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een bekende Loosdrechter,
Nynke zegt dat ze genezen
is van een kankergezwel bij
haar oog.
Gerald en Melanie uit Cuyk
genieten van Jorim (9) die
per se een oranje auto wilde. Welnu, die staat er: een
Ford Mustang uit de jaren
‘60. “We doen nu voor de 2e
keer mee. En wel vaker aan
sociale doelen. Het is een
genot die blije koppies te
zien”, vertelt Melanie. Jorim
mag voorin. Alles is goed georganiseerd. Er zijn badges
om kinderen en chauffeurs
te koppelen, t-shirts voor de
deelnemers (gedoneerd door
Anne van Soest) , hapjes en
drankjes en een goed gevulde goodiebag na afloop. Verkeersregelaars helpen om
de route van 1,5 uur veilig
te laten verlopen. Hartverwarmend is de gastvrije ontvangst door alle vrijwilligers
van wie Jacco Brand, Desirée Dekker en Jan-Willem
Schermerhorn de aanjagers
vormen. Na de rondrit is er
een lunch, gevolgd door een
vaartocht. Bij Fletcher’s Hotel is een korte tussenstop
met een verrassing voor de
kinderen. Het kan niet op en
allemaal gratis.

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN
Loosdrecht // Elst (U) // Zeist

(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL
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Foto: Vince voor de Josse Indigo

king, ze betalen ook een
bedrag om te mogen rijden.
Dat totaal, opgeteld met een
eerdere fundraising van Te
Land & Ter Zee, levert een
fraai sponsorbedrag op voor
de Bobby
& Robine FoundaIn samenwerking
met
WEEKBLAD
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tion, dat
opkomt
voor alle
kinderen met een metabole
ziekte. Het is fijn om waar te
nemen dat veel stoere autoliefhebbers emotioneel zijn
geraakt door de blijdschap
van de kinderen. Een ware
Dag met een Lach.
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Dag met een Lach
Die paar regendruppels bij
de start konden de pret niet
drukken. Zaterdag jl. was
een prachtige Dag met een
Lach vanaf watersportbedrijf Navilex in Nieuw Loosdrecht. Ruim 120 kinderen
bleven lachen in de glanzende sportauto’s en ‘s middags
in een sloep op de plassen.

Voor ‘minder fortuinlijke’
kinderen die te kampen
hebben met ziekte of andere problemen organiseert
de stichting Te Land & Ter
Zee evenementen. Zaterdag
stonden de Lotussen, Lamborghini’s, Ferrari’s, Corvettes en Camaro’s klaar om on-

geveer 100 kinderen, soms
met broertjes en zusjes, de
rondrit van hun leven te bezorgen. De 8-jarige Jayden
lacht van oor tot oor, hij mag
mee in een gele Transformer, genaamd Bumblebee
en de broers Daan en Tom
uit Hendrik Ido Ambacht
zijn op zoek naar een Toyota
Supra. Tom heeft een zwaar
leukemie-proces achter de
rug en Daan vaart liever dan
scheuren in de auto. De Bredase zusjes Bibi en Nynke
staan al te lonken bij een antracietzwarte Mercedes van

Bobby en Robine
Chauffeurs stellen niet alleen hun bolide ter beschik-

Hyper
Zelfs met epilepsie, pdd-nos
en adhd staat Vince even
met z’n mond vol tanden als
hij ziet dat hij in de hagelwitte Josse Indigo 3000 van
Lex Sluyter mag stappen. “Ik
ben er zelf helemaal hyper
van”, zegt Vince’s moeder.
Volgend jaar weer een Dag
met een Lach.

HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING
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MAKELAARS - TAXATEURS
BREMLAAN 7 LOOSDRECHT
€ 474.000,- K.K.
OPEN HUIS ZAT. 22 JUNI A.S.
VAN 11.00 TOT 14.00 UUR
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

RUIMT OP!
MATRASSEN, BOXSPRINGS
BEDTEXTIEL EN
NOG VEEL MEER!

Muziekdoppen
tot

70%
korting

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
MORPHEUS.NL

Scoren op de
huizenmarkt?
Met ons bereikt u
uw doel!

Op maat gemaakt
Clubs en festivals en musici
Muziekbeleving blijft behouden
Met behoud van spraakverstaan
Buffing Optiek & Audiologie
Nootweg 59, 1231CR Loosdrecht
035-2400123.

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

		

de actie van de maand is

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,Nu € 35,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Bedenk niet wat je wilt hebben,
maar geniet van wat je hebt

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Souvlakikarbonade

2 stuks

5,50

400 gram

4,95

Gemarineerde tussenribkarbonade
met griekse kruiden

Maaltijdaanbieding:

Aspergeschotel

Het witte goud met de lekkerste
achterham, ei, krieltjes en saus
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

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

3

Woensdag 19 juni 2019

Algemene Beschouwingen
NIEUWSSTER

Om toch enigszins tegemoet
te komen aan de hardwerkende fractievoorzitters die
uren hebben geploeterd aan
een algemene beschouwing
van duizenden woorden voor
een beperkt publiek onderstaand enige quotes. Op
volgorde van zetels / stemmen in de gemeenteraad.

en totdat één gemeente Gooistad een feit is’.

samenwerking met
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Gert Zagt (De Lokale Partij):
‘Alles lijkt erop gericht het
met kunstgrepen uit te zing-

Jan Verbruggen (CDA): ‘Ik
wil het hier graag hebben
over het spelen met legostenen (….) het spelen met lego
vraagt om steeds meer stenen, want je wilt meer mogelijkheden hebben om te bouwen. Het samen spelen met
lego vraagt om samenwerken
en overleg om te komen tot
iets moois’.

René Voigt (Dorpsbelangen):
‘Belangrijker is dat we daadwerkelijk oppakken wat er is
voorgenomen en dat we afmaken waarmee we zijn begonnen. Dat is de belangrijkste uitdaging voor het college
en de gemeenteraad’.

1040 euro per inwoner (…)
Landelijk is het gemiddeld
1746 euro (….) De VVD ondersteunt de VNG die ervoor
heeft gepleit dat gemeenten
meer mogelijkheden moeten
hebben om zelf belasting te
heffen.”

Sieta Vermeulen- Franssen
(VVD): ‘Wijdemeren staat
in de top-5 van lage ontvangers (van het gemeentefonds
-red.).Wijdemeren ontvangt

Stan Poels (PvdA/GroenLinks): ‘De Kadernota is een
belangrijk moment om de
twee kernbegrippen van
onze partijen, te weten ‘so-

ciaal’ en ‘duurzaam’ onder
de aandacht te brengen. (…)
meer dan ooit nodig in (…..)
de samenleving waarin geluk en pech het gevolg lijkt te
zijn van persoonlijke keuzes.’
Nanne Roosenschoon (D66):
‘De komende jaren gaat
onze gemeente letterlijk op
de schop. Het aantal wegen
dat tegelijkertijd wordt vernieuwd, is nog nooit zo groot
geweest’.

Kadernota geeft dunnetjes richting aan beleid
een koopwoning, een premie
voor verhuiskosten en compensatie van (woon)lasten
van mantelzorgers. Voor de
laatste twee zijn budgetten
van 15.000 euro. Mager, vond
Gert Zagt van De Lokale Partij. Wethouder Rosalie van
Rijn erkende dit feit, maar
het gaat om ‘pilots’, meer financiën kunnen volgen. Ze
komt nog met een anti-vergrijzingsbeleid.

Woningbouw
WIJDEMEREN - Op de 65e
verjaardag van burgemeester Ossel was er donderdag
jl. een lange zitting van de
gemeenteraad waarin de Kadernota werd besproken. Een
document dat richting moet
geven aan het beleid van Wijdemeren. Met de overeengekomen ‘kaders’ gaat het
gemeentebestuur een begroting opstellen voor 2020. Een
beeld met een beperkte visie
en fragiele financiën, volgens
velen.
Door: Herman Stuijver

‘s Middags spraken de zes
fractievoorzitters hun algemene beschouwing uit. Ieder
kreeg een kwartier om de 18
mede-raadsleden, zes fractieassistenten op de publieke tribune en een onbekend aantal
luisteraars te overtuigen van
zijn of haar visie op de nabije
toekomst van Wijdemeren
(zie elders op deze pagina).

Vergrijzing
Wijdemeren vergrijst sterker
dan de rest van Nederland.
B&W willen dat ouderen
prettig oud kunnen wonen.
Er komen drie proeven: een
wooncoach voor mensen met

Hoe het college het inwoneraantal wil stimuleren,
kwam nauwelijks uit de verf.
Namens Dorpsbelangen zei
René Voigt dat Wijdemeren
wat hem betreft niet verder
hoeft te groeien dan 24.000
inwoners. Wellicht dat de
beloofde Kansenkaart met locaties voor woningbouw het
beeld iets concreter maakt.
Wethouder De Kloet ziet heil
in woningbouw aan de randen, met verantwoord inpassen in de natuur. De tiny houses aan de Dennenlaan lopen
vertraging op, tegelijkertijd
heeft wethouder Van Rijn nog
twee plekken ‘in haar hoofd’.

Financiën
Wethouder Klink had het
over fragiele financiën, daarmee doelde hij op het evenwicht tussen inkomsten en
uitgaven. Maar de begroting
is solide, waarbij diverse forse
posten zoals de IKC’s, het dorpenbeleid en het Gebiedsakkoord zonder bezuinigingen
kunnen worden uitgevoerd.
Gert Zagt maakte zich zorgen over het afromen van de
reserves en het schuiven met
potjes, een ‘boekhoudersaanpak’ noemde hij dat. VVD
‘er Michiel van Balen zei dat
schuiven met geld gewoon
noodzakelijk is en hoort bij
een begroting.

Verder
Tijdens de urenlange vergadering kwamen nog veel
meer discussiepunten aan de
orde. Een greep: Op verzoek
zal wethouder De Kloet het
onderhoud op de begraafplaatsen nog eens bekijken.
Nee, het onderzoek naar privatisering van de sporthallen
vormt geen bedreiging voor
de huidige exploitanten, zei
De Kloet duidelijk. En inderdaad wordt het tijd om het

‘landjepik’ verhaal eens af te
ronden. Er lopen nog steeds
procedures van de gemeente
tegen particulieren die grond
hebben van Wijdemeren. De
wethouder zit wel klem met
enkele juridische zaken.
Weliswaar is meer geld voor
duurzaamheid wenselijk, zei
wethouder Joost Boermans,
maar ook in andere posten
zit ‘duurzaamheidsgeld’.

Conclusie
De Lokale Partij en PvdA/
GroenLinks stemden tegen de
Kadernota 2020. Volgens Zagt
van de DLP ontbrak de visie
achter het beleid. De thema’s
waren zomaar uit de lucht
komen vallen, na een weinig
voorstellende beeldvormende
sessie. Stan Poels was namens
PvdA/ GroenLinks met name
teleurgesteld over te weinig
geld voor duurzaamheid.
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66 waren tevreden over
de ambities. Ze zijn ervan
overtuigd dat Wijdemeren in
2020 sterk zal staan.

Bewoners organiseren zich tegen recreatievaart in de ‘s-Gravelandse Vaart
‘s-GRAVELAND- Een van de
plannen van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is het bevaarbaar maken
van de ‘s-Gravelandse Vaart.
Met een drukke weg langs
beide zijden van de Vaart is
recreatievaart voor veel bewoners aanleiding om hiertegen in verweer te komen.
Een groep bewoners heeft de
Stichting Behoud Erfgoed ‘sGravelandse Vaart opgericht.
De naam verwijst naar de
monumentenstatus: ‘s-Grave-

land, inclusief ‘s-Gravelandse Vaart, is een beschermd
dorpsgezicht en dient als
zodanig intact te blijven. De
Stichting vindt het toestaan
van recreatievaart in de ‘sGravelandse Vaart een ontoelaatbare aantasting van
flora en fauna, het cultureel
erfgoed, de oevers, de funderingen van monumentale
woningen, de leefomgeving,
de waterkwaliteit, het milieu en de privacy van bewoners. Even terug naar 2012.
Advies- en ingenieursbureau

Witteveen+Bos achtte het
plan voor het bevaarbaar maken van de Vaart niet haalbaar o.a. vanwege de enorme
kosten. De politiek plaatste
vraagtekens bij het plan vanwege weinig draagvlak onder de bewoners. Anno 2019
wordt opnieuw geprobeerd
om het plan te realiseren, nu
met een budget van 5,7 miljoen euro voor het maken van
beschoeííngen langs de waterkant en aanpassingen Noordersluisbrug, dit is echter nog
exclusief de kosten voor het

aanpassen of verplaatsen van
de Noorder- en Zuidersluis,
baggerwerk en het aanpassen van de Corversbrug. Ook
is compensatie voor schade
aan funderingen, onderhoud,
vervanging, handhaving en
het aanleggen en onderhouden van o.a. aanlegsteigers
voor wachtende boten niet
opgenomen in het budget.
Witteveen+Bos heeft in januari 2019 een inventarisatie
gedaan naar de kosten om de
funderingen van de huizen te
beschermen. Het rapport ligt

nu op het gemeentehuis ter
goedkeuring. Met een beroep
op de Wet openbaarheid van
bestuur heeft het stichtingsbestuur de conclusies van het
rapport opgevraagd.
Meer informatie: www.behouddevaart.nl; e-mail: erfgoedsgv@gmail.com
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Schoonste
winkelgebied van
Nederland
Wijdemeren is in de race
voor de titel Schoonste Winkelgebied van Nederland,
een initiatief van Stichting
Nederland Schoon. Met drie
winkelgebieden doet Wijdemeren mee aan de Schoonste Winkelgebied Verkiezing:
Meenthof
(Kortenhoef),
Nootweg (Loosdrecht) en
Voorstraat (centrum Nederhorst ten Berg)

en kom je er graag terug.
Van een schone winkelstraat
plukt niet alleen het winkelend publiek de vruchten.
De ondernemers die zich inzetten voor dit doel werken
intensief samen en hebben
daardoor meer contact met
elkaar. Deze inzet wordt met
de Schoonste Winkelgebied
Verkiezing extra beloond.”

NederlandSchoon trekt de
komende maanden door het
land voor een uitgebreid onderzoek, waarbij het winkelend publiek wordt gevraagd
hoe schoon zij hun winkelgebied vinden. De observatieteams meten ook de
schoonheid van elk gebied.
In oktober wordt de winnaar
bekendgemaakt. Helene van
Zutphen, directeur NederlandSchoon voegt hieraan
toe: “Als jouw favoriete winkelstraat en -gebied schoon
is, wordt winkelen nog fijner

Om het belang van schoon
zichtbaar te maken geeft NederlandSchoon elk jaar handvatten aan de deelnemers.
Daarbij helpt het interactieve
Scorebord Schone Winkelgebieden via nederlandschoon.
nl waar de resultaten worden
gedeeld van het afgelopen
jaar. Je kan in één oogopslag
zien hoe een winkelgebied
scoort ten opzichte van andere winkelgebieden en gemeenten, welke thema’s het
goed doen en welke thema’s
extra aandacht verdienen.

Online Scorebord

Bloemenweide Boekesteyn
geopend
‘s- GRAVELAND- De zaadbommetjes hebben gewerkt. Bijna 500 kinderen
wierpen eind maart duizenden kleibolletjes met
zaden op een akker op landgoed Boekesteyn om een
bloemenweide te creëren.
Welnu, dat is gelukt. Natuurmonumenten- directeur
Marc van den Tweel opende
woensdag 12 juni de 4,8 ha.
van ‘de grootste bloemenweide van Nederland’.
door: Herman Stuijver
Die nu nog vol staat met wilde radijs, maar de korenbloemen, klaprozen, margrieten
en andere wilde bloemen
zijn in aantocht. En dat niet
alleen, de insecten en bijen
vliegen bedrijvig van bloemknop naar bloemknop. Evenals de vlinders. Nu al zijn er
oorwormen, grote langlijven, kleine vossen en steenhommels waargenomen. De
biodiversiteit zal toenemen.

“Zonder wilde bloemen geen
insecten”, zei een jongetje
van 7 jaar wijsgerig. Naast
Natuurmonumenten waren
ook de Hilversumse en Wijdemeerse wethouders Kastje
en De Kloet present, evenals
de bekende Karst Veling van
de Vlinderstichting. Die had
samen met een vlinderwerkgroep hartstochtelijk gepleit
voor een bloemenweide. Hij
liet omringd door kinderen
50 Koolwitjes los. De scholieren genoten met volle
teugen van de fladderende
vlinders die ze het liefst achterna wilden rennen. Dat
kan, want er loopt een mooi
slingerend pad dwars door
de bloemenweide. Bij de officiële opening waren vijf
klassen getuige, zij hadden
een prijs gewonnen met een
dichtwedstrijd. Die poëtische uitingen hangen op een
bord in de bloemenweide.
Meike van de Warinschool
(NdB.) had het over ‘bijtje,
bijtje lief’ en Elvira en Rafael van de Gooise Dalton-

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Muffins
3 + 1 gratis

Nu mocht Daan Buitenhuis,
al 63 jaar gediplomeerd vogelringer, de jonge kerkuilen meten, wegen en ringen
met een uniek nummer. De

vleugellengte geeft aan hoe
oud een uiltje is, de maximale spanwijdte is 60 cm.
Het gewicht zegt niets, want
voedsel vinden, kent z’n
ups en downs. Als een uiltje
wordt gevonden, worden de
gegevens over vindplaats,
leeftijd en datum verzameld
in een landelijk bestand,
waardoor we nu veel weten over het bestaan van
deze bijzondere gevederde
vrienden. Gerard Mijnhout
coördineert als vrijwilliger
zo’n 60 nestkasten in het
Gooi. “Het ging slecht met
de kerkuilen, mede doordat
de weilanden te gecultiveerd
zijn voor kerkuilen die een
voorkeur hebben voor open
landschap. Te weinig voedsel en te weinig plekken
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school rijmden op een insect
‘met een dikke kont’. Floor
van OBS Blaricum vond het
‘fijn dat het lente is’, terwijl
van diezelfde school Juliëtte
uit groep 6 schreef ‘zoem,
zoem, wat zit er in die
bloem’. Van de Hilversumse
Fabritiusschool deden alle
kleuters van groep 1 en 2
mee met het gedicht waarin
onder andere stond dat ze
‘blij waren dat er lieveheersbeestjes zijn’.
De kinderen werden op hun
wenken bediend, want er
doemden plotseling drie levensgrote insecten op. Iedereen deinsde achteruit voor
het reuze lieveheersbeestje,
de kakkerlak en het vliegend
hert. Met hun tentakels wekten ze ontzag. Je zou bijna
niet geloven dat er atletische
mannen in pakken zich zo
voortbewogen, ze luisterden
alleen naar het fluitje van
de insecten-herder. Een leuk
slot van een educatief waardevol uitje. En een mooie
start van de Bloemenweide.

Vertederende plaatjes van
kerkuilen

Vorige week was het ringen
van vier kerkuiltjes een lust
voor het oog op Beeldentuin De Zanderij. Marian en
Dick ‘t Hoen hebben een natuurlijk paradijsje laten ontstaan aan de Oude Meentweg, met een paddenpoel,
grasperken, wandelpaden,
bankjes, bosschages, een
terras, theehuis en talloze
beelden in allerlei variaties. Ook staan er markante
foto’s van kunstfotograaf
Tom Baetsen. Een plek waar
je volledig tot rust kunt komen.

NIEU

om te nestelen. Met het ophangen van nestkasten op
goede plekken is er nu een
toename.” Het aantal kerkuilen schommelt, het is zeer
afhankelijk van de aanwezigheid van muizen. Uit een
braakballenonderzoek (50)
in oktober 2018 bleek dat de
173 prooien voornamelijk
bestonden uit 56 huismuizen, 16 huisspits-, 5 aard-, 8
bosspits-, 56 veld- , 3 noordse
woel-, 19 bos-, 2 dwerg- en 2
waterspitsmuizen, naast vijf
vogels en één amfibie.
In het insectenhotel op De
Zanderij werden zeven eieren geteld. Van de jongen
bleven er vier over, drie
jongen overleefden het niet
omdat er te weinig muizen
waren. Volgens Mijnhout
is de jongste, herkenbaar
aan het overvloedige dons,
ongeveer 35 dagen oud en
de oudste van dit kwartet
is 47 dagen jong. Het duurt
bij elkaar twee maanden
voordat de kerkuiltjes uit
vliegen. Gemiddeld worden
ze 5 jaar oud en worden ze
teruggevonden in een straal
van ± 150 km. Al zijn er records gemeld uit Oekraïne
en Spanje. De bezoekers keken hun ogen uit naar deze
prachtexemplaren.

Wijdemeren
informeren

19juni 2019

Onderzoek vuurwerk
jaarwisseling

Volg ons ook op:

Gemeentehuis gesloten

#mooiwijdemeren
@jmceca

In verband met een personeelsuitje is het
gemeentehuis op donderdag 20 juni vanaf
13.00 uur gesloten.
We helpen u graag weer op vrijdag 21 juni.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Verwijderen JOP

De open zeecontainer die dienst doet als
jeugdontmoetingsplaats (JOP) op de Kwakel
in Kortenhoef wordt op maandag 8 juli verwijderd door Bakker Metaal BV. Door regelmatige brandstichting is de plek niet meer veilig.
Jongeren die hier gebruik van maken worden
door jongerenorganisatie Jeugd-Punt aangesproken en gestimuleerd om met nieuwe
ideeën te komen. Hiervoor kunnen zij contact
opnemen met Willemijn van Jeugd-Punt via
ws@jeugd-punt.nl.
>

Ondernemersverkiezing gestart
De ondernemersverkiezing 2019 is
gestart! Deze tweede editie staat
in het teken van familiebedrijven.
Een belangrijke kracht achter onze
lokale economie. Dus bent of kent
u een vooruitstrevend en betrokken
familiebedrijf? Nomineer dit bedrijf
dan snel!
Wethouder Jan Klink: “Wijdemeren heeft veel
familiebedrijven. Daar ben ik enorm trots op.
Deze bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en hebben vaak een grote lokale
betrokkenheid. Met deze verkiezing willen we
onze waardering laten blijken voor bedrijven
die vaak al tientallen jaren in onze gemeente
gevestigd zijn.”

Wie nomineert u?
Wilt u een bedrijf aandragen voor de ondernemersverkiezing? Dat kan tot en met zaterdag
6 juli via www.ondernemervanwijdemeren.nl.
Ondernemers kunnen zichzelf ook voordragen.

Selectie
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op ondernemerschap, innovatief en
onderscheidend vermogen, lokale betrokkenheid en groei- en marktpotentie. Zij selecteren
drie kandidaten voor de finaleronde. Een
online verkiezing (vanaf dinsdag 1 oktober)
bepaalt vervolgens welk bedrijf zich de
Wijdemeerse onderneming van het jaar mag
noemen. De bekendmaking is op de Dag
van de Ondernemer op vrijdag 15 november

tijdens een mooi verkiezingsfeest voor heel
ondernemend Wijdemeren.

Prijzen
Het winnende bedrijf krijgt niet alleen extra
publiciteit en waardering van de gemeente en
Ondernemend Wijdemeren, maar krijgt ook
de Wijdemeerse Ondernemer van het jaar
-wisselbokaal, een lidmaatschap van
Ondernemend Wijdemeren en een training /
masterclass naar keuze ter waarde van 2500
euro.
Deze verkiezing is een initiatief van
Ondernemend Wijdemeren, gemeente
Wijdemeren en Rabobank Gooi en
Vechtstreek.

Mobiel scheidingsstation
Wist u dat er in de dorpen van
Wijdemeren een mobiel scheidingsstation is? Daarmee wordt het
makkelijker om kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval, zoals
defecte broodroosters en waterkokers, spaarlampen, piepschuim of
olie en vetten uit de keuken dichtbij huis in te leveren.
Het mobiele scheidingsstation staat iedere
week op een andere plek.

Locaties
Iedere eerste woensdag van de maand is
het scheidingsstation te vinden in winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef. De
woensdag erna staat het station op het
Lindeplein in Nieuw-Loosdrecht, vervolgens
op de Vuntuslaan in Oud-Loosdrecht en als
laatste op de Voorstraat in Nederhorst den
Berg. Daarna begint de nieuwe maand weer
in Kortenhoef. Elke eerste zaterdag van de
maand is het mobiele scheidingsstation te
vinden in Ankeveen (op de parkeerplaats

>

Kringloopwinkel
Heeft u thuis apparaten staan die het nog
goed doen, maar die u niet meer gebruikt?
Breng ze dan naar de kringloopwinkel. De
apparaten worden nagekeken door medewerkers waarna ze een tweede leven krijgen.

Alzheimer Café Wijdemeren

Wist u dat er een Alzheimer Café is voor inwoners van Wijdemeren en Hilversum? Het
is een trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden. Naast
de onderlinge contacten en gesprekken staat
er ook iedere keer een thema centraal. Voor
informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig. Het café is iedere tweede woensdag
van de maand open tussen 19.30-21.00 uur
in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a,
Hilversum. Meer weten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/dementie.
>

naast de kerk, tijdens de markt). Vanaf maandag 17 juni tot en met zaterdag 13 juli krijgt u
een kleine attentie bij het inleveren van een
elektrisch apparaat op één van de mobiele
scheidingsstations.

Panna Knock Out Voetbal

Ben jij tussen de 8 en 18 jaar? Kom dan gratis
meedoen met Panna Voetbal! Er zijn nog
twee voorrondes: zondag 23 juni van 13.0015.00 uur in Nederhorst den Berg aan de
Blijklaan en zondag 30 juni van 14.00-16.00
uur in sporthal de Fuik in Kortenhoef. Tijdens
de voorrondes kun je je plaatsen voor de
finaleronde op zondag 30 juni in Kortenhoef
van 16.00-16.30 uur (aansluitend op de
voorronde). Daar strijden de winnaars van alle
voorrondes tegen elkaar om de titel ‘Panna
King of Queen Wijdemeren 2019’. Meer info:
www.teamsportservice.nl/gooi.

Evenementen zichtbaar

Op acht verschillende plaatsen in de gemeente staan digitale borden. U kunt hierop uw
evenement plaatsen. Ook op vrijwilligersplatform De Appelboom kunt u uw evenement in
de agenda kwijt. Zo is het online én in de dorpen zichtbaar. Het gaat om evenementen die
betrekking hebben op cultuur, sport, recreatie
en/of educatie, zonder commerciële inslag en
voor inwoners in Wijdemeren. Voor de voorwaarden en aanmelden kijkt u op
www.wijdemeren.nl/informatieborden.

Wijdemeren
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informeren

Onderzoek vuurwerk tijdens jaarwisseling
De jaarwisseling is nauw verbonden
met vuurwerk. Het afsteken van consumentenvuurwerk ervaart iedereen
op een andere manier. Waar de één
enthousiast is, kan het voor de ander veel overlast veroorzaken. We
zijn benieuwd naar uw mening over
vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
Hoe heeft u de laatste jaarwisseling ervaren?
Vindt u dat er consumentenvuurwerk mag
worden afgestoken? En welke alternatieven
zouden er volgens u zijn: specifieke afsteekzones of het organiseren van professionele
vuurwerkshows? Dat zijn een aantal vragen
die centraal staan in de enquête. Wilt u uw
mening geven? Dat kan eenvoudig via onze

online enquête. Het invullen van de enquête
kost ongeveer vijf minuten van uw tijd. De
enquête is te vinden via
www.wijdemeren.nl/vuurwerk.

Denk mee in het burgerpanel
Wilt u vaker deelnemen aan enquêtes van de
gemeente? Meld u dan aan voor het burgerpanel. U krijgt dan drie tot zes keer per jaar
een online vragenlijst toegestuurd. Per keer
kost het ongeveer vijf tot tien minuten om
de vragenlijst in te vullen. De belangrijkste
resultaten ontvangt u per e-mail. Onder
de nieuwe aanmeldingen verloten we vijf
Wijdemeren Doppers, dus doe mee aan de
enquête over vuurwerk en meld u aan!

Fietsboot op de Loosdrechtse Plassen
Leuk nieuws! Op de Loosdrechtse
Plassen gaat in de maanden juli en
augustus een fietsboot varen. Vanaf
zaterdag 29 juni kunt u vijf keer
per dag met De Fietsboot vanaf de
Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht,
via recreatie-eiland Markus Pos, naar
de Fuut/Muyeveld in Breukeleveen.
Uiteraard kunt u de tocht ook in omgekeerde volgorde maken.
De Fietsboot is een mooie toevoeging aan
de bestaande recreatieve routes en geeft
fietsers en wandelaars vele extra mogelijkheden om het plassengebied op een comfortabele manier te ontdekken.
Het draagt dan ook bij aan de doelen van het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen:
het creëren van een aantrekkelijk en toegankelijk gebied.

Markus Pos
Ook geeft het iedereen de mogelijkheid om
een paar uur op recreatie-eiland Markus Pos
te verblijven. Dit eiland ligt midden op de
Loosdrechtse Plassen. Met een zandstrand,
speel- en ligweiden, een uitkijkpunt en sanitaire voorzieningen is het de perfecte plek
om een paar uur of een dag van de plassen
te genieten.

succes is, wordt de capaciteit vergroot.

Vrijwilligers gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwillige schippers en gastheren- en vrouwen die passagiers helpen op- en afstappen. Meer weten?
Kijk dan verder op deze gemeentepagina of
op www.deappelboom.nl onder vacatures.

Vrijwilligersplatform De Appelboom ondersteunt De Fietsboot door vrijwilligers te
koppelen aan dit project.
De pilot is een initiatief van de gemeente
Wijdemeren, stichting Veerdiensten op de
Vecht en het Plassenschap Loosdrecht.

Dienstregeling
De boot vaart vanaf zaterdag 29 juni zes dagen per week (dinsdag t/m zondag) tussen
10.00 en 16.35 uur. De precieze dienstregeling is te vinden op www.defietsboot.nl. De
overtocht kost 3 euro per persoon en
1 euro per fiets. De Fietsboot draait in juli en
augustus een pilot. In deze periode kunnen
er maximaal twaalf personen (met of zonder
fiets) mee op de boot. Wanneer het een

Doe mee met de cursus Politiek Actief
Vraagt u zich wel eens af hoe
beslissingen worden genomen in de
gemeenteraad? Denkt u wel eens dat
u dat beter zou kunnen? Volg dan de
cursus Politiek Actief voor de
gemeente en ontdek het!
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met
trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’,
en lezingen van gastdocenten uit de politieke praktijk. Theorie wordt afgewisseld
met praktische opdrachten, interactieve
werkvormen, contacten met wethouders,
burgemeester en ambtenaren en ontmoetingen met lokale politici. Hierdoor krijgt u
een goed beeld van de lokale politiek

Vrijwilligerswerk via De Appelboom
Zorgt u ervoor dat festival
Wonderfeel op rolletjes loopt?
Vertelt u straks de mooiste verhalen
over kasteel-museum Sypesteyn? Of
bent u dé schipper of opstapper voor
de nieuwe fietsboot?
Zomaar een greep uit het vrijwilligerswerk
dat op De Appelboom te vinden is. Er is
voor ieder wat wils: van ‘luisterend oor’ voor
de Luisterlijn tot elektricien, van marketeer
tot stalhulp en van taalcoach tot tuinman.
Geïnteresseerd?
Kijk op www.deappelboom.nl en solliciteer!

Wonderfeel

Fietsboot

Wonderfeel is een driedaags buitenfestival
voor klassieke muziek met de ongedwongen sfeer van een popfestival. De vrijwilligerstaken variëren van op- en afbouw tot
stagemanagement en van crewcatering tot
kaartcontrole.

Stichting Veerdiensten op de Vecht zoekt
voor juli en augustus schippers en opstappers (gastheren en -vrouwen) voor een
fietsboot in Loosdrecht. Deze pont vaart van
de Porseleinhaven via Markus Pos naar het
haventje de Fuut in Muyeveld.

Sypesteyn
De coördinator is verantwoordelijk voor de
planning en inroostering van de rondleiders die de verhalen over kasteel-museum
Sypesteyn aan bezoekers vertellen. Ook
coacht hij of zij nieuwe rondleiders en
bewaakt het overzicht.

Aanmelden
De cursus is bedoeld voor inwoners van
Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum
en start op donderdagavond 12 september
om 19.30 uur in het raadhuis van Hilversum.
Meedoen is gratis.
Aanmelden kan via griffier@wijdemeren.nl.

Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door ProDemos
– Huis voor democratie en rechtsstaat. Kijk
voor meer informatie over de cursus Politiek
Actief voor de gemeente op
www.prodemos.nl.
Bent u benieuwd naar de verschillende
cursusonderdelen? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/politiekactief.

Officiële bekendmakingen
Besluit omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van een
landhuis op Leeuwenlaan 12 in
‘s-Graveland
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Frans Fennishof 32: vervangen dakkapel (11.06.19)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen woonboot (11.06.19)
- Noordereinde 327: bouwen vier woningen (12.06.19)

Kortenhoef
- Jan Stadelaarstraat 6: plaatsen dakkapel (05.06.19)
- Julianaweg 2: maken opbouw op aanbouw (03.06.19)

Loosdrecht
- Bloklaan achter 5: renoveren twee pompgebouwen
(11.06.19)
- Industrieweg 32: afwijken van bestemmingsplan t.b.v.
bouwbedrijf (29.05.19)
- van Ostadelaan 36: plaatsen dakkapel (04.06.19)

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 12: plaatsen twee dakkapellen (05.06.19)
- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot (07.06.19)
- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger
(12.06.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen vlonder (03.06.19)
- Herenweg 85: vernieuwen golfbreker (05.06.19)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan tegenover 24a: kappen twee beuken
(noodkap) (05.06.19)
- Noordereinde 60 en omgeving: afwijken van bestemmingsplan t.b.v Wonderfeel op 19, 20 en 21 juli 2019
(04.06.19)
- Zuidereinde tegenover 194: kappen negen linden
(05.06.19)

Kortenhoef
- Huijbert van Schadijcklaan 16: plaatsen dakkapel (03.06.19)

Loosdrecht
- ’s-Gravelandsevaartweg 7: bouwen woning (11.06.19)
- Horndijk 27: bouwen schuur (07.06.19)
- t.h.v. ‘t Jagerspaadje 27: kappen eik (noodkap) (05.06.19)
- t.h.v Molenmeent 1: kappen berk (noodkap) (05.06.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken van bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival op 13 en 14 september 2019
(04.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)
>

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1: brandveilig gebruik voor uitbreiding kinderopvang (29.05.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van
een landhuis op Leeuwenlaan 12 in ’s-Graveland. Voor
deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het
bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en landgoederen’.
De afwijking betreft het maken van een uitbouw buiten
het bouwvlak aan het bestaande landhuis.

Ter inzage
Het besluit omgevingsvergunning ligt vanaf 19 juni 2019
gedurende zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl en te zoeken op Leeuwenlaan 12, (NL.IMRO.1696.
OVLeeuwenln122019-on00). Voor meer informatie over
deze aanvraag kunt u een mail sturen aan
info@wijdemeren.nl

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

Bestemmingsplan
De Beukenhof in Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemminsplan De Beukenhof onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan richt zich op het moderniseren
en herontwikkelen van het woon-zorgcentrum aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht.
Er is tegen het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad
geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
> Bestemmingsplan Rading 14
in Loosdrecht

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 maart
2018 bestemmingsplan Rading 14 in Loosdrecht vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van drie recreatiewoningen. Tegen de vaststelling is beroep ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De
afdeling heeft het beroep afgewezen in de uitspraak van
29 mei 2019. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
’t Breukeleveensemeentje 7 in
Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ’t Breukeleveensemeentje 7 in
Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
’s-Graveland
- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw

Kortenhoef
- Kromme Rade t.h.v. 2a: aanleggen 25 visplekken
- Wilhelminahof 1: verplaatsen uitweg
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Het plan voorziet erin de aanwezige, slechte beschoeiing,
te vervangen en daarbij deze aan te laten sluiten op de
situatie bij de buren. Hiertoe dient de bestemmingsplanlijn tussen Wonen en Natuur te worden gewijzigd.

Inzage
Het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf 20 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage
bij de administratie van het Fysiek Domein, Rading 1,
Loosdrecht (geopend van 08.30 tot 12.30 uur). Het
ontwerpplan met bijbehorende stukken is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP6100Brkvmt72019-on00).
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Ontwerpbestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef en de hierbij behorende
stukken ter inzage worden gelegd.

- Buurtfeest, van der Helstlaan te Loosdrecht op 29 juni
2019 (04.06.19)

>

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088)
63 33 000.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het
mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt
u een afspraak maken via de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer: 14 035.

Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Plan
Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) wordt
gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van een
woongebouw met 15 appartementen met bijbehorende
infrastructuur. Het woningbouwprogramma voorziet in
de bouw van 6 sociale appartementen en 9 vrije sector
appartementen.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Inzage

‘s-Graveland

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 20 juni 2019 gedurende zes weken
ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein,
Rading 1, Loosdrecht (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).
Het ontwerpplan met bijbehorende stukken is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP5700emyln12018-on00).

- Noordereinde t.h.v. huisnr. 73: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (05.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het
mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het
inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de
administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer:
14 035.
> Ontwerpbestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 264 in
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 264
in Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 264. Het doel van het bestemmingsplan is om de
op de locatie gerealiseerde en vergunde beschoeiing en
oeverlijn op de juiste juridische wijze vast te leggen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 juni 2019
gedurende zes weken ter inzage bij de administratie
van het Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht (geopend
van 08.30 tot 12.30 uur). Het ontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6700Nld2642019-on00).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van
informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Brandweer Loosdrecht, evenementenvergunning Open
dag kazerne op 29 juni 2019, Oud Loosdrechtsedijk 4
Loosdrecht. (04.06.19)

Zienswijzen
- Reymerink BV, Stichtse Kade 47a te Ankeveen: wijzigen
opslag gevaarlijke stoffen

>

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

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.

Kortenhoef
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 109: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (05.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Nederhorst den Berg
- Tijdelijke parkeerverbod Blijklaan in verband met het
Zomerspektakel Nederhorst den Berg vanaf vrijdag 21
juni 18.00 uur tot zondag 23 juni 20.00 uur (19-06-2019).
- Tijdelijke afsluiting Nieuwe Overmeerseweg en (Nieuwe) Dammerweg Nederhorst den Berg in verband met
de Sprint-triathlon op zondag 23 juni (19.06.19)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Overig
> Vaststelling Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
2019

Op 6 juni 2019 heeft de raad de Huisvestingsverordening
Gooi en Vechtstreek 2019 vastgesteld en de daarbij behorende toelichting. De uitvoering van de verordening is
door het college gemandateerd aan de woningbouwcorporaties en de regio Gooi en Vechtstreek. De verordening
treedt per 1 juli 2019 in werking en is in te zien via
www.wijdemeren.nl/regelingen.

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

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

Beroep indienen

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 publicatie 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.
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Webinar over warmtepompen
Dinsdag 25 juni van 11.0012.00 uur organiseert Bibliotheek Gooi en meer een
Webinar over warmtepompsystemen voor woningen
door een specialist. Tijdens
deze webinar vertelt Wouter
Stemerdink van PureWarmte
warmtepompen over de verschillende mogelijkheden en
voor- en nadelen van warmtepompsystemen.
Daarmee biedt hij houvast bij
het maken van concrete keuzes. Er is ruime gelegenheid
voor vragen en antwoorden.
Je bezoekt de

informatiebijeenkomst
online door je aan te melden
via www.bibliotheekgooienmeer.nl. Dinsdag 25 juni kun
je Wouter Stemerdink van
11.00-12.00 uur live horen en
zien, gewoon vanuit huis of
waar je maar toegang tot internet hebt. Je hebt volop de
gelegenheid om via de chat
vragen te stellen. Als je je
hebt ingeschreven voor het
webinar, krijg je maandag 24
juni een e-mail met de deelnamelink. Hiermee kun je
het webinar kunt volgen. Om
mee te doen klik je een paar
minuten voor aanvang op de

NIEU

link, vervolgens kom je automatisch in de webinaromgeving. Het wijst zich helemaal
vanzelf. Het installeren van
software is niet nodig, een
goede
internetverbinding
wel.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Kun je niet live aanwezig
zijn bij het webinar? Geen
probleem! Van het webinar
wordt een opname gemaakt.
Iedereen die zich heeft ingeschreven krijgt na afloop een
link toegestuurd. Zo kun je
het webinar achteraf zo vaak
je wilt terugkijken.

De langste dag
door ds. Hillegonda Ploeger, predikant van de Gereformeerde Kerk
Loosdrecht

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

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

In de afgelopen weken hebben we veel gehoord en gezien
over ‘de langste dag’. Het is de
titel van een boek over de invasie in Normandië. Dit jaar
is herdacht dat die gebeurtenis 75 jaar geleden heeft
plaatsgevonden. De schrijver
Cornelius Ryan noemde zijn
bestseller over de invasie in
Normandië niet zonder reden
“De langste dag”. Hij schijnt
deze titel geleend te hebben
van de Duitse maarschalk
Rommel, die ooit tegen zijn
generaals zei: “Geloof me, heren, de eerste 24 uur van deze
invasie zullen beslissend zijn.
Het zal zowel voor de geallieerden als voor de Duitsers
de langste dag zijn, de langste
dag.” Ryan laat zien dat soldaten dat ook zo ervaren hebben: een dag waaraan geen
eind leek te komen. Aan het
eind van deze week is het ook
voor ons de langste dag. Het is
nog niet lang geleden dat we
ons hebben verwonderd over
de bloei van het voorjaar. Ook
al was het door de droogte
van vorig jaar misschien een
iets minder uitbundige bloei.
Hopelijk hebt u kunnen genieten van de fleurige voorjaarsbloemen. En hoe kort
deze bloemenpracht ook

is, het levert een prachtig
voorjaarsplaatje op. Net als de
vele fruitbomen, die wit getooid zijn en hopelijk later in
het jaar hun vruchten geven.
Zo snel als het met deze voorjaarsbloei gaat, zo vlug kan
het voor je gevoel ook met het
leven zijn. Naarmate je ouder
wordt, lijken de dagen sneller
voorbij te gaan. We weten nog
van het begin van de lente en
straks hebben we de langste
dag al weer gehad. Ik word altijd wat weemoedig, wanneer
dat moment in het jaar er is.
Soms zou je de tijd stil willen zetten of laten vertragen.
Om nog wat langer te kunnen genieten van een kostbaar moment met de mensen
om je heen Of om wat langer
te genieten van een wandeling in de natuur. Maar we
merken het altijd weer: de
tijd staat niet stil. Alles blijft
niet bij het oude. Sommige
veranderingen kunnen we
positief waarderen zoals misschien een verhuizing naar
een comfortabel huis. Maar
zo’n verhuizing kan je ook
veel ontnemen zoals de gezellige buurt, waar je woonde.
En telkens merken we dat we
op veel gebeurtenissen geen
of nauwelijks invloed hebben: een ziekte die je overkomt, een partner die je aan
de dood verliest. We hebben
ermee te maken en proberen

om ermee om te gaan.

emoties in ‘In Derde Termijn’.
Op 23 mei bereikten zij de
top. Maar wat deed hen dat

ook de wil om te overleven.
- TV Magazine bevat diverse
items, die zich afspelen in
deze regio. GooiTV is te zien
via Ziggo (kanaal 41) en KPN
(kanaal 1432). Meer info over
kanalen: zie gooitv.nl

Verstrijken van tijd
Als mens worden we geconfronteerd met het verstrijken
van de tijd. De langste dag is
zo gauw weer voorbij. Maar
we hoeven de tijd niet zomaar
te laten verstrijken. Wij kunnen ook inhoud aan onze tijd
geven. De vraag kan dan zijn
wat we met onze tijd doen:
altijd rennen, vliegen, draven
en maar doorgaan. Of hebben we ook tijd voor de ander? Staan we open voor wat
anderen nodig hebben? Zijn
we alleen maar gericht bent
op de vervulling van onze
eigen wensen en verlangens?
Of hebben we ook oog voor
wat wij voor anderen kunnen
betekenen? Juist in deze zomerperiode die na de langste
dag begint. Ook in ons dorp
zijn veel mensen alleen en zij
hunkeren naar gezelschap.
We kunnen onze tijd gebruiken om aandacht en zorg voor
elkaar te hebben. Als kerken
in Loosdrecht willen we ons
daarvoor ook inzetten, omdat we geloven dat God ons
de tijd heeft gegeven om ons
met liefde en goedheid in te
zetten voor onze naaste. Voelt
u zich vrij om een beroep op
de kerken te doen als u daar
behoefte aan hebt. U bent in
de kerken van harte welkom.
Ook na de langste dag.

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 19
juni: - De bergbeklimmers op
de Mount Everest (8848 meter), Wilco Dekker en Sander
Daems gaan met Ruud Bochardt in gesprek over hun

nou? Dan krijg je het dilemma tussen je doel (lees: de top)
willen bereiken, maar
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In de kantlijn van
Kadernota
NIEUWSSTER
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• Er komt meer budget voor
de Rekenkamer die met onderzoeken het beleid van gemeenteraad en gemeentebestuur kan controleren
• Het voorstel om 120.000
euro voor het ‘dorpenbeleid’
om te wisselen voor ‘duurzaamheid’ kreeg alleen steun
van de oppositie: De Lokale
Partij en PvdA/GroenLinks
• Unaniem was de raad akkoord met een voorstel naar
een onderzoek of meer laadpalen mogelijk zijn.
• In de Regio moet er actiever
gezocht worden naar Europese subsidies, vonden CDA,
VVD, Dorpsbelangen en D66.
• ‘Op weg naar één gemeente’ Gooi en Vecht blijft het
streven, volgens wethouder
Boermans. Hoewel de 50.000
euro voor een strategisch adviseur nu niet wordt uitgegeven, komt Boermans met een
document over de toekomst.
• In het dorpenbeleid komt
een onderzoek hoe Wijdemeren meer jongeren kan binden, om te blijven wonen in
de vijf dorpen.
• Behalve CDA ‘er Jan-Willem
Nienhuis stemde de raad
voor een onderzoek naar een
anti- speculatiebeding

Anna Kreuning kampioen
district Mid West
en Esmee behaalde een knappe 10e plek in de D1. Daarna
waren Danique en Amber aan
de beurt en turnden ook een
goede wedstrijd. Zij werden
respectievelijk 12e en 19e,
maar mogen echt trots zijn
op hun prestatie. Voor beide
turnsters namelijk ook hun
eerste
districtskampioenschap.

en zelfbewoningsplicht bij
nieuwbouw. De VVD’ers gingen akkoord, maar zijn argwanend over de gevolgen.
• Wijdemeren wil aansluiten
bij een ‘versnellingsteam’
van de provincie, vooral om
de woningbouw steviger neer
te zetten. De DLP was tegen.
• Er was veel gesteggel over
een VVD- voorstel om de zogenaamde 1/3 regeling voor
accommodaties te herzien.
Nu: 1/3 eigen geld, 1/3 subsidie en 1/3 lening bij gemeente. Het zou financieel te
zwaar zijn voor Wijdemeren.
Uiteindelijk werd er niet over
gestemd.
• Met de uitdrukkelijke toezegging van wethouder De
Kloet dat hij ‘zo snel mogelijk’ het revindicatie- project
(onterecht grond van gemeente in gebruik) zou afronden, werd ook over deze
VVD- frustratie-motie niet
gestemd.
• Vanaf 2020 gaat er jaarlijks
10% van de het overschot
van de jaarrekening naar
het potje ‘duurzaamheid’. De
minderheid van CDA en VVD
wilde zich daarop niet vastleggen.

Laatste ronde

In de vroegte van zaterdag
15 juni mochten Anna Kreuning, Veerle Nelis en Esmee
Portenge zich melden in
Sloten. Net wakker, maar
de NILO- meiden draaiden
mooie strakke oefeningen.
Het niveau op het districtskampioenschap was zo als
altijd weer hoog.

In de laatste wedstrijdronde
turnden de laatste twee NILO-turnsters: Vera Steutel en
Gwen van Hamersveld. Deze
dames turnden voor wat ze
waard waren, maar ook hier
in een sterk deelnemersveld.
Bij de prijsuitreiking werd
er eerst hard gezongen voor
onze jarige Esmee. En tot
onze grote verrassing mocht
Anna bij instap D2 op het
hoogste podium klimmen
en kreeg ze een grote gouden
plak omgehangen. Dus na regiokampioen nu ook districtskampioen. Veerle eindigde op
een mooie 17e plek in de D2

Maar we waren dik tevreden
na 4 toestellen. En wat bleek,
ze eindigden beiden op de 12e
plek. Vera in de D1 en Gwen
in de D2.. Met gepaste trots
kijken de trainsters terug op
weer een gezellige sportieve
dag met elkaar, het zijn gewoon allemaal turntoppers
bij NILO!

Bedrijvenvoetbal druk bezocht
een spetterend liveoptreden,
dit jaar verzorgd door de coverband Hype. Al met al weer
een geslaagde editie van het
Bedrijventoernooi bij SV
Loosdrecht.

Vrienden doen ook mee

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de
Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtsedijk / Vuntuslaan en Heulakker
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

foto: team Game Lads

Afgelopen twee weken vond
bij SV Loosdrecht alweer de
30e editie van het jaarlijkse
bedrijventoernooi
plaats.
Ook dit jaar werd het toernooi, waarbij op vier avonden wordt gespeeld op halve
velden met teams van 7 spelers, weer druk bezocht.
Ondanks code oranje op de
eerste speelavond konden
gelukkig toch alle wedstrijden gespeeld worden. Na de
eerste poulewedstrijden werden de vijftien deelnemende

teams verdeeld over 2 nieuwe
poules, de recreatiepoule en
de prestatiepoule. In deze
poules werd uiteindelijk, na
kruisfinales op de finaleavond, gestreden om de winst
en bijbehorende felbegeerde
bekers. In de recreatiepoule
ging de eerste plaats dit jaar
naar FJM Advies, terwijl in
de prestatiepoule nieuwkomer Game Lads (zie foto) er
met de eerste plaats vandoor
ging. De belangrijkste prijs
van het toernooi, de sportiviteitsprijs, ging dit jaar naar
het team van Gert Sijberden
Groenzorg. Traditioneel werd
het toernooi afgesloten met

Anders dan de naam van
het toernooi misschien doet
vermoeden hoeven de teams
die deelnemen aan het bedrijventoernooi niet per se
verbonden te zijn aan een bedrijf. Ook vriendenteams of
familieteams van minimaal
7 spelers kunnen deelnemen.
Heb jij het bedrijventoernooi
dit jaar bezocht als toeschouwer en ben je enthousiast geworden van de gezellige en
sportieve sfeer, of heeft dit
berichtje je enthousiast gemaakt, houd dan de facebook
pagina ‘SV Loosdrecht bedrijventoernooi’ en de website
van SV Loosdrecht in de gaten
en schrijf je volgend jaar ook
in, je bent van harte welkom!

Uitslagen
Prestatiepoule: 1.Game Lads;
2. Autorijschool 2010; 3. Freestyle. Recreatiepoule: 1. FJM
Advies; 2. Anso; 3. Gert Sijberden Groenzorg
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Eindredactie Weekblad
Wijdemeren en NieuwsSter in
andere handen

Realistische
brandweeroefeningNIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

“Ik wil opschalen naar Zeer
Grote Brand”. Die woorden
sprak de Officier van Dienst
tot de alarmcentrale vorige
week dinsdag even na 20
uur. Op dat moment waren
brandweereenheden van ‘s
-Graveland, Bussum en Loosdrecht al druk bezig met het
bestrijden van een complex
incident in hotel- restaurant
De Drie Dorpen.
Door: Maarten Steinkamp

Sinds deze week is de eindredactie van het Weekblad
Wijdemeren en de NieuwsSter overgedragen van Herman Stuijver naar Bianca
Krijnen-Splint. Herman blijft
gewoon schrijven voor de
bladen maar draagt ‘het geregel’ over aan Bianca. Zij
krijgt een coachende rol naar
de redactie en gaat Franc Hogguer, directeur Dunnebier,
ondersteunen bij het uitwerken van de kranten 2.0.
Door: Saskia Luijer
“Het is mooi geweest voor
mij” zegt Herman Stuijver,
terwijl hij taartjes uitdeelt
voor zijn 66e verjaardag. De
redactie was vrijdag 14 juni
bijeen om de overdracht van
Hermans taken te bespreken en de toekomstplannen
voor de bladen. Sinds 2001
is Herman als journalist verbonden aan de huis-aan-huiskranten van Dunnbier. Indertijd nog de Wie Wat Waar en
De Brug, later samengevoegd
tot Weekblad Wijdemeren.
Bij zijn start kreeg hij van
toenmalige eigenaar Ed Dunnebier het verzoek om vooral
niet over politiek te schrijven, want “dat gaf te veel
gedoe”. Toch ontpopte Herman zich na een aantal jaar
als politiek verslaggever. Zijn
artikelen over commissieen raadsvergaderingen en
andere gemeentelijke zaken
verwierven een vaste plek in
de lokale bladen, inclusief de
NieuwsSter. De kranten kregen een positieve boost toen
in 2002 gemeente Wijdemeren ontstond. Het gemeen-

tenieuws werd opgenomen
in de bladen mits deze niet
langer tweewekelijks maar
wekelijks verschenen. Zo
kwam er steeds meer aandacht voor het lokale nieuws.
Rond 2009 pakte Herman de
eindredactie op om daarmee
een verdere kwaliteitsslag te
maken. Na tien jaar is ‘t tijd
om dit stokje over te dragen.
“Ik wil niet klagerig doen”
verduidelijkt Herman. “Maar
het kost veel energie om het
vol te houden. Al het geregel
en de randzaken eromheen.”
De oud-leraar Nederlands
zit nog vol passie om te blijven schrijven. “Dat blijf ik
gewoon doen. Dat vind ik
prachtig.”

Bianca Krijnen-Splint
Het toeval wil dat Bianca
Krijnen-Splint recent directeur Franc Hogguer benaderde met de vraag ‘wat kunnen
wij voor elkaar betekenen?’.
Met haar commerciële achtergrond bij De Gooi- en
Eemlander en journalistieke
ervaring vanuit haar bedrijf
Splint Media, zag zij veel
kansen om de weekkranten
verder te ontwikkelen. Haar
sprankelende enthousiasme
en duidelijke visie kwam op
het juiste moment. Bianca
voelt zich vereerd om de
eindredactie van Herman
Stuijver over te nemen en
haar steentje bij te dragen
aan het lokale nieuws. Daarbij wil zij extra aandacht besteden aan de adverteerders.
“Het blad moet relevant zijn
voor de lezers én ondernemers” stelt ze. “Waarom gaan
inwoners naar bol.com als ze
dezelfde spullen in hun ei-

gen dorp kunnen krijgen? De
bekendheid met plaatselijke
producten moet omhoog,
daarin kan de krant veel betekenen.”

Brand in zowel de keuken als
een hotelkamer, diverse mensen vermist, een gevluchte
hotelgast die was gestruikeld
en gespiest over een hek lag
en - tot overmaat van ramp twee brandweermensen die
van een noodtrap naar vijf
meter naar beneden waren
gevallen. Een oefening van
formaat waar ruim 50 hulp-

verleners een hele klus aan
hadden. “Wij oefenen dit
soort scenario’s met enige regelmaat. Hierbij gaat het niet
alleen om het bestrijden van
de diverse onderdelen van een
incident, zoals brand en hulpverlening, maar zeker ook om
de onderlinge samenwerking
tussen de diverse posten en
hulpdiensten. Dat ging overigens prima”, vertelt postcoördinator Johan Landwaart.
Zo maakte ook de plaatselijke
EHBO een wezenlijk onderdeel van de oefening. Door de
zogeheten Lotus-slachtoffers
en tegenspelers werd het
scenario soms bijna griezelig
realistisch. Onder toeziend
oog van burgemeester Freek
Ossel wisten de hulpdiensten,
inmiddels gesteund door extra eenheden uit Nederhorst
den Berg en Hilversum, even
na 21 uur het sein ‘incident
meester’ te geven.

De 37-jarige komt niet in
dienst bij Dunnebier maar
gaat vooral een coachende
rol vervullen. Een taak die
haar als uitgever van magazines en boeken op het lijf
geschreven lijkt.

Weekkranten 2.0
Achter de schermen gaan
Bianca en Franc aan de slag
met het uitwerken van de
‘Weekkranten 2.0’, waarvan
het plan is om deze medio
september feestelijk te lanceren. De bladen krijgen een
iets andere structuur waarin
vijf componenten centraal
blijven staan: de activiteitenagenda, het lokale en regionale nieuws, aangevuld
met politiek en sport. Om
de teksten aantrekkelijker te
maken, komt er meer ruimte
voor kleurrijke foto’s. Door
koppeling met de websites
en social media zal ook de
online omgeving meer benut
worden. Dat maakt het makkelijker om in te spelen op de
actualiteit.

Gezellig pinkstertoernooi 60+
bowling
Afgelopen donderdag 13 juni
werd door 60+ Bowling Loosdrecht het jaarlijkse Pinkstertoernooi gespeeld met als
inzet de Paul Klomp Alberts
wisselbeker. De senioren
hadden er veel zin in een leuk
toernooi te spelen. Na de
ontvangst met koffie en gebak barstte de wedstrijd los.

Dames (hoogste game)
1e prijs: Elly van de Bunt, 178
punten; 2e prijs: Ati Valkenburg, 177 punten; 3e prijs:
Joyce Heimans, 176 punten.
Winnares van de wisselbeker
voor de hoogste serie Ineke
van Raam met 356 punten.
Heren (hoogste game)

“Het is een groeiproces. We
doen niet alles tegelijk, maar
zetten verschillende stappen” verduidelijkt Bianca.
Uiteraard met input van de
achtkoppige redactie bestaande uit Joop Glijn, Mark
Hilberts, Nikwi Hoogland,
Karin van Hoorn, Niels van
der Horst, Astrid Korpershoek, Saskia Luijer en niet te
vergeten Herman Stuijver!

Met veel enthousiasme werden 3 games gespeeld waarbij
de krasse senioren als jonge
honden te keer gingen. Aan
het eind van de wedstrijd
werden de 2 beste games bij
elkaar geteld en met een persoonlijke handicap verhoogd.
Op deze manier had iedereen
evenveel kans de hoogste
gamescore te halen. Dat leverde verrassende winnaars op:

1e prijs: Jan Veldhuizen, 186
punten ; 2e prijs: Peter Sinke,
180 punten; 3e prijs: Fred van
Raam, 170 punten. Winnaar
van de wisselbeker voor de
hoogste serie Jan Veldhuizen
met 405 punten. Na afloop
werden de bekers, medailles,
fles wijn en bloemen uitgereikt. Een geslaagd toernooi
in super gezellige sfeer.
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Midzomernachtloop Loosdrecht klaar voor het
op
buitenplaatsen
jubileum Beachtoernooi
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hebben zich weer in een
record tempo aangemeld,
waarmee 36 badmintonteams op de vrijdagavond en
56 volleybalteams op de zaterdag in een sportieve strijd
zullen zijn gewikkeld. Op
de vrijdagmiddag gaan de
jeugdteams aan de slag met
hun beachvolleybal.

‘s- GRAVELAND- ‘s Nachts is
het stil en donker op de buitenplaatsen in ‘s-Graveland.
Speciaal voor Midzomernacht openen we op zaterdag 22 juni de poorten van de
17e-eeuwse landgoederen.
Ervaar het bos in de nacht en
luister naar de spookachtige
roep van de bosuil. Wandel 5
of 10 kilometer.
De wandeling begint op de
buitenplaats
Boekesteyn.
Volg de lampjes en vind je
weg in de duisternis. Kijk
door een telescoop naar de
fonkelende sterren aan de hemel. In het donker zie je pas
hoeveel het er eigenlijk zijn.
Overdag zie je ze niet, maar
in het donker wemelt het van
het leven in het bos. Denk
aan nachtvlinders, groot
en klein en in alle kleuren,
egels, uilen, dassen en reeën.
Ontdek hoeveel soorten er leven op de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen.

Vleermuizen
Even verder wandel je over
de statige lanen van buitenplaats Schaep en Burgh. Achter het imposante landhuis

Vrijwilligersmarkt
Versa Welzijn
Zou je ook vrijwilliger willen
worden? Of ben je nieuwsgierig naar onze vrijwilligersvacatures? Kom je dan
oriënteren op de Vrijwilligersmarkt. Wij werken op
allerlei vlakken samen met
vrijwilligers: Op vrijdag 21
juni is er van 15.00 tot 17.30
uur een Vrijwilligersmarkt in
het DrieLuik op het Lindeplein in Loosdrecht
Vrijwillige docenten van de
crea-club en de schilder en
tekenclub, vrijwilligers die
ouderen thuis bezoeken,
ANWB automaatjes die met

ligt een oude ijskelder. Vroeger werd daar het ijs bewaard
tot in de zomer. Tegenwoordig gebruiken vleermuizen
de kelder als winterverblijf.
Ontdek welke vleermuizen
er boven het water van de
grote vijver scheren. Met
behulp van de ‘batdetector’
van de boswachter hoor je de
hoge kreten van de vleermuizen.

Handig om te weten
De route is 10 kilometer lang.
Ter plekke kun je beslissen of
je ‘m inkort tot 5 kilometer.
Laat voor de ultieme nachtbeleving je zaklantaarn thuis.
Je hebt hem echt niet nodig.
Voor alle activiteiten geldt
deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf
via de website. Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek,
035 - 656 30 80; zaterdag 22
juni 2019: diverse starttijden
tussen 22:00 en 23:30 uur;
kind t/m 12 jaar lid/OERRR
€ 5,00, kind niet-lid € 7,50;
volwassene lid € 10,00, niet
lid € 14,50; www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek. Foto: © Natuurmonumenten, Rick Dekker

hun eigen auto mensen vervoeren en mee gaan met een
boodschapje/kapper bezoek/
uitje, vrijwilligers die mensen helpen administratie
op orde te brengen/houden.
En op nog veel meer plekken kom je Versa vrijwilligers tegen! Wat past bij
jou?Tegelijkertijd vindt de
Rommelmarkt plaats, waarbij zeer diverse en mooie
spullen voor een klein
prijsje verkocht worden. De
opbrengst van de Rommelmarkt komt ten goede van
de Weggeefwinkel voor o.a.
cadeaupakketten voor Sinterklaas/Kerst voor gezinnen
met een laag besteedbaar inkomen en andere onkosten.

Het De Schakel-beachspektakel in Loosdrecht gaat
op vrijdag 21 en zaterdag
22 juni maar liefst voor de
35e keer van start op het
parelwitte strandzand voor
sportzaal Eikenrode.
Een fantastisch jubileum en
dat ook nog eens in het 50e
bestaansjaar van LoVoC, met

hoofdsponsor Cafetaria De
Schakel die zich voor de 10e
keer heeft gemeld . Kortom
alle reden voor een feestje
en daar wordt dan ook iets
speciaals en moois van gemaakt. Deelnemende teams
van bedrijven, verenigingen, instellingen, vrienden,
straten en scholen uit Wijdemeren en ruime omgeving

De organisatie van LoVoC
stort op het terrein voor
sportzaal Eikenrode in Loosdrecht ruim 200 kubieke
meter prachtig strandzand,
waar op 5 velden door zo`n
400 sportieve deelnemers
deze inmiddels meer dan
traditionele beachstrijd, nu
in een jubileumvorm, gestreden wordt. Naast deze
sportieve acties zijn er ook
nog andere activiteiten zoals
luchtkussens voor de kinderen, basketvolleybal, sterke
en verrassende muzikale ondersteuning, topcatering en
een loterij met spectaculaire
prijzen. Het toernooi wordt
op zaterdagmiddag afgesloten met de prijsuitreiking
door wethouder Jan Klink
en een geweldig liveoptreden van een bekende Nederlandstalige zanger.
Informatie en programma:
zie www.loosdrechtbeach.
nl.

Vrijbuitersweekend

Op zaterdag 6 en zondag 7
juli vindt bij de watersportvereniging De Vrijbuiter in
Loosdrecht het 57e Vrijbuiterweekend plaats.
Het Vrijbuiterweekend is
voor de wedstrijdzeiler een
vertrouwd weekend met 4
geprogrammeerde wedstrijden voor 17 klassen. ‘s Och-

tends een wedstrijd, lekker
lunchen en vervolgens ‘s
middags de volgende wedstrijd. Tijd voor sportieve
ambitie in wedstrijdformaat
voor ongeveer 325 deelnemers, maar ook tijd voor
gezelligheid met de zeilers
onder elkaar. Na de wedstrijden is er op zaterdag
een gezellige zeilersborrel,

met live muziek van Paul
Poulissen en een uitgebreide
BBQ maaltijd. Kortom, een
allesomvattend en gezellig
zeilweekend op de prachtige Loosdrechtse Plassen.
Inschrijven:
www.gwvdevrijbuiter.nl. Er is een vroegboekkorting (€10,-) tot 30
juni.
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FAMILIEBERICHTEN

NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goed wanneer je iemand die
je liefhebt, missen moet.
Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat ik iedereen wil bedanken
middels deze advertentie.
Ik ben dankbaar voor de enorme steun die ik
heb gekregen na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa.

Adrianus Wouter Cornelis Dijs

Aad
De warme belangstelling, die lieve reacties,
kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.
Betty Dijs-Bollee
kinderen en
kleinkinderen

Open dag
Post Loosdrecht
zaterdag 29 juni
10.00 - 16.00 uur
Bezoek onze demonstraties
11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur
Laat je rondleiden door onze kazerne
Maak kennis met de expertises in onze regio
Ervaar onze voertuigen ook eens van binnen
Bekĳk de brandweer van vroeger
Voor de kleintjes zĳn er spelletjes
en een springkussen

STERRETJES
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707

De parkeergelegenheid is
beperkt, dus kom met de ﬁets.
Oud-Loosdrechtsedĳk 4, Loosdrecht

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

