Joeri schrijf je 
met een oe en niet met ou, 
onze excuses daarvoor. Ge-
lukkig had dit geen invloed 
op de eindstand van de rally.

Uitslag

De uitslag is: 1. Ada en Ar-
nold, Lijsterbeslaan 16. 2. J. 
Meijers, Oud-Loosdr. Dijk 28. 
3. Frederika Lankhof, Lieve 
de Geelvincklaan 29. De aan-
moedigingsprijs is voor J.M. 
Winkel, Nootweg 58.

Antwoorden

De antwoorden: 1. Auto-
bedrijf. 2. AUTOS T O. 3. 
Autobedrijf. 4. 53. 5. 33. 6. 
Spiegelplas. 7. Elisabeth de 
Walélaan. 8. Vlinder. 10. 17-
19. 11. STOOMWASSCHERIJ. 
12. S. Hupkes. Vakje A: De 
Bergen. Vakje B: 71. Vakje 
C: Lion HOVENIERSBEDRIJF. 
Vakje D: VERZETSSTRIJDER/
ONDERWIJZER. Vakje E: SV s 
-Graveland opgericht. Vakje 
F: DE RADING Tennisvereni-
ging.

   

Boeken- en plantenmarkt

Zaterdag 11 mei is de jaarlijk-
se markt voor eenjarige plan-
ten en voor tweedehands 
boeken op het kerkplein van 
de Nederlands Gereformeer-
de Kerk en in het Honk aan 

de Oud-Loosdrechtsedijk 124. 
De verkoop begint om 10.00 
uur en eindigt rond 14.00 
uur. U kunt ook genieten van 
een kopje koffie, thee of fris-
drank en zelfgebakken taart.

   

Burenmaaltijd

De Emtinckhof aan de Eiken-
laan 51 in Loosdrecht biedt 
een ontmoetingsplek waar 
u buurtgenoten ontmoet en 
nieuwe vrienden kunt ma-
ken.

In het Ontmoetingscentrum 
worden diverse activiteiten 
georganiseerd die daar op 
zijn gericht. Op woensdag 
22 mei tussen 12.00-14.00 
uur organiseren we weer 
onze maandelijkse gezellige 

burenmaaltijd. Het menu be-
staat uit asperges met ham 
en ei, gekookte kriel en sala-
de. Een toetje mag natuurlijk 
niet ontbreken: Dit keer een 
verrassingsdessert! Kosten 
voor deze gezellige buurt-
maaltijd bedragen slechts € 
12,50. Graag uiterlijk 15 mei 
aanmelden via 035-5888229 
of via grandcafe@inovum.
nl.We zien u en uw buurtge-
noten graag de 22e!

   

Spelletjesmiddag De Zonnebloem

Zaterdagmiddag 11 mei van 
14.00 tot 16.00 uur is er weer 
een gezellige spelletjesmid-
dag in Grand Café Emtinck-
hof. Komt u ook? De eigen 
bijdrage bedraagt € 5,--

Eerste all electric woning in Wijdemeren
NEDERHORST DEN BERG - De 
Alliantie heeft haar eerste 
all electric woning verhuurd 
in de wijk Overmeer in Ne-
derhorst den Berg. De in 
2018 volledig verduurzaam-
de woning heeft geen ga-
saansluiting en geen traditi-
onele centrale verwarming. 
Het huis wordt verwarmd 
met infrarood warmtepane-
len. Daarnaast is een elek-
trische boiler aanwezig voor 
de warmwatervoorziening 
en liggen op het dak negen 
zonnepanelen.

Voor de Alliantie is de infra-

rood nano technologie een 
nieuwe en innovatieve vorm 
van verwarming. Daarom 
heeft de woningcorporatie 
deze woning aangewezen als 
proefwoning. Dit betekent 
dat de huurder gedurende 
een jaar het energieverbruik 
gaat monitoren. Ook zal de 
huurder enquêtes invullen 
met betrekking tot de bele-
ving en comfort van de stra-
lingswarmte van de infra-
roodpanelen.

In de woning woont vanaf 
een huishouden met drie 
kinderen. De nieuwe bewo-

ner is enthousiast. Naast dat 
ze blij is dat ze een woning 
toegewezen heeft gekregen, 
is het een leuke bijkomstig-
heid dat ze mee kan doen 
aan deze pilot. Samen met 
haar kinderen zal zij ont-
dekken wat de voordelen 
zijn van deze bijzondere en 
duurzame woning. Daar-
naast geeft het haar een vei-
lig gevoel dat ze met kleine 
kinderen om haar heen, niet 
meer op gas hoeft te koken.

NIEUWSSTER
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9 mei: de dag van Europa

Aan alles komt een einde, zelfs bij KPL
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Mei is de maand van herden-
kingen. Na de herdenking op 
4 mei van alle slachtoffers 
van de tweede wereldoor-
log en latere oorlogshande-
lingen, Bevrijdingsdag op 5 
mei, de dag waarop wij onze 
vrijheid, democratie en de 
mensenrechten vieren, zal 
er op ons gemeentehuis ook 
op 9 mei, de Dag van Europa, 
gevlagd worden. Niet de na-
tionale driekleur, maar de 
Europese vlag met twaalf 
sterren op een blauw veld zal 
worden gehesen.

De Europese staatshoofden 
en regeringsleiders hebben 
in 1985 besloten om 9 mei uit 

te roepen tot Dag van Europa. 
Waarom juist 9 mei? Het is 
geen willekeurige datum. Op 
die dag in 1950 heeft de toen-
malige Franse minister van 
Buitenlandse Zaken, Robert 
Schuman, opgeroepen om de 
gezamenlijke productie van 
oorlogsindustrieën onder ge-
zag te plaatsen van een nieuw 
op te richten Hoge Autoriteit. 
Deze oproep was gericht tot 
Duitsland en Frankrijk en alle 
democratische landen in Eu-
ropa die zich daarbij wilden 
aansluiten. Voor Schuman 
legde dit voorstel de eerste 
concrete fundamenten voor 
een Europese federatie die hij 
noodzakelijk achtte voor het 

handhaven van de vrede. Deze 
oproep heeft een jaar later ge-
leid tot de oprichting van de 
Europese Gemeenschap van 
Kolen en Staal, de EGKS, die 
later zou uitgroeien tot de Eu-
ropese Economische Gemeen-
schap en uiteindelijk tot de 
Europese Unie zoals wij die nu 
kennen en die voorlopig nog 
bestaat uit 28 landen. Europa 
is dus geen bureaucratisch 
verzinsel maar de erfenis van 
de idealistische denkbeelden 
van een hele generatie Euro-
peanen. Nooit meer oorlog of 
onderdrukking! Een unie van 
landen op basis van solida-
riteit en gelijkheid, met een 
gemeenschappelijke munt, 
zonder economische beper-
kingen, zonder grenzen en 
zonder discriminatie. Een 
unie die al sinds bijna 70 jaar 
heeft gezorgd voor vrede, vei-
ligheid en welvaart!

Verre van volmaakt
De grote meerderheid van de 
bevolking heeft niets anders 
heeft gekend dan het huidige 
Europa. We nemen vandaag 
voor vanzelfsprekend aan 
dat in de winkels producten 
uit heel Europa aangeboden 
worden, dat wij vrij kunnen 

reizen, ons vrij kunnen vesti-
gen, werken en studeren bin-
nen de grenzen van de Unie 
en hebben nog slechts oog 
voor de tekortkomingen. Te 
veel bureaucratie, te duur, te 
overheersend, om maar en-
kele dooddoeners te noemen. 
Het oorspronkelijke Idealisme 
heeft plaatsgemaakt voor al 
of niet terechte kritiek. De 
Europese Unie is verre van 
volmaakt. De Unie is niet af 
en zal altijd blijven evolueren 
als een levend organisme ge-
voed door een veelvoud van 
culturen en met een gedeelde 
historie. Over het gewenste 
eindresultaat kan men van 
mening verschillen. Gaan we 
doelbewust verder op de weg 
naar een Europese Federatie 
of gaan we terug naar een los-
se statenbond? Europa staat 
op een kruispunt van wegen 
naar de toekomst. Opkomend 
nationalisme en populisme 
dreigen de Unie af te breken 
juist op het moment dat ge-
zamenlijk handelen nood-
zakelijk is. Voor het behalen 
van de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs 
kan geen land alleen staan. 
Voor de opvang en de onder-
steuning van vluchtelingen 

is samenwerking en solidari-
teit nodig. Samen bestrijden 
we terrorisme en cybercri-
minaliteit. In de Europese 
Unie zetten wij ons samen in 
voor vrede en gelijkheid voor 
iedereen, voor veiligheid en 
welvaart, en vooral voor het 
behalen van de klimaatdoel-
stellingen, de grootste uitda-
ging van onze tijd. Een Unie 
met meer slagkracht, een ho-
ger democratisch gehalte, een 
sterk Europarlement en een 
inspirerend bestuur is daar-
bij onontbeerlijk. Een sterke 
Unie met een duidelijke visie 
en ambitie, waarin realisme 
en idealisme hand in hand 
gaan. Europa is ons verleden, 
ons heden en onze toekomst. 
Daarom vieren wij op 9 mei 
de Dag van Europa met het 
hijsen van de Europese Vlag. 
Daarom kiezen wij op 23 mei 
onze afgevaardigden in het 
nieuwe Europarlement en be-
paalt u mede de Nederlandse 
en Europese toekomst.

Nanne Roosenschoon,
D66 Wijdemeren

WIJDEMEREN- Traditie-
getrouw is juni de laatste 
maand dat er activiteiten 
zijn van het KPL, daarna is er 
ook voor ons even rust. Nou 
ja helemaal niets doen is niet 
het geval, het beroemde gele 
boekje moet gemaakt wor-
den, voorbereiden van de in-
schrijfdag en onze aanwezig-
heid op de jaarmarkt en zo 
zijn er nog wel wat dingen te 
doen. Toch voelt het wel een 
beetje als vakantie.

Maar zo ver is het nog niet, er 
zijn nog een aantal hele leuke 

activiteiten. Op 14 mei wordt 
Stal Hilverzicht bezocht waar-
bij er uitleg wordt gegeven 
over deze pensionstal voor 
paarden. Een uitermate mo-
dern bedrijf met o.a. een voer-
station. De 18de vaartocht in 
de Molenpolder en ik kan uit 
eigen ervaring vertellen dat 
dit erg leuk en tegelijk rust-
gevend is. Hoe mooi en inte-
ressant is onze Nederlands 
natuur toch. De 26ste gaan 
wij op de thee tijden de rond-
leiding en High Tea in de Cos-
terustuin. Laat u smakelijk 
verrassen en bewonderd de 

bloemen en planten. En dan is 
het tijd voor de Grande Finale.
De jeugd mag het KP jaar zei-
lend afsluiten met een zeil-
cursus voor beginners. De cur-
sus is op 3 zondagen en start 
16 juni. Je kan kiezen: of de 
ochtend van 10.00-13.00 uur 
of de middag van 14.00-17.00. 
Een must voor alle kinderen 
uit Wijdemeren, je kan hier 
toch niet wonen als je niet 
kunt zeilen. Dus schrijf je in 
en heb heel veel plezier! Tja 
en dan zit het er op, maar wij 
komen volgend jaar gewoon 
weer terug. Houd de krant en 

de website in de gaten: www.
kploosdrecht.nl, maar geniet 
eerst nog even van onze acti-
viteiten.

Agenda Kursusprojekt
Loosdrecht

14 mei, 19.30-21.00 uur
Bezoek aan Stal Hilverzicht

18 mei, 13.45-15.30 uur
Vaartocht Molenpolder

26 mei, 14.30-16.30 uur
Rondleiding High Tea Coste-
rustuin

16 juni, 10.00-13.00 uur
Zeilcursus voor beginner (Kin-
deren 7-12 jaar)

16 juni, 14.00-17.00 uur
Zeilcursus voor beginner (Kin-
deren 7-12 jaar)

16 juni, 10.00-13.00 uur
Zeilcursus voor beginner (Kin-
deren 7-12 jaar)

Meld je aan op www.kploos-
drecht.nl

ANKEVEEN- Op vrijdag 10 
mei treden The Bluebettes 
opnieuw op in Theater De 
Dillewijn. Vorig seizoen was 
hun concert zo goed als uit-
verkocht, en ook nu zijn er 
nog maar enkele kaarten 
beschikbaar voor dit spette-
rende optreden.

The Bluebettes weten elke 
zaal in te pakken met hun 
ijzersterke samenzang en ont-
spannen interactie met het 
publiek. Met Best of the Six-

ties hebben zij opnieuw een 
show vol humor, muzikaliteit 
en herkenbaarheid te pakken. 
Zing en swing mee met deze 
puike, van sixties doordrenk-
te show en verlaat gegaran-
deerd opgewekt de zaal. The 
Bluebettes zijn vijf topmeiden 
die met een enorme dosis 
energie een geweldige show 
neerzetten. En daar waar de 
zangeressen in de jaren zes-
tig keurig netjes opgesteld 
voor de begeleidingsband hun 
danspasjes uitvoerden, pak-

ken The Bluebettes het hele-
maal anders aan; zij klimmen 
zèlf achter de drums, de basgi-
taar, de gitaar en toetsen.

The Bluebettes zijn een abso-
luut feest om naar te kijken 
en te luisteren!
Vrijdag 10 mei 2019. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten à € 19,- te 
bestellen via www.dedille-
wijn.nl

Sixties herleven in De Dillewijn
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Nieuwe natuur in de plassen
HAARLEM - De provincie 
Noord-Holland maakt de ko-
mende jaren ruim 800 hec-
tare nieuwe natuur in het 
Vechtplassengebied. De ge-
bieden, die nu vaak een agra-
rische functie hebben, zijn 
belangrijk voor de bescher-
ming en ontwikkeling van de 
waardevolle laagveennatuur 
in het gebied.

De laagveennatuur is van 
groot belang voor bedreigde 
diersoorten zoals de otter, 
de grote karekiet en de roer-
domp. Een groot deel van de 
Oostelijke Vechtplassen is 
daarom aangewezen als Na-

tura 2000-gebied. Daarnaast 
is het een belangrijke schakel 
in het Natuur Netwerk Neder-
land (NNN). Het doel van dit 
groene netwerk is het verbin-
den van waardevolle natuur-
gebieden om de overlevings-
kansen van zeldzame dieren 
en planten te vergroten.

Omvorming
De provincie verkent de ko-
mende jaren, samen met bijna 
500 grondeigenaren in het Na-
tuur Netwerk Nederland, de 
mogelijkheden om hun perce-
len om te vormen naar natuur-
gebied. De eerste gesprekken 
starten in juni in de gebieden 

Kortenhoef Oost en Weersloot/ 
Egelshoek.

Informatieavonden
Om de grondeigenaren in het 
gebied goed te informeren, 
organiseert de provincie 2 bij-
eenkomsten: 1 specifiek voor 
agrariërs op dinsdag 21 mei 
van 20:00 uur tot 22:00 uur in 
De Vrijbuiter in Loosdrecht 
en 1 voor overige grondeige-
naren op donderdag 6 juni in 
De Drie Dorpen in Ankeveen. 
Dit programma wordt 3 keer 
herhaald (om 18.30, 19.30 en 
20.30 uur).

KORTENHOEF- Zondag 2 juni 
wordt de 31e editie van de 
BandenMaat Driedorpenloop 
gehouden. Ten opzichte van 
vorig jaar zijn er een aantal 
zaken veranderd. Allereerst 
het aanvangstijdstip van het 
evenement. De Thuizbij Kids-
run start nu om 11.30 uur en 
de overige afstanden starten 
om 12.00 uur. Het aanvangs-
tijdstip van de wandeltocht 
over 15 of 20 kilometer is 
ongewijzigd, namelijk 09.30 
uur.

Naast de aanvangstijden heeft 
er ook een wijziging plaats ge-

vonden van de hoofdsponsors. 
Na zeer vele jaren hebben we 
afscheid genomen van onze 
hoofdsponsor de Rabobank, 
we zijn de Rabobank zeer 
dankbaar voor hun steun de 
afgelopen jaren aan ons eve-
nement. En we zijn erg blij 
dat BandenMaat (uw banden- 
en velgenspecialist) bereid 
is gevonden hoofdsponsor te 
willen worden van ons eve-
nement. BandenMaat was al 
jaren sponsor van de Kidsrun, 
en zijn nu dus door geschoven 
als hoofdsponsor. Ook voor de 
Kidsrun zijn we in de gelukki-
ge omstandigheid een nieuwe 

sponsor gevonden te hebben 
en wel Thuizbij Kinderopvang. 
Thuizbij verzorgt al jaren de 
training voor de Kidsrun en 
neemt altijd deel aan de Kids-
run met veel van hun jonge 
clientèle.

Scholen en clubs
We proberen deze editie zo-
veel mogelijk mensen aan 
het lopen te krijgen, ook jon-
geren. Het motto is dan ook 
Iedereen in beweging, bewe-
gen wordt beloond. Alle basis-
scholen in Wijdemeren zijn 
aangeschreven en zullen ook 
nog persoonlijk benaderd wor-

den met de vraag met zoveel 
mogelijk scholieren deel te 
nemen. Tevens bieden we de 
mogelijkheid de deelnemers 
in de weken vooraf gaande de 
DrieDorpenloop te trainen. 
De school met het hoogste 
opkomstpercentage ontvangt 
als beloning een heel mooi au-
diosysteem. Daarnaast zijn er 
sportverenigingen benaderd 
om collectief als team deel 
te nemen, het team met het 
hoogste opkomstpercentage 
krijgt een leuk teamuitje aan-
geboden door De DrieDorpen-
loop. Uiteraard roepen we ook 
ieder ander op om te komen 

deelnemen aan de gezelligste 
loop van t Gooi op 2 juni. Ook 
dit wordt beloond, namelijk 
met een betere gezondheid en 
een leuke herinnering voor ie-
dere deelnemer.

Evenals voorgaande jaren be-
staat de DrieDorpenloop uit 
de afstanden 1,5 kilometer 
(Kidsrun) , 4, 7, 12 en 21 kilo-
meter. En heeft u geen inte-
resse in hardlopen, dan kunt 
u kiezen uit een van de twee 
wandeltochten (15 of 20 km). 
Kortom voor een ieder valt er 
te bewegen. Meer info: www.
driedorpenloop.nl

Iedereen in beweging, bewegen wordt beloond

WIJDEMEREN- De gemeente 
Wijdemeren vraagt in een 
brief aan de politieke partij-
en die het provinciebestuur 
van Noord- Holland gaan 
vormen aandacht voor een 
innovatief bouwplan in de 
Horn- en Kuijerpolder in Ne-
derhorst den Berg.

BW leggen uit dat Wijdeme-
ren gevormd wordt door de 
diverse kernen en voor het 
resterende deel voornamelijk 
uit (deels beschermd) natuur-
gebied en plassen bestaat. Dit 

betekent dat er te weinig wo-
ningbouwlocaties zijn en dat 
de gemeente niet kan voldoen 
aan de woonbehoefte. De bin-
nenstedelijke bebouwingsmo-
gelijkheden zijn al voor een 
groot deel benut. Om de be-
hoefte aan woningen te kun-
nen opvangen heeft Wijdeme-
ren de wens om kleinschalige 
bouwlocaties te kunnen rea-
liseren aan de randen van de 
bestaande bebouwing.
Een afweging van belangen 
dient altijd zorgvuldig plaats 
te vinden. Nieuwe bebouwing 

moet een meerwaarde voor 
natuur en milieu opleveren. 
Momenteel wordt specifiek 
gedacht aan een kleine uit-
breiding aan de noordrand 
van Nederhorst den Berg.

Koppelingskansen
Iedere gemeente staat voor de 
opgave om rekening te hou-
den met de gevolgen van de 
klimaatverandering (droogte, 
wateroverlast en hittestress) 
en de energietransitie. Voor 
Wijdemeren is de bodemda-
ling, en de daarmee gepaard 
gaande C02-uitstoot nog een 
ernstig bijkomend probleem. 
Een nieuwe woonwijk aan de 
noordrand van Nederhorst 
den Berg kan een proeftuin 
zijn om al deze problemen bij 
de hand te nemen. Het betreft 
immers veengronden die ex-
tra gevoelig zijn voor veran-
deringen in het watersysteem 
en door bodemdaling C02 uit-
stoten.

1 weidevogel
Tevens zijn deze gronden 

aangewezen als weidevogel-
leefgebied. Lopend veldonder-
zoek naar de weidevogels in 
het gebied, door het bureau 
Els Linde, wijst echter uit dat 
er geen weidevogels in het 
plangebied zijn waargeno-
men. Er is slechts 1 weidevo-
gel waargenomen. De kans op 
toename is zeer gering bij ver-
volgtellingen in april en mei 
2019. Dat er geen weidevogels 
in het gebied zijn is ook niet 
zo vreemd gezien de droogte 
waardoor er geen insecten 
meer voorkomen en weidevo-
gels in dit gebied geen voedsel 
meer kunnen vinden.
Met andere woorden zolang er 
geen voeding is voor de weide-
vogels zullen deze niet terug-
komen. Het terugbrengen van 
water in het gebied kan hier-
voor een oplossing zijn.

Natuurlijk bouwen
Het realiseren van een klein 
nieuwbouwplan (ca. 150 wo-
ningen op ca. 6 ha van de 165 
ha polder) aan de noordrand 
van Nederhorst den Berg kan 

in een zodanige vorm wor-
den gegoten dat dit mede ten 
goede komt aan natuur en mi-
lieu. Door onderzoek te doen 
naar het toevoegen van water 
kan er een leefbare omgeving 
voor weidevogels worden ge-
creëerd en mogelijk overtollig 
water worden opgevangen en 
vastgehouden in periode van 
droogte. Voorts kan onder-
zocht worden of een andere 
manier van bouwen, op palen, 
lichtere bouwmaterialen etc., 
eventuele toekomstige wa-
teroverlast kan beperken en 
verdere bodemdaling door be-
bouwing kan doen tegengaan 
of verminderen. Tevens kun-
nen nieuwe energievormen 
worden ontwikkeld.
Kortom, Wijdemeren vraagt 
het college van Gedeputeerde 
Staten, bereid bent om mede-
werking te verlenen aan een 
innovatief nieuwbouwproject 
dat meerwaarde voor de na-
tuur, het milieu en de leef-
baarheid van de kern Neder-
horst den Berg kan opleveren.

Wijdemeren wil bouwen in Horn- en Kuijerpolder
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Glasvezel aan Heulakker en Vuntuslaan

Het is gelukt: glasvezelpro-
ject Heulakker en Vuntuslaan 
kan starten. Dat lijkt simpel, 
maar het is weer een stevig 
project en het vraagt ook 
weer flinke investeringen. 
Bijzonder aan dit project is 
dat glasvezel op alle huizen 
kan worden aangesloten.

Bij mensen die een abonne-
ment nemen wordt het kos-
teloos aangelegd. Bij mensen 
die geen abonnement nemen, 
wordt ook voorbereiding ge-
troffen voor toekomstig mo-
gelijke aansluiting. Bijzonder 
is aan dit project dat alle wo-
ningen een glasvezelaanslui-
ting krijgen. Mensen die een 
abonnement nemen krijgen 

een gratis installatie van de 
dienstenleverancier (internet 
en/of TV en/of telefoon). Wo-
ningbouwvereniging Vecht 
en Omstreken steunt dit pro-
ject en vraagt de huurders 
om medewerking. Die willen 
ook dat de woningen voor nu 
en in de toekomst een mo-
derne infrastructuur krijgen.

Vrijwilligers
Ook dit project draait weer 
voornamelijk op de inzet 
van betrokken vrijwilligers. 
Zonder hun inzet, zou het 
onhaalbaar zijn. Het leuke 
is, die vrijwilligers zijn ook 
mensen uit Loosdrecht en 
deels ook van de Vuntuslaan 
en Heulakker. Het is toch 

makkelijker om de infor-
matie met een buurvrouw 
te bespreken dan met een 
vreemde. Zeker als die buur-
vrouw aan de voordeur per-
soonlijk een toelichting kan 
geven en specifieke vragen 
kan beantwoorden. Wat ook 
bijzonder is, dat de mensen 
kunnen kiezen uit 3 dien-
stenaanbieders. Fiber, Plinq 
en HollandsGlas bieden een 
keuze uit internet, tv en bel-
diensten. Van heel uitgebreid 
met alle TV- kanalen tot een-
voudig en goedkoop.

Voor dit project zetten we 
een technicus uit de gemeen-
te in. Daardoor is niet alleen 
de installatie van de appara-

tuur gratis maar ook het tes-
ten of de apparatuur werkt 
en zonodig het omzetten van 
mail. Aanpassen van bekabe-
ling binnenshuis en/of extra 
WiFi points en/of controle 
van PCs kan onze man ook. 
Daar vraagt hij dan wel een 
vergoeding voor.

De kwaliteit is bij alle dien-
sten van glasvezelniveau: 
haarscherp TV- beeld en 
supersnel internet. Naar de 
toekomst biedt glasvezel nog 
veel groei en uitbreidingsmo-
gelijkheden.

13 mei
Op 13 mei a.s. start de aanleg 
van glasvezel in de wijk Vun-
tuslaan / Heulakker. Alle wo-
ningen kunnen dan worden 
aangesloten. Heel bijzonder, 
ze kunnen onder de tuinen 
door boren. Alleen een klein 
putje bij het huis en de tuin 
of oprit blijft helemaal net-
jes. De aannemer maakt ook 
met iedere bewoner persoon-
lijk een afspraak over plan-
ning en wensen bij de aan-
leg. Zo helpen we elkaar om 
Loosdrecht modern en bij de 
tijd te houden.

Sing In met All 

Directions!

WIJDEMEREN Het koor All 
Directions! viert dit jaar zijn 
50-jarig jubileum uitbundig. 
Met als hoogtepunt a.s. zon-
dag 12 mei de slotdag van 
de All Directions! Tour. Dan 
geeft het koor een Sing In- 
concert in de Nieuwe Harmo-
nie (NdB.).

Vanaf 14.00 uur kun je lek-
ker meezingen met Avond, 
Bohemian Rhapsody, Zing 
Vecht Huil Bid Lach Werk en 
Bewonder, Leef, Ich Bin Wie 
Du en Mamma Mia en vele 
andere bekende songs. Onder 
leiding van de altijd swingen-
de dirigent Bruce Skinner en 
begeleid door een combo be-
staande uit Ludmilla de Klerk 

op piano, drummer Frits Ziel-
tjens en gitaristen Joost van 
Ingen en Ron Riedijk belooft 
het een spetterende Sing In te 
worden. Zing mee. Koop kaar-
ten voor jezelf, voor iemand 
anders of doe een kaart ca-
deau voor Moederdag. Kaar-
ten zijn slechts 5 euro, inclu-
sief 2 consumpties. Bestellen 
op www.alldirections.nl. (De 
Nieuwe Harmonie is makke-
lijk bereikbaar, het ligt nabij 
de splitsing Horstermeer

Drie optredens
De All Directions! Tour begint 
vrijdagavond 10 mei met een 
optreden in de kassen van 
Kwekerij Vechtwijck, aan 
de ś-Gravelandseweg 13 te 
Weesp (achterlangs bij Fort 
Uitermeer). Deze kwekerij 
staat bekend om zijn prach-
tige baskets. Misschien voor 
de bezoekers een mooie gele-
genheid om voor Moederdag 
daar een cadeau te kopen. Er 
is ook een gratis loterij met 
als hoofdprijs een rondvlucht 
boven ‘t Gooi voor twee per-
sonen. Een dag later zijn er 
zelfs twee optredens voor 
publiek. Op zaterdag 11 mei 
zingt All Directions! om 11.00 
uur bij Mout op het Markt-
plein in Hilversum. Na een 
lichte versnapering fietsen 
de circa 45 sopranen, alten, 
tenoren en bassen naar s-Gra-
veland. Waar ze om 15.00 uur 
een show zullen geven naast 
de Feesttent op de SFG- Jaar-
markt aan het Noordereinde.

 Foto: 

Muzikale bekoring op Korenavond

LOOSDRECHT - Bij de ro-
tonde waar de Oud-Loos-
drechtsedijk overgaat in de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk ligt 
het feestterrein van stichting 
S.L.O.E.P. Van 26 april tot 
en met 5 mei werd daar de 
feest- en herdenkingsweek 
gehouden. Donderdag 2 mei 
kon men van half acht tot 
half elf terecht in de grote 
tent voor de Korenavond.

Door: Niels van der Horst

Jongstleden zondag was de 
afsluiting van de twaalfde 
editie van de feest- en her-
denkingsweek met onder 
andere een darttoernooi 
en de bevrijdingsborrel. De 
donderdag ervoor stond één 
happening op de agenda: de 
korenavond. Ook deze muzi-
kale avond telde zijn twaalfde 
verjaardag. Vijf koren scho-
telden een zeer enthousiast 
publiek een heel plezierige 
show voor met veel variatie. 
De Blaerders (mooie naam!) 

uit Blaricum trapten af. Zij 
vertolkten voornamelijk Ne-
derlandstalig werk, waaron-
der Daar Bij De Waterkant en 
een medley van André Hazes. 
SoulPatrol zorgde letterlijk 
en figuurlijk voor de soul 
met nummers van artiesten 
als Aretha Franklin en Ste-
vie Wonder. Verfrissend was 
de aanblik en de muziek van 
het Loosdrechtse jongeren-
koor Snowe. Naast een strak-
ke vooral zwarte outfit was 
ook de muziek verrassend. 
Zo openden de jeugdige da-
mes en heren met het num-
mer Uprising van de Engelse 
rockband Muse. Na de pauze 
volgde weer heel wat anders 
met Lake Sound District. Zij 
zongen zonder begeleiding 
vierstemmige versies van 
krakers als Under The Board-
walk en Dromen Zijn Bedrog. 
De afsluiting kwam op naam 
van Popkoor Dijksound uit 
Eemnes. Bij hun optreden 
kwamen tophits als Ieder-

een Is Van De Wereld en het 
prachtige James Bond num-
mer Skyfall voorbij.

Genieten
Het publiek genoot met volle 
teugen en was opvallend be-
trokken. Iedereen klapte uit-
bundig mee en alle nummers 
werden beloond met een luid 
applaus en veel gejoel. Er was 
ook veel onderlinge waarde-
ring tussen de koren. Je zag 
dat terug in dat de meeste 
zangers en zangeressen na 
hun optreden bleven om te 
genieten van hun collegas die 
volgden. Dat er volgend jaar 
een dertiende korenavond in 
de feestweek te bewonderen 
zal zijn, lijkt door het grote 
succes van de optredens een 
zekerheid. En als de organi-
satie ook dan weer op rolle-
tjes verloopt, is een topavond 
voor de vele koorliefhebbers 
opnieuw gegarandeerd.

 Foto: Snowe in actie
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1 VERNIEUWDE SHOWROOM 

2 VERDIEPINGEN

200 ZITCOMBINATIES

100% ALL-WEATHER

✓ 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

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een

bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de 

Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtse-
dijk / Vuntuslaan en Heulakker

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

Lieve Rem & Daan, 
Wat een leuk nieuws!
Gefeliciteerd! ?????

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter 
in Nw Loosdrecht 

Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

STERRETJES

Met verbazing lees ik de ingezonden brief van 
Anneke Muller in het Weekblad Wijdemeren 
van 1 mei jl. De dispensers die 1200 zakjes 
bevatten zouden niet op de goede plek staan 
en voor het bedrag van de hondenbelasting 
zou mevrouw wel 3900 zakjes kunnen kopen.

Hoeveel mensen ruimen daadwerkelijk de 
uitwerpselen van hun hond op? Dat percen-
tage wordt misschien meer, maar nog steeds 
staat hondenpoep in de top 10 van grootste 
ergernissen in ons land. En hoe moeilijk is 
het helemaal om zelf zakjes te regelen en een 
plastic tasje om de uitwerpselen te verzame-
len? Nee, de gemeente moet een dispenser 
en zakjes plaatsen, in de 3900 zakjes van me-
vrouw Muller zit de dispenser niet mee bere-
kend.

En dan heb ik het nog niet eens over de men-
sen die overal hun hond maar mee naar toe 
nemen en verwachten van andere mensen 
dat die allemaal hun hond maar aardig vin-
den, dat het normaal is dat hun broek wordt 

bevuild door de hond, of indien de hond loops 
is dat we maar moeten accepteren dat hij de 
voorpoten om je been heen slaat en tegen je 
been gaat lopen batsen.

Nog schrijnender is de paardenpoep. Regel-
matig zie ik een vrouw met rollator over het 
fietspad van de Herenweg te Ankeveen lopen, 
terwijl dat vol mest ligt. Leuk wanneer je bin-
nenshuis ook de rollator nodig hebt. Ook het 
Ankeveense pad ligt regelmatig vol, terwijl ik 
daar ook vaak een blinde meneer met zijn stok 
zie lopen.

Wanneer mensen eens sociaal worden en zich 
voorstellen hoe het is wanneer hun eigen moe-
der of vader met de rollator of stok door de 
stront lopen te banjeren en vervolgens hun ver-
antwoordelijkheid nemen, mag wat mij betreft 
de hondenbelasting omhoog en mag er ook een 
belasting voor paarden die op de openbare weg 
komen worden ingevoerd.

Patrick Kreuning, Ankeveen

Reactie op poep

Lezers schrijven

www.nieuwsster.nl


