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ook uitstekend om te fietsen.
De route kunt u starten daar
waar u zelf wilt. Wilt u echter een eerste indruk opdoen
van het werk van de deelnemende kunstenaars bezoekt
u dan de overzichtstentoonstelling in De Oude School
(Kortenhoefsedijk 145 Kortenhoef). Alle deelnemende
ateliers zijn langs de route
te herkennen aan de wapperende oranje-groen-blauwe
wimpels. De folder met het
routekaartje is te verkrijgen
bij de ateliers en bovendien
te vinden op www.kunstroutesgraveland.nl
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oude bossen en historische
buitenplaatsen liefdevol bewaard en gekoesterd. Rust
en ontspanning zijn gegarandeerd: het gebied wordt
nergens doorkruist door
snelwegen of treinen. En dat
op slechts een steenworp
afstand van Amsterdam,
Utrecht en Amersfoort. De
route leent zich hierdoor
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schilderen,
beeldhouwen,
pottenbakken, fotograferen
e.d. Dat vele gasten zich in
de loop der jaren bovendien hebben verblijd met
een of ander mooi werk(je)
is als een kers op de taart.
Het plassengebied rondom
Kortenhoef, Ankeveen en
Nederhorst den Berg wordt
evenals de ‘s-Gravelandse

N

EST.

Nieuw is dit jaar de samenwerking met Theater De Dillewijn in Ankeveen. Er worden o.a. animaties getoond,
gemaakt door studenten
van de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU). De
Kunstroute kent een lange
traditie waardoor de route
in de wijde omgeving grote
bekendheid heeft en vele
en ook trouwe bezoekers
mag verwelkomen. Met veel
plezier vertellen de deelnemers over hun werk: het

S-

Wilt u binnenkort genieten
van de prachtige gevarieerde landschappen in Wijdemeren én een veelzijdig
kunstaanbod? Dan moet u
tijdens de Pinksterdagen
zeker langskomen in de ateliers van de achttien kunstenaars van de Kunstroute
‘s-Graveland (Kortenhoef,
Ankeveen en Nederhorst
den Berg). Zij nodigen u van
harte uit op 9 en 10 juni tussen 11 en 17 uur.

Op maat gemaakt
Clubs en festivals en musici
Muziekbeleving blijft behouden
Met behoud van spraakverstaan

T A X AT E U
R

ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht

Buffing Optiek & Audiologie
Nootweg 59, 1231CR Loosdrecht
035-2400123.

Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

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

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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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 Loosdrechtsedijk / Vuntuslaan en Heulakker
B e n j e g e ï nte re s s e e rd ?
N e e m d a n c o nt a c t o p v i a
p.j.masmeijer@online.nl

		

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

Met je buren moet je wandelen,
niet handelen

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Zomerschnitzel

Gevuld met tomatentapenade
en roomkaas

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Vleeswarentrio:
100 gram achterham
100 gram salami
Bakje kip-kerriesalade
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.
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Kadernota nog lang niet rond
NIEUWSSTER

het ook voor onze vijf dorpen
geldt. De cijfers van 2018 zijn
nog niet bekend.
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Redder

door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De commissie
Bestuur en Middelen nam de
tijd om de Kadernota 2020
te bespreken. De raadsleden kunnen aangeven hoe
de financiën in 2020 moeten
worden uitgegeven. Er gingen dus heel veel cijfers over
tafel. Voordat de gemeenteraad op donderdag 13 juni
beslist, moeten er nog veel
losse eindjes aan elkaar worden geknoopt.
Op de achtergrond speelde
ook een brief mee van de provincie Noord-Holland die constateert dat de begroting 2019
niet structureel evenwichtig

Wethouders Rosalie van Rijn en Jan Klink
is, maar dat de meerjarenplanning er gunstiger uitziet.
Haarlem gaat ervan uit dat de
raad zijn verantwoordelijkheid neemt ‘om een gezonde
financiële positie te borgen’.
Verder dringt het provinciebestuur erop aan dat Wijdemeren goed let op het achterstallig onderhoud van wegen
en op de kwaliteit van de beschoeiingen.

Sociaal domein afromen
Patricia IJsbrandy van Dorpsbelangen vroeg zich af waarom het budget voor de speeltoestellen wordt gehalveerd
(van 51.000 naar 26.000).
Dat kan volgens wethouder
Boermans, omdat op dit mo-

ment veel toestellen worden
vernieuwd, dus is er sprake
van een ‘lage vervangingsgraad’. Het onderhoud blijft
wel op peil, benadrukte hij.
Hoe is het mogelijk dat er
twee ton wordt afgeroomd
van het sociaal domein, was
de vraag van Sandra van Rijkom (PvdA/ GroenLinks), terwijl Wijdemeren toch ook te
maken heeft met vergrijzing
en jeugdzorg. Uit de cijfers
2016/2017 was gebleken dat
onze gemeente zich dat kan
permitteren, was het antwoord van wethouder Rosalie
van Rijn. Dat er landelijk alarmerende getallen zijn over
tekorten op de Jeugdzorg,
wil nog niet betekenen, dat

DLP ‘er Gert Zagt noemde
het feit dat er 450.000 euro
beschikbaar komt uit de pot
Wegbeheer ‘de redder van
het financieel beeld’. Er zijn
meer posten die geld opleveren. Zo is er geen geld meer
nodig voor een strategisch
adviseur die Wijdemeren
moest helpen tegen een fusie
met Hilversum. Dat scheelt 3
x 50.000. Maar wat gebeurt
er daarna, wilde onder andere CDA- fractievoorzitter
Jan Verbruggen weten. Het
perspectief van één Gooi en
Vecht blijft staan, zei Joost
Boermans. Samenwerking in
de Regio moet beter, vond hij.
Gert Zagt wilde een actievere
rol van Wijdemeren. Natuurlijk had GroenLinkser Stan
Poels weinig goede woorden
over voor het kleine bedrag
voor de duurzaamheid, dat
stelt in vergelijking met omliggende gemeenten niets
voor. “Het blijft sprokkelen”,
erkende wethouder Boermans. Hij wees op samenwerking met de regio met geld
voor de energietransitie. En
ja, er is een Duurzaamheidsfonds, zag hij tot zijn eigen
verbazing.

over de onderbouwing op
de thema’s ‘vergrijzing’ en
‘groei’ die uit een raadsessie
naar voren waren gekomen.
Bovendien vond hij de bedragen voor mantelzorgondersteuning, verhuispremie en
wooncoach mager, waarbij
het derde onderdeel een salaris betreft. Dat zet geen zoden
aan de dijk. “Het zijn proeven,
het kan worden uitgebreid”,
antwoordde Rosalie van Rijn
ad rem. De € 120.000 voor
het dorpenbeleid zijn ook
voornamelijk salariskosten,
dat gaat om 1,7 fte. Nanne
Roosenschoon van D66 zag
geen structuur in wat de wethouder met de dorpen wil.
Stan Poels wil helemaal geen
dorpenbeleid, liever in de pot
‘duurzaamheid’.

Regisseur

Gert Zagt had z’n twijfels

Financieel wethouder Jan
Klink was ‘de regisseur van
de avond’ volgens voorzitter
Alette Zandbergen. Hij beantwoordde veel vragen. Ook
waarom de reserve ‘toerisme
en recreatie’ tot 2022 met
50.000 euro minder kon. “In
2023 weer op het oorspronkelijk niveau” zei hij. Ondanks
de provinciale waarschuwing
was Klink ervan overtuigd
date het budget voor wegbeheer voldoende was. “Het begrotingsevenwicht is fragiel.
Dat klopt, maar wel sluitend.”
Op 13 juni hakt de raad knopen door.

manager moet het proces op
gang brengen, zegde wethouder Klink toe. De Lokale Partij
was ‘niet overdonderd’ door
de respons van het Burgerpanel dat mocht meedenken
met de kaders van de Kadernota. Daar mag je dus geen
zware conclusies uit trekken,

zei Gert Zagt. Dat 53% meer
groen wil, vond hij okay. Nanne Roosenschoon (D66) had
graag gehad dat B&W de raad
had laten kiezen uit diverse
toekomstscenario’s. Waarop
Klink repliceerde dat de raad
op 27 februari in een sessie
had gekozen voor deze opzet.

Thema’s

Korte Kader Kruimels

Er komt een denktank die
gaat onderzoeken hoe de Regio Gooi en Vecht breder kan
worden uitgedragen, maakte
wethouder Jan-Jaap de Kloet
bekend (buiten Kadernota
om).
In de raadsvergadering over
de Kadernota komt er een
amendement of motie om
weer een Rekenkamer in te
stellen, kondigde Stan Poels
(PvdA/ GroenLinks) aan. Dat
controle- instituut met on-

afhankelijke
deskundigen
dat de gemeente gevraagd
en ongevraagd onderzoekt
op projecten, beleid en uitvoering, wordt node gemist.
Hoe kan het dat Wijdemeren
4% meer moet gaan betalen
aan
Gemeenschappelijke
Regelingen, terwijl we per 1
januari 2020 uit de Belastingsamenwerking met Weesp en
Stichtse Vecht stappen, wilde
Jan Verbruggen (CDA) weten.
Dan zou het bedrag toch juist
moeten dalen? Voor de zomer

komt naar buiten wat uit het
verkennend onderzoek naar
een 3e Integraal Kind Centrum voor de 3 basisscholen +
kinderopvang in Nederhorst
den Berg is gekomen, zei wethouder Jan Klink op een vraag
van Sandra van Rijkom (PvdA/
GroenLinks). Die ook wilde
weten hoe het zat met een investering van 2 miljoen voor
een nieuw gemeentehuis.
Is dat wel nodig? Jan Klink
haastte zich te zeggen dat het
hier slechts om een verkenning ging. Wel zei hij dat Rading 1 een fraaie locatie zou
zijn voor woningbouw en dat
de onderhoudskosten voor de
ex-soepfabriek de pan uit rijzen. Met het huidige budget
kunnen we geen deuk in een
pakje boter schieten, meende
Jan Verbruggen waar het ging
om een renovatie van de Wijdemeerse bedrijventerreinen
die er over het algemeen er
belabberd bij staan. De recent
aangestelde ondernemings-
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Kom naar het Bloemenfestival
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Vanaf vrijdag 14 juni zijn ze weer
bij ons te koop

HOLLANDSE NIEUWE
HARING!!
De beste koop je bij Hilvis

Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur
U kunt bij ons ook pinnen!!

‘s- GRAVELAND- Vier samen met de boswachters
de opening van de nieuwe
bloemenweide. Op woensdagmiddag 12 juni om 14.00
uur is er tijdens het OERRR
Bloemenfestival van alles te
beleven bij bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek.
Er zijn steeds minder wilde
bloemen in Nederland. En
dat is slecht nieuws. Want
insecten hebben wilde bloemen nodig voor nectar en
stuifmeel. Vlinders leggen
er hun eitjes op. Vogels eten
de zaden én zijn dol op de
kriebelbeestjes die erop afkomen. Om al deze dieren
een handje te helpen hebben
de boswachters samen met

schoolkinderen een bloemenweide van bijna vijf hectare ingezaaid. Op woensdag
12 juni wordt de bloemenweide feestelijk geopend

bloembommetjes, ga op pad
met de OERRR beleefkaart
en maak je eigen bloemen
kunstwerk.

Big Bugs Show

De Big Bugs Show start om
14:00 uur. Je kan tussen
14:00 uur en 16:00 uur meedoen met de activiteiten. Je
kan je ter plekke inschrijven. Bezoekerscentrum Gooi
en Vechtstreek, Noordereinde 54-b, 1243 JJ ‘s-Graveland;
OERRR kinderen: gratis;
Natuurmonumenten- leden:
1 kind gratis; Kind niet- lid:
€3, www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
foto: © Natuurmonumenten,
Rene Koster.

De boswachter heeft voor
deze feestdag bijzondere gasten meegenomen. “Geen paniek! We hebben alles onder
controle”, roept hij, terwijl
drie
reusachtige
kevers
over het plein kriebelen.
Die staan met hun poten te
trappelen om het Bloemenfestival te openen. Tijdens
het festival kun je bij het
bezoekerscentrum zelf aan
de slag om wilde bloemen
een handje te helpen. Maak

Handig om te weten

Place du Tertre fini
Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Chocolade Madelief

(Brioche brood met stukjes chocolade)

Nu €2,95

KORTENHOEF- Na 9 jaar Place du Tertre rondom atelier
Art to Join in Kortenhoef
heeft kunstenaar Ingrid Jansen besloten te stoppen.
Dit evenement kwam tot
stand door de inzet van een
groep enthousiaste vrijwilligers en de eigenaren van het
terrein, de fam. Zijderveld.
Het groeide uit tot een grote
publiekstrekker en trok elk

jaar meer bezoekers aan. Dit
zorgde voor een ware opstopping op de Kortenhoefsedijk.
Na al die jaren vond Ingrid
het tijd worden voor iets anders. Natuurlijk zit Ingrid
niet stil en is zij samen met
de musici Angelo van den
Burg en Raphaela Danksagmuller, de audiovisueel kunstenaar Gaetan Dirven en
grafisch ontwerpster Marijn
van Vilsteren bezig met de

voorbereiding van ‘ArtiFesta Music In Color 2019’.
Dit evenement zal plaats
vinden 18, 19 en 20 oktober.
Het wordt een belevenis van
kunst, video-art en muziek.
Bent u nieuwsgierig? Een
klein voorproefje is te zien
tijdens de Kunstroute ‘s- Graveland in atelier Art to Join,
Kortenhoefsedijk 86a Kortenhoef. U bent van harte
welkom.

andere een item over teken,
de Pasar Malam bij Nusantara in Bussum en beelden van
de stakingsdag in het openbaar vervoer. GooiTV is

te zien via Ziggo (kanaal
41) en KPN (kanaal 1432).
Meer info over kanalen: zie
gooitv.nl

GooiTV
Programmering
GooiTV
vanaf wo. 5 juni: - Gesprek
met de burgemeester van
Hilversum, Pieter Broertjes.
- TV Magazine bevat onder

Wijdemeren
informeren
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Houd uw buurt in
vorm met Fixi

Volg ons ook op:

Officiële
bekendmakingen

Gemeentehuis gesloten
In verband met het pinksterweekend is
het gemeentehuis op maandag 10 juni
gesloten. We helpen u graag weer op
dinsdag 11 juni!

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiwijdemeren
@dominiquer

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Werk Graversbrug

Vanaf dinsdag 18 juni tot en met vrijdag 21
juni werken we aan de Graversbrug op het
Moleneind in Kortenhoef. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de
brug in zijn geheel afgesloten voor al het
verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers.
Het Moleneind is tijdens de werkzaamheden
dus niet toegankelijk voor doorgaand verkeer.
De omleidingsroute is via de Draaibrug en
’s-Gravelandsevaartweg.

Het water op?
Houd rekening met elkaar
De zomer komt er weer aan en dat
betekent dat er veel recreanten
op onze prachtige plassen zijn. Op
mooie dagen is het een komen en
gaan van zeil- en motorboten en de
recreatiestranden en -eilanden zijn
dan gezellig druk. Door rekening
met elkaar te houden kan iedereen
ook echt genieten van het mooie
gebied.
Gaat u varen op de Loosdrechtse Plassen?
Dan zijn er een aantal regels voor varen en
aanmeren om rekening mee te houden.
Hiermee houden we het voor iedereen prettig en veilig op het water.

Maximale snelheid
Voor de Loosdrechtse Plassen geldt een
maximum toegestane vaarsnelheid van 12

kilometer per uur. Binnen 100 meter van
een oever en ’s nachts mag nooit sneller
gevaren worden dan 6 kilometer per uur.
Watersporters die sneller willen varen,
kunnen een ontheffing aanvragen bij het
Plassenschap. Met een ontheffing mag er op
bepaalde plaatsen en op toegestane tijden
sneller gevaren worden dan 12 kilometer per
uur. Houd hierbij altijd rekening met andere
recreanten. Jetski’s en waterscooters zijn op
de Loosdrechtse Plassen niet toegestaan.

Aanleggen
Op de recreatie-eilanden Bijltje, Markus Pos,
Geitekaai, Weer en Meent en de afmeersteigers aan de westkant van de vierde plas
kunt u een dag of weekend (maximaal drie
nachten) genieten van de plassen. Op veel
andere plekken mag u bemand aanleggen
voor een kortere periode. Doe dit niet bij

zwemstrandjes en aan oevers met een
natuurlijke begroeiing.

Handhaving
Als vervolg op de succesvolle samenwerking
vorig vaarseizoen bundelen toezichthouders
van de gemeente, politie en Recreatie
Midden-Nederland (uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o.) de
krachten om (jonge) recreanten bewust te
maken van de geldende regelgeving en om
de overlast van te snel varende boten aan
te pakken. De jeugdwerkers van JeugdPunt
hebben hierbij een adviserende rol.

Meldpunt
Wilt u melding maken van verdachte of
gevaarlijke situaties, waaronder mogelijke
overtredingen van de regels voor het snelvaren? Dit kan via www.meldpunttoezicht.nl.

Starterslening helpt bij kopen woning
Wilt u als starter een woning kopen
in Wijdemeren, maar is uw inkomen niet hoog genoeg? Dan kunt u
via de gemeente een starterslening
aanvragen.
De lening overbrugt het verschil tussen de
prijs van het huis en de hypotheek bij de
bank. De aankoopprijs is gemaximaliseerd
tot de grens van de Nationale Hypotheek
Garantie in 2019: 290.000 euro.

Voorwaarden

Aanvragen

Een starterslening is mogelijk als u tussen
de 18 en 35 jaar oud bent, voor het eerst
een woning koopt, gebruikmaakt van de
Nationale Hypotheek Garantie, minimaal
één jaar in de gemeente woont óf minimaal
19 uur per week in de gemeente werkt óf
binnen vijf jaar na afronding van uw studie
terug wilt keren naar Wijdemeren.

Meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact op met de afdeling
Sociaal Domein en Dienstverlening via
telefoonnummer 14 035.
U kunt de aanvraag ook direct doen via
www.wijdemeren.nl/starterslening.

>

Pleegouders gezocht

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien.
Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Pleegouders zijn daarom
hard nodig. Dat kan in verschillende vormen.
Soms is dat één weekend per maand, een
vakantie of misschien langdurig. Meer weten?
Op woensdag 5 juni is er van 19.30 tot 21.30
uur een bijeenkomst in het Regiokantoor,
Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum.
Kijk ook op www.pleegoudergv.nl.
>

Verkeerstellingen

Vanaf half juni tot eind juni voeren we in de
hele gemeente verkeerstellingen uit. Dit doen
we met zogenaamde telslangen. De gegevens worden onder andere gebruikt voor
geluidsonderzoeken bij bouwprojecten. Dit
jaar zijn er extra tellingen in ‘s-Graveland vanwege onderzoek voor het project Zuidsingel
fase 8. Ook vindt hiervoor cameraonderzoek
plaats op de Smitsbrug en bij de aansluiting
Emmaweg-Zuidereinde bij de Zuidersluis. Op
diverse andere locaties zijn extra telslangen
om onderzoek te doen naar de sanering
van wegverkeerslawaai. De gegevens die we
verkrijgen met de verkeerstellingen worden
anoniem verwerkt en alleen voor dit doeleinde gebruikt. Zie ook:
www.wijdemeren.nl/verkeerstellingen.
>

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 er iedere tweede woensdag
van de maand tussen 19.30-21.00 uur in
Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a,
Hilversum.

Wijdemeren
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Extra’s voor een krappe beurs
In Nederland hebben circa 1,4 miljoen huishoudens een krappe beurs.
Armoede onder kinderen zorgt bijvoorbeeld voor uitsluiting en minder
kansen. Het is daarom goed om te
weten dat de gemeente kan helpen.
Problemen met geld worden vaak groter als
u niets doet. De medewerkers van het PINGloket in het gemeentehuis helpen u graag.
Het gratis spreekuur is op maandag van
14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen afspraak
te maken. U kunt uw vraag ook mailen naar
wijdemeren@ping.nl.

Sportlessen en computers
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sporten muzieklessen of voor computers. Maar
ook voor huisraad als een koelkast of wasmachine. Ook is er een collectieve zorgverzekering en een bijdrage voor mensen met
een beperking of chronische ziekte.

Geld aanvragen
Alle bijdragen zijn verzameld op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Daar kunt u direct een geld aanvragen voor
uzelf, uw partner of inwonende kinderen.

Houd uw buurt in vorm met Fixi
Losse stoeptegel, overhangend
groen, kapot speeltoestel? U kunt dit
aan ons doorgeven via Fixi. Een makkelijke app en website om meldingen
te doen over de openbare ruimte.
U kunt op verschillende manieren een melding over de openbare ruimte doen: via de
Fixi-app, via www.fixi.nl en natuurlijk telefonisch via 14 035 (het klantcontactcentrum
zet de melding dan voor u in Fixi). In de
Fixi-app en op de website staat een duidelijke kaart van de gemeente, waarop ook
de andere meldingen in uw buurt en in de
gemeente te zien zijn.

Volg uw melding
U kunt een melding doen mét of zonder een
account. Als u een account aanmaakt houdt
Fixi u op de hoogte van het verloop van uw
melding en kunt u de melding online volgen.
Uiteraard zijn uw gegevens niet openbaar,
maar gebruiken wij ze alleen voor de afhandeling van uw melding. Bij een anonieme
melding ontvangt u geen terugkoppeling.

Gratis downloaden
De Fixi-app is (gratis) te downloaden in de
Appstore en Playstore. Voor meer informatie
kijk op www.fixi.nl.

Officiële bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Bouwen en wonen

’s-Graveland

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- t.h.v. Leeuwenlaan 24a: kappen twee beuken (noodkap)
(16.05.19)
- Leeuwenlaan 42: kappen 26 bomen (21.05.19)
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v.
Wonderfeel 2019 (23.05.19)
- Zuidereinde tegenover 194: kappen negen linden (21.05.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 108: verbouwen woning (15.05.19)
- Kortenhoefsedijk 117: verbouwen woning (16.05.19)
- P.J.C.Gabriëlgaarde 37: plaatsen dakkapel (16.05.19)

Loosdrecht

- Zuidereinde 167: vervangen kozijnen (21.05.19)

Kortenhoef
- Emmaweg 30: uitbreiden woning (24.05.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen grondgebonden zonne-energiesysteem (27.05.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 129: renoveren en uitbreiden
woning (22.05.19)

Nederhorst den Berg

- Aan de voorzijde van Blijklaan 1: afwijken van bestemmingsplan t.b.v. Zomerspektakel op 22 en 23 juni 2019
(21.05.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Langs de ‘s-Gravelandsevaartweg en Muijeveldsevaart
en bij het eiland Meent: vervangen oeververdediging
(16.05.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

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.
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).

Nederhorst den Berg

Aanvragen voorlopige voorziening

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Nederhorst den Berg

Ter inzage

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

Verlenging beslistermijn

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)
>

de omschrijving van de teamleiders. Inhoudelijk zijn er geen
wijzigingen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag
na die van deze bekendmaking Het mandaatbesluit ligt ter
inzage op het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

Bezwaar indienen
>

- Kooikerboog 2: vergroten woning (22.05.19)
- Horndijk 27: bouwen schuur (24.05.19)

- Noordereinde 54a te ’s-Graveland: brandveilig gebruik
Huys Brambergen (27.05.19)

COLOFON

Nederhorst den Berg

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

’s-Graveland

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

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
>

- Dammerweg 10: herstellen fundering (20.05.19)

- t.h.v. Molenmeent 1: kappen berk (noodkap) (16.05.19)
- t.h.v. ‘t Jagerspaadje 27: kappen eik (noodkap) (16.05.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning (27.05.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 19: vervangen bijgebouw (27.05.19)

- Platanenlaan 68: maken uitbouw (27.05.19)
- Reeweg 16: verbouwen bedrijfsruimte (28.05.19)
- Slotlaan 21: bouwen woning (24.05.19)

5 juni 2019

Overig
> Wijziging ondermandaatregeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Het college van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi &
Vechtstreek (OFGV) het “Ondermandaatbesluit OFGV inzake
Wijdemeren 2019” heeft vastgesteld. Het ondermandaatbesluit is aangepast in verband met het wijzigen van de organisatiestructuur van de OFGV. Het betreft een aanpassing van

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.

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.

7

Woensdag 5 juni 2019

Inloopspreekuur
Energiecoöperatie
NIEUWSSTER
Wijdemeren

Dag van het Kasteel

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Met welke vragen kun je
zoal terecht bij de Energiecoöperatie? Wat te doen om
energie te besparen en energie op te wekken? Zijn isolatie, zonnepanelen of een
warmtepomp
interessant
voor mijn woning? Hoe kan
de Energiecoöperatie mij
verder helpen? De Energie-

coöperatie houdt iedere 1e
donderdag van de maand
van 15.00-17.00 uur een
inloopspreekuur in Bibliotheek Loosdrecht. Het eerste
spreekuur is op donderdag
6 juni. Bibliotheek Gooi en
meer, Tjalk 41; T: 035 - 582
54 88; E: loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl

Lijsterbeslaan
Dit weekblad besteedde onlangs
ruime aandacht aan een boze
brief van 46 bewoners die aan de
gemeente gericht was. Tot drie
keer toe hebben bewoners van
de Lijsterbeslaan in Loosdrecht
aan de gemeente gevraagd om
een schouw met als doel de verkeersveiligheid van deze smalle
straat te verbeteren. Ter illustratie voor u: iemand met een
blinde geleidehond, vrouw met
kinderwagen of ouder persoon
met rollator loopt over straat
door de smalle stoepen. Het is
geen woonerf, dus voetgangers
hebben geen voorrang. De initiatiefnemers van de brief, de heer
Robbertsen en De Haas, zijn na
een gesprek op het gemeentehuis
zwaar teleurgesteld huiswaarts
gekeerd. De uitkomst van het
gesprek: er komt geen schouw.
En er kwam daarna geen inhoudelijke reactie van de gemeente.
Opmerkelijk in deze vervelende
situatie is dat het Openbaar Ministerie inmiddels een brief met
advies heeft gestuurd naar de
initiatiefnemers: leg uw verzoek
vanwege de patstelling voor aan
de Ombudsman. Terug naar de

Lijsterbeslaan: zelfs de chauffeur
van de GAD slaat deze smalle
straat soms over omdat zijn wagen er niet doorheen kan. Dat
wordt voor lief genomen. Navraag bij wethouder Boermans
en de heer Marsman, verkeersdeskundige van de gemeente,
leert het volgende. Het omdraaien van de rijrichting van de
Lijsterbeslaan en verlenen van
de status ‘woonerf’ zal na de zomer in een evaluatie aan de orde
komen. De werkzaamheden aan
de Beukenlaan en Eikenlaan zijn
dan grotendeels afgerond zijn en
dan kan, zo vindt de gemeente,
op basis van actuele verkeerstellingen een beter beeld ontstaan
van de verkeersstromen, inclusief de Prinsessenbuurt. Resumerend voor de inwoners van
de Lijsterbeslaan: de verkeersituatie van de Lijsterbeslaan
staat hoog op de agenda van de
wethouder en zal na de zomer
zijn beslag krijgen. Tot die tijd,
geduld. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Rieks Karssemeijer, ChristenUnie Wijdemeren

Vernieuwde Waterkaart
Gooi & Vecht
REGIO - Toerisme Gooi &
Vecht lanceert de vernieuwde recreatieve Waterkaart
Gooi & Vecht. Vanaf 10 juni
is de nieuwe Waterkaart
voor €2,50 verkrijgbaar bij
lokale watersportondernemers, via de webshop van
VVV Gooi & Vecht en bij
VVV-locaties in de regio
Gooi en Vechtstreek. De vernieuwde Waterkaart Gooi
& Vecht geeft een overzicht
van de vele watersportmogelijkheden in de regio. De Waterkaart Gooi & Vecht bevat
een grote overzichtskaart
met onder andere het Loosdrechts Plassengebied en de

rivier de Vecht en een overzichtskaart van het Gooi- en
IJmeer. Deze kaart onderscheidt zich van andere
kaarten door een focus op
de recreatieve functie van
het gebied, met onder meer
een uitgebreid overzicht van
prachtige kano- en sloepenroutes en de belangrijkste
zwemlocaties in Gooi &
Vecht. De kaart is de ideale
handleiding om je dag op en
om het water een kickstart
te geven. Daarnaast bevat
de kaart veel praktische informatie over bijvoorbeeld
sluizen en bruggen, aanlegplaatsen en hengelsport.

dieren van over de grens) en
koloniale banden centraal.
Tijdens Dag van het Kasteel
zijn bezoekers van alle leeftijden welkom op activiteiten rond deze thema’s en
meer.

Koloniale banden

Tweede Pinksterdag, 10 juni
a.s., organiseert de Nederlandse
Kastelenstichting
(NKS) voor de twaalfde keer
het landelijk publieksevenement Dag van het Kasteel.
Op deze dag openen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hun poorten voor
publiek. Ook dit jaar doet
kasteel-museum Sypesteyn
in Loosdrecht weer mee.
Met activiteiten rond het

jaarthema Over de Grens
combineert de NKS beleving
met kennisoverdracht. Hiermee wil zij het enthousiasme
voor behoud van dit erfgoed
vergroten. Het thema Over
de Grens is een uitnodiging
om nieuwsgierig te zijn naar
verhalen van ver die met
kastelen en buitenplaatsen
verbonden zijn. In de programmering staan internationale familiebanden, exoten
op landgoederen (planten en

Het programma Koloniale
banden gaat over een onbelichte kant van kastelen en
buitenplaatsen.
Sommige
locaties vertonen sporen van
een koloniaal verleden. Wat
vertellen portretten van bewoners met Afrikaanse bedienden? Welke verhalen
over levens overzee herbergt
een huisarchief ? De verhalen van 7 verschillende kastelen en buitenplaatsen worden onthuld. Kunstenaars
en performers brengen deze
onbekende geschiedenissen
op unieke wijze tot leven.
Bekijk het programma en
alle aangesloten kastelen en
buitenplaatsen op www.dagvanhetkasteel.nl.

Nieuwe Natuurvisie Vechtplassen

Onlangs heeft de beheereenheid Vechtplassen haar Natuurvisie afgerond. Natuurmonumenten geeft hierin
aan hoe ze de komende 18
jaar bij gaan dragen aan het
beschermen en herstellen
van de bijzondere natuur
in de Vechtplassen. Daarnaast gaan ze zorgen dat
bezoekers optimaal kunnen
genieten van het mooie natuurschoon in de Vechtplassen.

De Vechtplassen, die o.a.
bestaan uit de Ankeveense,
Kortenhoefse en Loosdrechtse plassen, is een laagveengebied met een Europese
beschermde status. Door de
eeuwen heen heeft de mens
het gebied gebruikt en gevormd. Hierdoor is een landschap ontstaan van kaarsrechte sloten, smalle akkers,
open
water,
rietlanden,
veenbossen en natte graslanden. Er leven zeldzame
moerasvogels zoals snorren,
grote karekieten, purperreigers en roerdompen. Maar
ook weinig voorkomende
planten als rietorchissen en
blauwe knopen bloeien hier.

Vijf doelen
Natuurmonumenten heeft
vijf doelen opgesteld om de
Vechtplassen te beschermen, te herstellen en goed
leef baar te maken: Een aaneengesloten natuur-

gebied zonder obstakels voor
dieren. Een gezond watersysteem met genoeg schoon
water. Natuurparels koesteren en ontwikkelen. Een
landschap waarvan je de geschiedenis kunt aflezen. Een
toegankelijk gebied om van
te genieten

Samen met de omgeving
De Vechtplassen liggen in
een dichtbevolkt gebied
en dat betekent veel recreatie, verkeer en landbouw.
Natuurmonumenten werkt
daarom onder meer samen
met de bewoners, overheden, recreatieondernemers
en de landbouwsector om
de doelen te bereiken en zo
samen een beweging in gang
te zetten. Een samenvatting
van de natuurvisie Vechtplassen 2018-2036 vind je
op www.nm.nl/natuurvisievechtplassen.
Foto: Martin van Lokven

Esther Kaper
Esther Kaper uit Kortenhoef
is op maandag 27 mei beëdigd als duo-commissielid
voor de ChristenUnie NoordHolland. Elke fractie in de
Provinciale Staten mag twee
duo-commissieleden benoemen. Ze is beëdigd door

Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning, en
sprak daarbij de woorden
uit: ‘Zo waarlijk helpe mij
God almachtig’. Als duocommissielid steunt ze Statenlid Michel Klein en mag
ze namens de ChristenUnie

het woord voeren tijdens
com m issievergader ingen.
Kaper: “Ik dank alle kiezers
die op mij hebben gestemd
en die ik de komende jaren
mag vertegenwoordigen.’’
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In verband met Pinksteren zal
de NieuwsSter
donderdag 13 juni verschijnen

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Op
Tweede
Pinksterdag,
maandag 10 juni, is de GAD
gesloten. De inzameling van
het huishoudelijk afval van
deze dag vindt plaats op dinsdag 11 juni. Dit geldt voor
zowel de afvalcontainers aan
huis, de huisvuilzakken en

Parkinson Café

Alice & José

Donderdag 20 juni zal ergotherapeut Els Uitenwaal om
14.30 uur ons adviseren over
hulpmiddelen die wij op een

uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH
!

Gewijzigde ophaaldag huishoudelijk afval

NIEU

de boven- en ondergrondse
verzamelcontainers . Wilt
u ervoor zorgen dat uw afvalcontainer, huisvuilzak of
pmd-zak op de ochtend van
de ophaaldag om 07:30 uur
aan de weg staat? Op deze extra ophaaldag is de GAD

helaas niet in staat om terug
te komen voor niet geleegde
minicontainers. Op dinsdag
11 juni staan ook de medewerkers van de scheidingsstations weer voor u klaar van
08:30 uur tot 16:30 uur.

gegeven moment nodig hebben. Zij doet dit i.s.m. met
FullMobility, dat levert een
assortiment aan zorg- en (revalidatie) hulpmiddelen in ‘t
Gooi. Ook geeft Robot Care

systems een demonstratie
van Lea, een loophulpmiddel.
Amaris Theodotion Ridderzaal, Werkdroger 1, 1251CM
Laren; www.parkinsoncafelaren.nl

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Piet en Corry werken als vrijwilliger in Zonnehoeve

Opheffings

‘Voor sommige ben je de liefste van de wereld’

UITVERKOOP
KLUSWIJS LOOSDRECHT

10 t/m 29 juni

Tot wel

%
0
7
KO RTI NG
*

op = op
ALLES

MOET WEG!

* Kortingen alleen geldig in KlusWijs Loosdrecht, m.u.v. verkoop op
rekening, reeds bestelde maatwerkproducten en arbeidsloon.

KlusWijs Loosdrecht
Rading 146
1231 KE Loosdrecht
Tel. 035 - 582 49 57
Ma t/m vr
Zaterdag

8.00 - 18.00 uur
8.00 - 17.00 uur

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Vrijwilliger Piet (links) met een cliënt
‘Kwetsbare mensen helpen
geeft voldoening. Het gevoel
dat je iets doet wat écht
nuttig is.’ Piet (83) en Corry
(77) Röling doen al meer
dan twintig jaar vrijwilligerswerk in expertisecentrum
Zonnehoeve. Ze kunnen het
iedereen aanraden.
Piet was 61 toen hij samen met
Corry bij Zonnehoeve ging kijken.
‘We hadden onze snackbar aan
de Kleine Drift verkocht.
We waren werkweken van zestig
tot tachtig uur gewend en hadden
nog veel energie. We wilden
onszelf nuttig maken.’

Mensenmensen

Het onderhoud van het aquarium
werd Piets eerste verantwoordelijkheid, maar al snel raakte hij
in contact met de bewoners van
Zonnehoeve. ‘Binnen een half jaar
liep ik net als Corry achter een
rolstoel aan’, lacht hij. ‘Bewoners
naar de fysio brengen, ze ophalen
en weer terugbrengen naar de
afdeling. Ik vond het heel fijn om
te doen.’
Corry en Piet noemen zichzelf
‘mensenmensen’. Ze vinden het
heerlijk om met mensen om te
gaan. Dementie schrikt hen niet
af. Piet: ‘Het is niet moeilijk om
met mensen met deze ziekte
om te gaan. Je praat wat, maakt

contact, je groeit erin. Of je boodschap overkomt, weet je niet,
maar ik heb altijd het gevoel dat
het contact écht is.’

Erkenning en waardering

Piet en Corry willen mensen enthousiast maken voor vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Piet: ‘Als
je goed bent met mensen: probeer het dan een keer! Je krijgt er
zoveel erkenning en waardering
voor terug. Je hebt erbij voor wie
je de liefste van de wereld bent,
mensen die vrolijk worden als ze
je zien. Ook al zijn ze je soms na
een week alweer vergeten, er zijn
veel mooie momenten. We rijden
vaak lachend door de gangen.’

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor onze locatie Zonnehoeve,
het expertisecentrum voor mensen met dementie.
Geïnteresseerd? Kijk op www.hilverhart.nl en meld je aan!

hilverzorg.nl
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Dag met een Lach geeft knalfuif
NIEUWSSTER

geschikte plek. Lex Sluyter
van Navilex twijfelde geen
moment en bood onmiddellijk zijn hulp aan. Tijdens
Te Land & Ter Zee 2019’worden de kinderen ‘s ochtends
getrakteerd op een rit rond
de Loosdrechtse Plassen in
een snelle sportauto. Bij de
showroom van Navilex aan
de Nieuw Loosdrechtsedijk
staan bijna 100 Porsches,
Lamborghini’s, BMW’s, Ferrari’s en nog veel meer merken sportauto’s klaar. De rit
zal ongeveer een uur duren
waarbij de kinderen een
glimlach op het gezicht getoverd krijgen, die er bijna
niet meer af te poetsen is.
Het meerijden in zo’n snelle
auto is voor veel kinderen
een echte belevenis. Na de
mooie rit is het tijd voor een
heerlijke lunch waarbij een
stoere Amerikaanse vrachtwagen wordt omgebouwd tot
een echte snackbar. Maar ook
worden er poffertjes, smoothies, broodjes en tal van an-

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

LOOSDRECHT Op zaterdag
15 juni organiseert Dag met
een Lach voor het vierde jaar
op rij een feest waarbij ernstig zieke kinderen en hun
families worden uitgenodigd
voor een vermakelijke dag.
Stuk voor stuk kinderen die
het verdienen om zich een
dag lang eens niet ziek te
voelen en alleen maar hoeven te genieten.
De laatste paar jaren was De
Dikke Muis gastheer van dit
evenement, maar door de
bouwplannen rond de Porseleinhaven moest de stichting
op zoek naar een nieuwe

dere lekkernijen klaargezet
voor alle gasten. Tijdens de
lunch is er een goochelaar
die iedereen weer zal verbazen met zijn trucs, maar ook
een ballonnenclown die de
meest grappige dieren kan
maken van een paar leuk gekleurde ballonnen.
Na de lunch gaan alle kinderen en hun ouders/begeleiders aan boord van een
flinke vloot van sloepen die
inmiddels aan zijn komen
varen bij de jachthaven van
Navilex. De schippers, die allemaal hun sloepen en boten
vrijwillig ter beschikking
stellen, nemen de gezinnen mee over de geweldig
mooie Loosdrechtse Plassen.
Ook aan boord hebben veel
schippers weer voor lekkere
hapjes en drankjes gezorgd.
Rond de klok van vier uur,
meren de sloepen aan bij Navilex waarna alle gasten op
het terras nog even kunnen
nagenieten van de dag.

Buitenkunst bij Imkerij
Zaterdag 15 en zondag 16
juni van 11.00 tot 16.00 uur.
Oud Loosdrechtsedijk 115.
Tien beeldhouwers exposeren hun beelden in de prachtige cottage tuin van Imkerij
‘t Schuurtje.
Hetty Kastelein is de drijvende kracht achter deze prachtige locatie. Waar u tijdens
dit weekend kunt genieten
van een boerenlandlunch of
een high tea, gemaakt van

heerlijke
streekproducten
(graag vooraf reserveren). Er
is genoeg ruimte om de 50
beelden goed uit te laten komen in de prachtige bloemborders. Het is een uitdaging
om met collega’s een dergelijke expositie neer te zetten.
Iedereen heeft zijn eigen stijl
van werken en hierdoor ook
een eigen handschrift gecreëerd. De beelden variëren
van figuratief tot abstract en
van klein naar groot. De beel-

den zijn gemaakt van speksteen, serpentijn en albast.
De beelden zijn te koop en
zowel voor binnen als buiten.
Tevens wordt er een demonstratie beeldhouwen gegeven
door Peggy Eras zij is ook de
docent van deze groep. Voor
extra info. bel 06-54345333
Oud Loosdrechtsedijk 115,
Loosdrecht www.imkerij.nl
en www.peggyeras.nl

Golf mee voor goede doelen
Op 30 juni as zet de Gooise
Golfclub zich in voor een
jaarlijkse goede doelen actie.
Dit jaar ten behoeve van de
Nierstichting en Stichting
Revalidatiegolf. De golfers
roepen iedereen uit de omgeving op (golfers en nietgolfers), inclusief familie/
vrienden om in te schrijven
(voor slechts 15 euro pp) voor
diverse clinics en/of voor een
Texas Scramble wedstrijd, individueel of als team. Voor de
Texas Scramble is baanpermissie of GVB vereist. Daarnaast zijn er loterijen met
mooie prijzen en heerlijke
hapjes (inclusief Hollandse
Nieuwe) en drankjes gedurende de hele dag.
Waarom deze dag? Als club

willen we ons een maal per
jaar inzetten voor doelen
die onze steun goed kunnen gebruiken. Bovendien
vinden we het een mooie
gelegenheid om in contact
te komen met geïnteresseerden uit de omgeving. Voor
de Nierstichting zullen de
opbrengsten ingezet worden voor de ontwikkeling
en op de markt brengen van
draagbare kunstnier. Hierbij
krijgen vele nier- en dialyse
patiënten een groot deel van
hun vrijheid terug. Het andere deel van de opbrengsten
gaat naar de organisatie van
sportactiviteiten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hierdoor ervaren
gehandicapten of mensen
met een beperking weer wat

het is te kunnen sporten zonder druk en weer te ervaren
wat men nog wel kan i.p.v.
niet meer kan. Inschrijven:
Op de homepage van onze
website
(www.gooisegolfclub.nl) staat hoe je je kunt
inschrijven. Kun je op 30
juni niet meedoen, dan doen
we graag een beroep op iedereen om toch een donatie
te doen op de rekening van
de Gooise Golfclub (NL34ABNA0441036929) ovv donatie
golfers in actie. De gehele
opbrengst zal door de penningmeester gelijk worden
verdeeld over de twee goede
doelen.

Spotlight Highschool (12-18 jr)
Muziektheater
Spotlight
groeit door. Sinds september
vorig jaar draaien er maar
liefst 5 groepen verdeeld
over 2 locaties (Loosdrecht
en Kortenhoef).
Op dit moment is er veel
vraag naar theaterlessen in
de leeftijd van 12-18 jaar. Dat
gaan wij verder inventariseren en starten hiervoor met
een kennismaking en proef-

les: donderdag 13 juni van
16.45 tot 17.45 uur; Proefles
Spotlight Highschool; Locatie: Theater De Blinker;
Parklaan 5, Kortenhoef. Wil
je hier aan meedoen? Geef
je gratis en vrijblijvend op.
Stuur een mail aan: info@
muziektheaterspotlight.nl.
Alle informatie kunt u vinden op www.muziektheaterspotlight.nl

‘Beweging’ in een virtueel
boottochtje
seren, een adembenemende
ANKEVEEN- Tijdens de Kunstroute op Eerste en Tweede
Pinksterdag is theater De
Dillewijn ook een plek om
in aanraking te komen met
moderne kunst. In navolging
van eerdere exposities Blauw
en Licht kunt u nu kennis maken met ‘Beweging’.
Het Kunstcollectief, Françoise Vaal, Godewijn Aldershoff
en Joost Zwagerman, heeft
gezocht naar kunstvormen
die aansluiten op ‘Beweging’.
Het meest in het oog springend is de film ‘Transition’
die u met een virtuele bril
kunt bekijken. Makers Mike
von Rotz en Joost Jordens
wonnen met deze productie diverse internationale
prijzen. Studenten Mike en
Joost creëerden een virtual
trip op muziek van Kettel
& Secede ‘Canned Forever’
als examenwerkstuk op de
HKU te Utrecht. Zittend in
een bootje dwaal je op wonderschone klanken door een
driedimensionaal
hemels
landschap met steigers, hoge
bomen, bruggen, langs rotsen en kliffen, terwijl bijzondere vogels en vissen je pas-

dagdroom. Egbert de Ruiter,
docent op de Hoge School
voor Kunsten, is met studenten in De Dillewijn aanwezig
om samen met de bezoekers
(ook kinderen) zelf animaties
te ontwerpen op lichtblokken. Er zijn ook twee studenten die ter plekke spontaan
animaties maken met beeld
en muziek. Levende schilderijen.

Joost en Tom
Voor kunstenaar Joost Zwagerman van de Middenweg is
er geen scherpe grens tussen
zijn ambachtelijke metaalbewerking (FE- Plus) en zijn
kunstwerken. Hij ontwierp
van RVS- metaal drie bewegende blokken die op palen
van 6 meter hoog mee bewegen op de wind. Een indrukwekkend schouwspel aan de
Herenweg, waar Ankeveen
en Nederhorst den Berg
beginnen. Fotograaf Tom
Baetsen laat de bezoekers
op meterslange hekwerken
massale foto’s zien rond het
thema ‘mensen in beweging’,
ook fraai gepositioneerd in
het weidelandschap aan de
Herenweg.

Luna Landsman wint drie
prijzen
In Spier (Drenthe) werd de
regionale wedstrijd verreden voor IJslandse paarden.
Rond de 70 combinaties,
zowel jeugd als merendeel
volwassenen, kwamen uit
heel Nederland en zelfs uit
Duitsland. De nog maar net
12 -jarige Luna Landsman uit
Loosdrecht liet uitstekende
scores zien met haar IJslandse paard Baldur van het Slingerbos, een 9- jarige ruin.
De combinatie had de 2de

prijs in de tölt proef T8 (sportklasse D). Bij de viergangenproef V5 (stap, draf, tölt en
galop) viel ze nog net in de
prijzen met een 5de plek. Tot
slot won ze als ruiter met de
beste rijstijl en houding de
prijs van de dag, een schitterend hoofdstel.
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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

De 6 uur van Loosdrecht
Al vele jaren is de ‘6 uur van
Loosdrecht’ een begrip binnen de watersportwereld
van de Loosdrechtse Plassen. Sinds dit jaar wordt deze
bijzondere zeilwedstrijd georganiseerd door drie Maartensdijkers.
Frans en Natasha de Wit hebben samen met Edwin Plug
de wedstrijd al heel wat keren
met een groot plezier gevaren. Al snel groeide het idee
om het concept van de wedstrijd en de organisatie over
te nemen.
Zaterdag 22 juni is het dan zover; de eerste ‘6 uur van Loosdrecht’ gaat dan om 18.30 uur
bij watersportvereniging Het
Witte Huis in Loosdrecht van
start.

NIEU

Bijzondere race

Het Witte Huis

Frans de Wit vertelt: “De 6
uur is niet zomaar een zeilwedstrijd. Waar het bij andere wedstrijden gaat om welke
schipper er als eerste over de
finish komt na het afleggen
van een vooraf bepaald parkoers, moet een schipper bij
deze wedstrijd in de 6 uur dat
de wedstrijd duurt zijn eigen
parkoers bepalen. Degene die
in de 6 uur de grootste afstand heeft afgelegd wint de
wedstrijd.” Natasha vult hierop aan: “In deze wedstrijd
speelt tactiek, inzicht in het
weer en je schip een hele
grote rol. Je zeilt dus meer
tegen jezelf en tegen de klok.
Via een zogenaamde ‘handicapberekening’ kan een langzaam schip het ook nog eens
winnen van een snel schip.”

Het organiserende drietal
heeft watersportvereniging
Het Witte Huis bereid gevonden om hen met hand en
spandiensten te ondersteunen. Frans vult hierop aan:
“We hebben om de wedstrijd
nog leuker te maken een paar
zaken vernieuwd. Daarmee
denken wij dat de wedstrijd
nog spannender en leuker
wordt voor alle deelnemers.”
Kortom; het gaat 22 juni
dankzij alle Maartensdijkse
inspanningen een bijzondere
editie worden van de ‘6 uur
van Loosdrecht’. Inschrijven
staat open voor alle zeilboten.
Meer informatie of inschrijven via https://www.wsv-hetwittehuis.nl/inschrijven/6uur-van-loosdrecht

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

Wijkbrandweer in de hele regio
WIJDEMEREN- Alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek krijgen een eigen
wijkbrandweermedewerker.
Voor de post Nederhorst den
Berg: Nick IJkhout, voor ‘sGraveland: Johan Landwaart
en Remco Peelen voor Loosdrecht (zie foto: v.l.n.r.).

komt de brandweer dichter
bij haar inwoners te staan.
Elke wijkbrandweer is iedere
week een paar uur zichtbaar
in de eigen gemeente aanwezig. Hij of zij legt contact met
inwoners, geeft advies en informatie en gaat -op verzoekbij mensen thuis op bezoek.

Op dit moment worden deze
wijkbrandweermannen/vrouwen opgeleid en getraind zodat zij na de zomervakantie
aan de slag kunnen. Brandweer Gooi en Vechtstreek zet
hiermee een stap naar een
brandveiliger leven voor alle
inwoners in onze regio. Dankzij de wijkbrandweer (m/v)

De wijkbrandweermedewerkers sluiten ook aan bij bestaande netwerken binnen de
gemeenten en regio. Daarbij
draait alles steeds om het thema brandveiligheid. Wat kun
je er zelf aan doen om brandveilig te leven en wat kun je
doen als het toch mis gaat?

Voorbereiding
De elf mannen en één vrouw
komen uit de eigen brandweerorganisatie en hebben
dus allemaal met ‘de voeten
in het bluswater’ gestaan. De
maand mei stond in het teken van opleiden en trainen,
waarbij onderwerpen als de
rol van de wijkbrandweer,
brandveiligheid, communicatievaardigheid en het gebruik
van sociale media zijn besproken. In de komende periode
gaat iedere wijkbrandweer
met de gemeente overleggen
over de werkwijze voor die
gemeente. Na de zomervakantie introduceren zij zichzelf in hun eigen werkgebied.
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STERRETJES

NIEUWSSTER
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

SV Loosdrecht bestaat 50 jaar

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

In verband
met
Pinksteren
zal de
NieuwsSter
donderdag
13 juni
verschijnen

Op 2 juni 1969 bedachten
een aantal zomeravondvoetballers dat het tijd werd dat
er ook in Loosdrecht ‘gewoon’ op zaterdag gevoetbald moest kunnen worden.
Jan Baas, Jan Jansen en Kees
Floor smeden in Snackbar
‘De Oude Tol’ het plan om
een voetbalclub op te richten
welke als LFC ‘69 het levenslicht zag.
De beginjaren speelden alle

festiviteiten zich nog af rondom het huidige trapveldje
aan de Dennenlaan en op
een voetbalveld bij Camping
Licht en Lucht aan de overkant van de Rading. Pas vele
jaren later kreeg LFC ‘69 een
eigen sportcomplex aan de
Rading en in die tijd is ook de
naam gewijzigd naar SV Loosdrecht. Tegenwoordig is de
voetbalclub niet meer weg te
denken uit ons dorp en daar
zijn we trots op. Alhoewel er
ook bij ons jongens voetballen van ‘buiten’ zijn en blijven we een echte dorpsclub.
En dat is ook wat we willen
zijn. Afgelopen zondag bestonden we exact 50 jaar en
hebben we een start mogen
maken met onze jubileumactiviteiten met de traditionele
familiedag. Onder een stralend zonnetje bond jong en
oud met elkaar de strijd aan
op de befaamde zeskamp met
als hoogtepunt natuurlijk de
buikschuifbaan. Naast de

vrolijke noot op en rondom
de zeskamp was er ook een
klein officiële plechtigheid,
waarbij de kampioenen van
het afgelopen seizoen werden gehuldigd (de JO 13-1 en
de JO 19-1), maar ook twee
leden extra in het zonnetje
werden gezet. Want Piet Baas
(lidnummer 5) en John Beerendonk (lidnummer 10) waren vandaag precies 50 jaar
lid. Door hun vaders destijds
direct ingeschreven als lid en
vandaag dus de eerste twee
leden die we hebben mogen onderscheiden met hun
50-jarig lidmaatschap. En
wat 50 jaar lidmaatschap met
de betrokkenheid met een
club doet blijkt wel uit het
feit dat de beide jubilarissen
op dit moment als bestuurslid nog steeds zeer actief zijn
binnen SV Loosdrecht. Al
met al kunnen we terugkijken op een mooie start van
ons jubileumjaar.

A night out with Snowe
Het Loosdrechtse koor Snowe heeft behoorlijk naam
gemaakt. Ze zijn uitgeroepen tot het beste koor van
Noord-Holland 2018-2019.
Wilt u genieten van alles
wat dit unieke Loosdrechtse
showkoor o.l.v. Jacqui Southam te bieden heeft? Kom
dan zaterdag 15 juni naar
Spant! in Bussum en geniet
van ‘A night out with Snowe’.

Snowe is niet zomaar een
koor. Zij combineren zang en
dans met een eigen band in
een groots, kleurrijk optreden.
Oude klassiekers zullen voorbijkomen, maar ook zeer
zeker nieuwe hits. U maakt
deze avond ook kennis met
Vice Versa, een Loosdrechtse
vocal group die hun allereerste optreden voor publiek zal

geven en met de band Frostbite. Beide bestaan uit leden
van de Snowe-familie.
Zaterdag 15 juni; Theater ‘t
Spant - Dr.A. Kuyperlaan 3 1402 SB Bussum; Aanvang:
19:30 uur (zaal open 19:00
uur). Kaarten zijn verkrijgbaar via: www.snowe.nl €
13,50.

Wilde bloemen bij het Naardermeer
NAARDERMEER- “Het is misschien wel de mooiste tijd
van het jaar”, zegt boswachter Hanne Tersmette. “De natuur toont al haar kleuren,
geuren en geluiden.” Ze wil
iedereen daarom aanmoedigen om te komen wandelen
naar uitkijkpunt de Muggenbult.
Tijdens een korte wandeling
kan je talloze zeldzame plantensoorten spotten. De wandeling wordt beloond met
weids uitzicht op het Naardermeer, waar de visdiefjes
en kokmeeuwen broeden
voor je neus. Blijf je iets langer zitten zal de purperreiger
haar kleurenpracht ook tonen wanneer hij opvliegt uit
het riet om voedsel te zoeken
voor zijn jongen. “Kijk je wat
beter tussen alle wilde bloemen door naar de bodem dan

kan de rode gloed van de zonnedauw je bijna niet ontgaan.
De ronde zonnedauw is een
kunstwerk van de natuur”,
vertelt Hanne enthousiast.
“Aan het einde van de stekelachtige blaadjes lijken dauwdruppels te hangen, waar
het plantje zijn naam aan
te danken heeft. Maar deze
ogenschijnlijke pracht is levensgevaarlijk voor insecten:
in werkelijkheid zijn het namelijk een soort lijmdruppels waar insecten aan blijven kleven. Als er een insect
vastzit rolt het blad zich om
het weerloze beestje heen en
verteert het. De zonnedauw
kan goed leven op de schrale
bodem van het Naardermeergebied, want hij haalt voeding uit de insecten die hij
vangt en niet uit de bodem.”

Gratis vaarexcursie
Doe mee aan het bezoekerstevredenheidsonderzoek via
w w w.natuurmonumenten.
nl/onderzoek en maak kans
op een vaarexcursie op het
Naardermeer voor 2 personen. Stuur een e-mail, na
het invullen van de enquête,
naar:
h.tersmette@natuurmonumenten.nl
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