Woensdag 31 juli 2019
de brand. Er is vrijwel niets
misgegaan. ‘Voor een brand
van deze omvang is dit adequaat en professioneel bestreden met als resultaat dat
de brand is gestopt op het
eigen perceel. De naastgelegen percelen zijn behouden’,
schrijft de burgemeester.
Er zijn voldoende brandkranen in Nieuw Loosdrecht.
Daarnaast zijn er secundaire bluswatervoorzieningen,
waaronder de Lindevijver
en de Kerkelandenvijver, die
gebruikt kunnen worden.
Bij aankomst is direct overgeschakeld naar het systeem
dat water
vanuit een secunIn samenwerking
met
WEEKBLAD WIJDEMEREN
daire bluswatervoorziening
kan leveren. Hiervoor geldt
een opbouwtijd. Uit de evaluatie is gebleken dat er geen
aanvullende stappen nodig
zijn naar aanleiding van dit
incident. Wel is ervaren dat
de opbouw van bluswater uit
andere bronnen niet onderschat mag worden.

NIEUWSSTER
Foto: Alette Zandbergen in 2017 op de Kwakel
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Politiek KMKMMR nieuws

1979

Secundair bluswater
Naar aanleiding van de grote bedrijfsbrand aan de Oude
Molenmeent in Loosdrecht
op 3 mei jl. heeft Dorpsbelangen vragen gesteld over
de bluswatervoorziening in
Nieuw-Loosdrecht.
Burgemeester Ossel gaf antwoord.
De brand vond plaats in een
loods en was te zien in de
wijde omgeving. Er zijn geen
slachtoffers gevallen en er
zijn tijdelijk twee personen
opgevangen in het gemeentehuis. Bij het college zijn
er geen problemen bekend
met het bluswater tijdens
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telijke vragen gesteld over
het feit dat Wijdemeren
voornamelijk bloemen betrekt van een bloemist buiten de gemeente. De VVD
vraagt aan de wethouder of
hij het ermee eens is lokale
ondernemers zo veel mogelijk te betrekken bij het verstrekken van opdrachten.
En dat bloemisten uit Wijdemeren gelegenheid zouden
moeten krijgen om bloemen
aan de gemeente te leveren.
Er gloort hoop aan de horizon voor Bloemenhandel
Hoveling, Lobelia, Passiflora
Bloembinderij, Nimmerdor,
Bloembinderij Ineke van
Dee, Fred ‘s Bloementeam,

Bloemen

1979 - 201

Raadslid Alette Zandbergen
van De Lokale Partij stond te
trillen op haar benen toen
zij op de Kwakel op haar fiets
werd aangereden door een
automobilist. Komend vanaf
de Herenweg achtervolgde
de snelheidsduivel mevrouw
Zandbergen op de smalle
weg waar de ‘auto te gast’ is.
Tot twee keer toeterde de ongeduldige. Ze week uit naar

S

Door: Herman Stuijver

de berm, maar blijkbaar niet
snel genoeg. Hij stoof haar
voorbij, nam haar spiegel
mee en Alette dook op het
droge gras. Gelukkig zonder kwetsuren. Voor Alette
Zandbergen is het duidelijk,
het wordt hoog tijd dat deze
verkeersader wordt afgesloten voor auto’s, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Bij de behandeling
van de reconstructie van de
Kwakel in de gemeenteraad
was De Lokale Partij van mening dat 80.000 euro zonde
van het geld is. Alette stelde
voor om door te sparen en
het echt goed aan te passen
(fietsstraat, afsluiting zonder probleem elders).

S-

WIJDEMEREN- De gemeenteraad vergadert voorlopig
niet en B&W zijn grotendeels op vakantie. Maar er
is altijd politiek nieuws, ook
al is het KMKMMR- tijd.

T A X AT E U
R

ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht
Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

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

Laat u niet gek
maken!
NVM aankoopexpert nodig?

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

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
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Eindredactie

Bianca Krijnen - Splint

Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Kijk voor meer informatie op:

www.denieuwsster.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707

		

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

Barbecue, de kunst om van geluidsoverlast
een tuinfeest te maken.

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

De NieuwsSter van
woensdag 7 augustus a.s.
zal in verband met de vakantie
komen te vervallen.
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Fartun lekker bezig
NIEUWSSTER
samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

is ervan overtuigd dat je met
een open houding veel bereikt. “Er is weleens een oud
vrouwtje die een opmerking
maakt over mijn hoofddoek,
dan loop ik er op af en probeer ik uit te leggen dat het
bij mijn cultuur hoort.”

Lekker bezig

LOOSDRECHT- In de vijf dorpen van Wijdemeren wonen
statushouders die vaak gevlucht zijn voor geweld of
discriminatie. Fartun Hasan
(20) woont al vanaf 2008 in
Nederland.
Door: Herman Stuijver
Fartun vloog 11 jaar geleden
met haar vader, broer (16)
en zus (15) vanuit Somalië
naar Nederland. Moeder was
hen eerder voor gegaan. “We
hoefden niet te vluchten uit
armoede. We hadden een prima leven in Mogadishu. Mijn
vader heeft z’n eigen bedrijf
en we woonden in een mooie
woning. Maar het was toen
zeer onveilig in Somalië.
Echt een burgeroorlog waarin je je leven niet zeker was.”
Somalië werd lang geteisterd door een burgeroorlog,
afscheidingsbewegingen en
de opkomst van de radicaalislamitische groepering Al-

Fartun leerde snel Nederlands. Ze begon bij de internationale schakelklas op de
Dubbeldekker in Hilversum,
verbleef één jaar in groep 8
in het speciaal onderwijs en
vervolgde haar VMBO- opleiding op het Wellantcollege.
Shabaab. Hoewel het land in
de Hoorn van Afrika steeds
stabieler wordt, zijn er nog
regelmatig aanslagen.

Verhuisd
“Toch is het nu beter dan
vroeger. Mijn vader gaat ongeveer twee keer per jaar
naar Somalië. Om in contact te komen met zijn eerste vrouw en zijn zoons. Hij
heeft twee vrouwen, dat mag
namelijk volgens de islam.
Dus het reizen erheen kan
wel.” Na een verblijf in een
asielzoekerscentrum
kon
het gezin verhuizen naar Nederhorst den Berg, waar ze
5 jaar woonden. Toen er een
kans was op een grotere woning maakten ze de stap naar
Nieuw Loosdrecht. “Wij wonen in een leuke straat en we
hebben ook goede buren. Ik
merk haast niets van racisme
of zo. En als iemand een nare
opmerking maakt, trek ik
me er niks van aan.” Fartun

“Ik had wel het idee dat ik
als donker meisje een beetje
werd onderschat. Ik startte
op VMBO- basis, maar eindigde op de theoretische
stroming.” Nu studeert ze op
MBO- niveau- 3 voor Pedagogisch medewerker. “Maar ik
wil niet in de kinderopvang
of zo. Ik wil een eigen bedrijf
starten, dus hierna wil ik iets
gaan doen met Business.”
Fartun heeft een druk bestaan. Naast haar opleiding
heeft ze drie bijbanen, in de
kinderopvang, in een winkel
en als huishoudelijke hulp.
Ze fietst heel wat kilometers af. “Ik hang tussen twee
culturen. Ik ben een familiemens, hecht aan mijn familie, oma, tantes en ooms. We
bellen ook vaak. Maar ik heb
ook veel Nederlandse vriendinnen en ik ben gek op dansen en popmuziek.”

Bouw je eigen boot

LOOSDRECHT - Vorige week
hebben 6 kinderen bij Jachthaven Scherpel in Loosdrecht
in vier dagen tijd een boot
gebouwd.

Ieder kind zijn of haar eigen
boot. Hittegolf of niet, het zagen, timmeren of schilderen
ging gewoon door. Op vrijdag
werd aan de boten van 2.35
m. de laatste hand gelegd.

Nieuwe projectleider
‘s-Gravelandse Vaart
‘s- GRAVELAND- De gemeente Wijdemeren vindt dat de
communicatie met de omwonenden rond het bevaarbaar
maken van de ‘s-Gravelandse
Vaart niet goed verlopen is.
Daarom is Wijdemeren op
zoek naar een nieuwe projectleider. De vorige, Frank
van Vliet, wordt vervangen.
Het onderzoek naar het bevaarbaar maken van de ‘sGravelandse Vaart maakt
deel uit van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In dat programma werken 21 partijen samen om
de aantrekkelijkheid en de
natuur in het plassengebied
te versterken. Met een doorgang door de Vaart ontstaat
de mogelijkheid om een route toe te voegen voor waterrecreanten met kleine vaartuigen, zoals sloepen. Op 13
en 14 mei vonden drie bewonersbijeenkomsten plaats in
De Drie Dorpen. De meeste

Nieuwe projectleider
Wijdemeren gaat op zoek
naar een nieuwe projectleider. Tot hij/zij is gevonden,
ligt het project stil. Dit betekent ook dat de werkbijeenkomsten met belanghebbenden, in ieder geval voorlopig,
niet worden gepland.

Plastic doppen niet bij De Ster
In het blad van vorige week
las u dat Gonny Reman plastic doppen inzamelt voor
het KNGF, geleidehonden.
Dat klopt. Alleen doet ze dat

niet bij hospice De Ster op de
Beukenhof, maar bij Hospice
Kajan op de Borneolaan in
Hilversum (H.S.).

Bridgers gezocht
LOOSDRECHT - Bridgeclub
‘Een Brug te Ver’ staat weer
open voor nieuwe leden.
De wachtlijst bestaat niet
meer. Tussen maandag 23

Toen werden de scheepjes
feestelijk te water gelaten.
Tot grote blijdschap van de
kinderen. Het was een groot
succes.
Foto: Evert Bruinekool

bezoekers vonden dat ze niet
serieus werden meegenomen
in de besluitvorming. Op
een bijeenkomst op 9 juli jl.
bij watersportvereniging De
Vrijbuiter werd duidelijk dat
veel aanwonenden geen vertrouwen hadden in Van Vliet.
Hij zou niet of nauwelijks
gereageerd hebben op informatieverzoeken. Inmiddels
is er een Stichting Behoud
Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart
opgericht die als missie heeft
het ‘ tegenhouden van de
plannen voor het bevaarbaar
maken van de ‘s-Gravelandse
Vaart voor de recreatievaart’.

september en 20 april kunt u
om de 2 weken op maandagavond bridgen in sporthal Eikenrode in Loosdrecht. Aanmelden kan telefonisch:
06 20341364.
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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

Onderhoud begraafplaatsen
WIJDEMEREN - CDA en
Dorpsbelangen
hebben
schriftelijke vragen gesteld
over het achterstallig onderhoud van de begraafplaatsen in verschillende dorpen
van onze gemeente.
B&W is het niet eens met de
term ‘achterstallig onderhoud’. Alle begraafplaatsen
worden op hetzelfde niveau
onderhouden en dat is op
CROW-norm niveau B. Dit
betekent dat er pleksgewijs
40% per 100 m2 bedekking
van onkruiden mag zijn. Als
er meer dan 40% van de 100
m2 bedekt is met onkruiden,
is onderhoud noodzakelijk.
Door onderhoud eens in de
drie weken blijft het op het
gewenste niveau. Door het
weer wordt soms de ondergrens van niveau B bereikt
of overschreden. De paden

op de begraafplaatsen zijn in
de meeste gevallen voorzien
van half verharding. Deze
worden behandeld met heet
water (geen chemische middelen) om ze op het gewenste
onderhoudsniveau te houden.

Berestein en Rading
Op het achterste gedeelte
van begraafplaats Berestein
is een bloemenmengsel ingezaaid. Dit heeft als gevolg
dat er pas na de bloei (en
het vallen van de zaden) gemaaid wordt. Loosdrecht: Op
De Rading is de beplanting
rondom de aula verwijderd.
De bomen veroorzaakten
schade aan het dak en de
beplanting was verouderd.
Voor de aula is een plan in
voorbereiding waarna de beplanting kan worden aangevuld. Op het nieuwe gedeelte

NIEU

is op verzoek van het vliegveld de beplanting gesnoeid.
De plantsoenen zijn opnieuw
ingeplant en heggen zijn vervangen. Op het oude gedeelte
zijn enkele bomen gekapt,
deze waren dood.
Het verhogen van de onderhoudsfrequentie is slechts
mogelijk, wanneer daar extra middelen voor beschikbaar worden gesteld. B&W
zien daarvoor geen mogelijkheden en zijn tevens van
mening dat het onderhoud
op onze begraafplaatsen op
het gewenste niveau is. Er
wordt onderzocht welke kosten ermee gemoeid zijn om
het onderhoud naar niveauA te brengen zodat B&W dit
tijdens de begrotingsbehandeling met de raad kunnen
bespreken.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Apothekers geven tips voor op reis
Wijdemeren - Wist u dat u bij
het overgaan van onze grens
een
medicijnenpaspoort
moet hebben? Simone van
de Loosdrechtse Apotheek
en Ardie Martens van de ‘sGravelandse Apotheek in
Kortenhoef geven wat richtlijnen en handige tips voor
op reis.
Door: Anja Lodder

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Diverse Koffiesnack’s
Per stuk € 1,25

‘Ik ga op reis en ik neem
mee….’ Een woordspelletje
dat u vast als kind wel eens
speelde of nu nog met uw
kinderen speelt. Medicijnen
zullen daar vast niet vaak genoemd worden. Naast het inpakken van alles wat we maar
nodig denken te hebben voor
onze vakantie wordt niet altijd goed nagedacht over de
medicijnen op reis. Naast
de wettelijk verplichte verbandtrommel met uiteraard
pleisters, zwachtels, pincet,
tekentangetje, aspirine, digitale thermometer en paracetamol zijn er meer handige
medicijnen om vervelende
kwalen en ongelukjes tijdens
de vakantie te behandelen.
Denk aan medicatie tegen
reisziekte, zonnebrand met

hoge sp factor, aftersun, antimuggenlotion, paracetamol
in zetpilvorm voor kinderen,
compeed voor blaren et cetera. Een uitgebreide lijst met
tips vindt u online ook op De
Reisapotheek Checklist.

Meest voorkomende ongemakken
“Een van de meest voorkomende misverstanden is
dat men bij diarree Norit of
Lopramide slikt. Doe dit alleen als je acuut het vliegtuig
in moet,” zegt Ardie Mertens.
“Het helpt wel onmiddellijk
maar de bacterie blijft in je
lichaam zitten. Het is beter
om op alle andere momenten
van diarree of braken ORS
in te nemen. Dit is een kant
en klare vloeistof met water,
zout en suiker om de vochten zoutbalans te herstellen.
De zakjes zijn kant en klaar
bij de drogist of apotheker
te vinden. Wat we ook vaak
zien is dat men na de vakantie bij onze balie komt met
een koortslip. Niet de stress
‘die er tijdens de vakantie uitkomt’ is hiervan de oorzaak,
maar de felle zon. Naast het
regelmatig insmeren met
een zonnebrandcrème met

hoge
beschermingsfactor,
moeten ook de lippen ingesmeerd worden met een lippenbalsem met UV filter.”

Algemene tips
“Het
medicijnenpaspoort
kan uw apotheker voor u uitdraaien” zegt Simone. “Soms
heeft u echter meer nodig als
u bijvoorbeeld middelen gebruikt die onder de Opiumwet vallen. Het land van uw
bestemming is natuurlijk ook
bepalend. Gaat u naar Afrika
dan heeft u malariatabletten
nodig. Voor andere landen is
het raadzaam u te laten vaccineren. Informeer ruim van
tevoren, want soms moeten
prikken enkele weken voor
vertrek al gegeven worden.”
Ardie Mertens: “Stop uw dagelijkse medicijnen niet in de
koffer maar neem ze mee in
de handbagage. Niet alleen
kan uw koffer zoekraken,
maar in het ruim vriest het
soms waardoor medicijnen
minder werkzaam worden.”
Kortom, vraag uw apotheker
en neem telefoonnummers
en mailadressen mee van uw
apotheker, huisarts en specialist. Fijne en veilige vakantie!

Zilveren armband verloren
Op vrijdag 14 juli jl. heb ik
mijn zilveren armband verloren, waarschijnlijk op de
Noodweg in Loosdrecht tus-

sen het Knippandje en het
Kruidvat. Het heeft voor mij
emotionele waarde (erfstuk).
Bent u misschien de vinder

en wilt u het graag aan de
eigenaar teruggeven? Mijn
naam is Ingrid Verhoef;
035- 5824656.

Wijdemeren
informeren
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#mooiwijdemeren
#mooiwijdemeren
@dullaartgabrielle

Verloren of gevonden?

Westelijke Drecht
gesloten

Bent u iets verloren? Als gemeente zetten
we alle gevonden voorwerpen die bij ons
binnen gebracht worden op
www.verlorenofgevonden.nl. Op deze
landelijke website kunt u zelf ook verloren
en gevonden voorwerpen melden, zoeken
en vinden.

Volg ons ook op:

In verband met werkzaamheden aan het
Waterleidingkanaal is de Westelijke Drecht,
ter hoogte van het Trekpad, in Loosdrecht
afgesloten van 1 november tot en met
31 december 2019. In geval van vorst zal de
afsluiting duren tot uiterlijk 15 januari 2020.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Meer groen = minder hitte
Het was warm en droog de afgelopen weken! In een omgeving met
veel stenen blijft de warmte nog
meer hangen. Tijd voor meer groen
in de tuin.
Door verdamping en schaduw zorgen planten ervoor dat het in de zomer minder warm
wordt in uw tuin. Neem bijvoorbeeld een oude
boom, die geeft dezelfde verkoeling als tien
airco’s en kan tienduizend liter water per seizoen verdampen. Stenen en tegels doen juist
het tegenovergestelde. Die houden de warmte
vast, waardoor het nog heter wordt. Planten
maken uw tuin dus koeler.

Wat kunt u doen?

Heftige regenbuien

Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen
aan een groenere omgeving, bijvoorbeeld
door tegels en beton te beperken tot maximaal een kwart van de tuin, door houten
schuttingen te vervangen door of laten
begroeien met een groene heg óf door een
groen dak aan te leggen. Met een groen dak
slaat u drie vliegen in één klap. U helpt mee
overlast door regen te voorkomen, zorgt voor
de vogels, bijen en vlinders en houdt het eronder koel. Op een warme zomerse dag kan een
groen dak vele graden schelen.

Bijkomend voordeel van meer groen in de
tuin is dat heftige regenbuien, zoals op 12 juli,
makkelijker in de bodem wegzakken.
Hierdoor worden de riolen minder zwaar
belast en kunnen we wateroverlast op straat
(gedeeltelijk) voorkomen. Regenwater dat op
uw huis valt, kunt u eventueel opvangen in een
regenton en weer gebruiken om de planten
mee te bewateren.

Officiële bekendmakingen
(24.07.19)

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 20a: vervangen brug (24.07.19)
- Herenweg 24: bouwen schuur (22.07.19)

’s-Graveland
- Noordereinde 14: plaatsen dakkapel (22.07.19)
- Zuidereinde 149a: aanbrengen buitenisolatie aan
woning en maken van aanbouw (19.07.19)

Kortenhoef

gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (17.07.19)

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

Loosdrecht

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: kappen 26 bomen (19.07.19)
- Noordereinde 54a: brandveilig gebruik Huys Brambergen (12.07.19)
- Zuidereinde 246: vervangen beschoeiing en steiger
(11.07.19)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: afwijken van bestemmingsplan t.b.v.
bouwbedrijf (19.07.19)
- Jhr. van Sypesteynlaan 49: plaatsen dakkapel (16.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 121c: uitbreiden woning
(12.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker
(12.07.19)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1a: plaatsen tijdelijke romneyloods (24.07.19)
- Middenweg 26a: uitbreiding werktuigenberging

Ankeveen
- Stichts End 96a: bouwen woning met zwembad

- t.h.v. Curtevenneweg 2: kappen vier bomen in de
Meenthof (17.07.19)
- Kerklaan 22: maken uitweg (12.07.19)
- Kortenhoefsedijk 127: plaatsen dakkaper (16.07.19)
- Kortenhoefsedijk 198: bouwen bedrijfsgebouw
(11.07.19)

- Eikenlaan 72: plaatsen dakkaper en dakkapel (16.07.19)
- Horndijk 9b: vernieuwen beschoeiing (16.07.19)
- de Kreek 1: plaatsen dakopbouw (11.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146a: plaatsen rookkanaal
(18.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning
(16.07.19)
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- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning
- Rading 146: bouwen supermarkt

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw
- Reeweg 16: inpandige uitbreiding bedrijfsruimte

Bestemmingsplan buitengebied Kortenhoef (de Kwakel 20)
>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat tegen
het door de gemeenteraad op 4 april 2019 vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied Kortenhoef (de Kwakel
20) geen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Het
bestemmingsplan is dan ook onherroepelijk geworden.
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming
Agrarisch met waarden – Natuur en Landschapswaarden
in Bedrijf. De huidige opstallen worden gesloopt en er zal
een nieuwe woning met hal worden gebouwd.

- Blijklaan 1: brandveilig gebruik voor uitbreiding kinderopvang (12.07.19)
- Lijsterlaan 12: plaatsen twee dakkapellen (19.07.19)
- Machineweg 32b: wijzigen gevel (24.07.19)

Verkeer

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

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
>

Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Van Mierislaan t.h.v. huisnr. 12: opheffen gereserveerde

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.

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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Els Hekkenberg kruipt in de huid van Wytske
dingshonden SOS waarin nog
steeds de 10 jaar oude Gitta
prima functioneert naast vier
andere honden en vijf begeleiders. “Het is een kleine groep,
heel hecht, die zich gespecialiseerd heeft in het zoeken op
het water naar vermiste personen”, vertelt Cor.

LOOSDRECHT - Cor en Els
Hekkenberg zijn gepassioneerde eigenaren van twee
reddingshonden: Gitta en
Wytske. Ze kunnen enthousiast vertellen over de avonturen die ze meemaken. Nu
heeft Els haar eerste boek
gereed: ‘Ik, Wytske, van pup
tot puber’ waarin ze vanuit

het perspectief van deze 10 maar deze ervaring in Panamaanden oude Friese stabij ma was onvergetelijk. Dit zal
verhaalt over de opleiding.
ons nooit meer loslaten”, verIn 2014 waren Els en Cor 10
dagen in Panama om met
Gitta te speuren naar de vermiste Lisanne en Kris. “We
hebben al veel meegemaakt
met onze reddingshonden,

telt Els Hekkenberg. Toentertijd ging het echtpaar op pad
met Gitta, een Alpenzellersennenhond.
Inmiddels hebben Cor en Els
3 jaar geleden een nieuwe reddingsgroep opgericht: Red-

Een lastige discipline die veel
oefening vereist, maar ook
een boeiende interactie met
de hond. Bij het zoeken naar
verdronken personen is een
sonar onontbeerlijk. Daarom
werkt de SOS- groep dan ook
nauw samen met Charon-Nederland. Het is een samenwerking over drie schijven. De
hond signaleert de locatie, de
sonar zoekt het object en een
duikclub of de politie haalt de
persoon naar boven. Cor en
Els geven diverse voorbeelden van acties op zoek naar
vermiste personen. Zoals die
keer dat ze in België op zoek
waren naar 2 jongens die bij
een waterval waren omgeslagen.

Boek
“Bijna elke hond is geschikt
als reddingshond. Honden

Op weg naar beter lopen bij de
George In der Maur Beter lopenwinkel
Van de week had ik weer zo’n moment
waarbij ik dacht, Ja wat heb ik toch
een leuke baan. Onze missie is namelijk
mensen beter te laten lopen en dat is
weer gelukt.
Ik had namelijk een mevrouw in de
winkel die ruim een jaar geleden na een
lelijke val haar enkel zeer complex gebroken had. Na een vervelende operatie
hebben ze de enkel helaas vast moeten
zetten wat een zware tegenvaller was
natuurlijk. Deze dame gaat nu 2 keer
in de week naar de fysiotherapeut om
oefeningen te doen om haar banden en
spieren sterker te maken in haar benen
en rondom de enkel. Haar vraag aan mij
was of ik schoenen voor haar had om
deze oefeningen beter uit te kunnen
voeren en ik kan je vertellen dat dat
gelukt is. Ik heb met deze mevrouw de
nieuwe sport(wandel) schoenen van het
Mizuno gepast en dat was een schot in
de roos.
De Mizuno sport(wandel) schoenen die
wij in huis hebben zijn allemaal gemaakt
met een Waveplaat in de loopzool.
Deze Waveplaten hebben verschillende
lengtes korte Waveplaten voor het
sporten en de langere Waveplaten zijn
voor het wandelen. Deze Waveplaten
zorgen voor een goede afwikkeling en
voor stabiliteit en dat is precies wat deze
dame nodig had. Deze mevrouw kocht
dan ook 2 verschillende paren 1 paar om
haar oefeningen goed uit te voeren en 1
paar om te wandelen.
Dit is een van de voorbeelden waarmee
wij dagelijks te maken krijgen. Ook

voor mensen met onder andere
Reuma, Neuropathie, Rugklachten en
de Diabetische voet en vele andere
voet- en houdingsklachten zijn er volop
goed passende schoenen te koop bij de
George In der Maur Beterlopenwinkel.

NIEU

willen altijd voor je werken.
Voor hen is het een spel dat
moet je op een positieve wijze
stimuleren”, vertelt Els. Zoals
die keer dat Gitta een dode
man rechtop tegen een boomstam ziet zitten. Ze krabt aan
zijn linkerarm, kom op, doe
wat. Els en haar hond maken
het spelletje af, een rare gewaarwording. Maar die beloning hoort erbij.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Over de opleiding van Wytske
heeft Els een boek geschreven
dat op 13 september uitkomt
bij Boekscout. “Het begon
op Facebook waarop ik mijn
ervaringen met Wytske opschreef. Dat vonden heel veel
volgers leuk en toen heb ik besloten het in boekvorm uit te
geven, in 63 pagina’s.” Het bijzondere is dat Els als het ware
in de huid kruipt van haar
Friese stabij. Ze beschrijft tal
van oefeningen met de neus
van Wytske. “Ik heb het geschreven om het belangrijke
werk van de vrijwilligers en
honden wat meer bekend te
maken, veel mensen weten
er weinig van.” Een deel van
de opbrengst gaat naar Reddingshonden SOS.

VOORDEELHOEK

TOT 40%
KORTING!

Ook kun je bij ons ook geheel vrijblijvend
een 3D voetscan laten maken. Met deze
scan kunnen wij kijken wat je voetstand
doet en wat ervoor nodig is om deze
eventueel te verbeteren ook geeft de
scan aan hoe de druk onder de voet
verdeeld is. Deze scan laat ook zien
welk type voetbed er bij jou voet past
en deze voetbedden van Aetrex hebben
wij op voorraad en kunnen gelijk gepast
worden in de nieuwe schoenen.
Ook hebben we van Aetrex hele jne
slippers en sandalen die opgebouwd
zijn met hetzelfde voetbed als de Aetrex
voetbedden, echt een aanrader om
eens te passen. Ons enthousiaste en
deskundige verkoopteam staat graag
voor je klaar om jou een passend advies
te geven en te laten voelen hoe fijn
schoenen echt kunnen zitten.
Onze collectie bestaat natuurlijk uit meer
dan alleen de sport(wandel) schoenen
van Mizuno ook verkopen we wandelschoenen van het merk Meindl, deze
schoenen zijn bijna allemaal uitgevoerd
in Gore-tex en dus geheel waterdicht
de exclusieve Identity lijn van Meindl die
geheel biologisch gemaakt zijn, zijn ook
in ons assortiment te vinden. Hierover
kun je meer informatie vinden op onze
website www.indermaurbeterlopenwinkel.nl. Wat wij ook te bieden hebben zijn

leuke sandalen waar je je eigen op maat
gemaakte steunzool in kunt dragen of
onze fijne Aetrex zolen, ben je meer
opzoek naar een leuke sneaker of juist
een wat nettere schoen ook dat vind je
bij ons in Groenekan.
Onze collectie is zeer uitgebreid en
gevarieerd en je vind deze zomer ook
allerlei frisse kleuren en leuke prints in
de schoenen. Ben je al nieuwsgierig geworden of wil je graag een 3D voetscan
laten maken en een passend advies
krijgen kom gerust eens binnen lopen bij
de George In der Maur Beterlopenwinkel

in Groenekan nabij Utrecht en ons
enthousiaste team verwelkomt je graag

met een heerlijk kopje koffie en een
goed advies.

n

George In der Maur Beterlopenwinkel

In der Mauer Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan
030 - 2040612
www.indermaurbeterlopenwinkel.nl

UITAGENDA
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.

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

5 t/m 9 augustus

Schilderen in Gooi en
Vechtstreek

van 10.00 tot 15.00 uur, vinden
buitenschilderworkshops plaats waarvoor per
dag of voor het geheel ingeschreven kan worden. Docent is kunstschilder Emilie
Lindenbergh. Aanmelding
kan voor een dag, kosten €
30,-, of voor alle vijf de dagen
voor € 140,-. Voor thee, koffie
en wat erbij wordt gezorgd!
Info en aanmelding: email:
elindenbergh@yahoo.com ,
telefoon: 06 302 76 087,
www.emilielindenbergh.com

13 augustus
ring! Beklim de 235 treden
van de 45 meter hoge toren
en geniet van het uitzicht.
www.grotekerknaarden.nl

Expositie ‘Beter met
Planten’ in Pinetum Blijdenstein – Hilversum
‘Beter met Planten’ is het
jaarthema van vele botanische tuinen in Nederland.
In het Pinetum zullen dit
jaar boeiende verhalen verteld worden over de geneeskrachtige werking van de
collectie. www.pinetum.nl

Expositie “Loofloos vervlochten tussen hoop en
vrees” – Loosdrecht
Schilderijen van kunstenares Tiety Bouma te bezichtigen in Bibliotheek Loosdrecht.
www.bibliotheekgooienmeer.nl

t/m 14 september

In de unieke tentoonstelling ”Ik denk aan je” is een
verzameling oude poëziealbums en gelegenheidsgedichten tentoongesteld in de
Sijpekerk. De Sijpekerk en
de tentoonstelling zijn elke
zaterdag open van 11.00 tot
16.00 uur. De entree is gratis. www.sijpekerk.nl

t/m 15 september

Beelden in de tuin van
het Kasteel – Loosdrecht
Tot en met zondag 15 september worden de werken
van beeldhouwgroep de
Plaggenhoef uit Hoevelaken
tentoongesteld. In een selectie van 32 stukken zijn de
beelden van alle leden te bewonderen. www.sypesteyn.nl

15 september

Expositie ‘Wind, Water,
Wieken en Werk’ in het
Vechtstreekmuseum
Maarssen
In
deze
tentoonstelling
staan achttien molens van
Utrecht tot aan Muiden centraal.www.vechtstreekmuseum.nl

t/m 30 september

Toren beklimmen van de
Grote Kerk Naarden
Bekijk zelf de ster van de
Vesting liggend in het Gooise landschap.Een gids van
de vereniging neemt u mee
voor deze prachtige erva-

Luister dinsdag 13 augustus om 19:00 en 21:00 uur vanaf het prachtige terras van Ottenhome in Kortenhoef naar swingende jazz- en filmmuziek. Met uitzicht op het meer de
Wijde Blik kijk naar het 16-koppige blazersensemble VIB Brass dat op een ponton in het
water de meest zomerse muziek ten gehore brengt.
www.grachtenfestival.nl

t/m zo 27 oktober

Tot 1 september

Zomertentoonstelling “Ik
denk aan je” - Loosdrecht

GRACHTENFESTIVAL BIJ OTTENHOME: VIB BRASS - KORTENHOEF

t/m 31 oktober 2019

Rondleiding in Kasteel
Loenersloot

Het kasteel werd in 2012 en
2013 ingrijpend gerestaureerd en is sinds mei 2013
voor een belangrijk deel toegankelijk voor het publiek.
www.kasteelloenersloot.nl

OERRR VLEERMUISSAFARI IN
‘S-GRAVELAND
16 augustus

Ga je mee op zoek naar
vleermuizen op de
buitenplaatsen van ‘sGraveland? Voor gezinnen met kinderen vanaf
8 jaar. Het mysterie van
vleermuizen
Vleermuizen zijn mysterieuze dieren. Door hun
verborgen levenswijze
wisten mensen nauwelijks iets van de vleermuis af en dan volgt
snel de kreet: “het zijn
enge beesten”. Inmiddels
weten we dat dit vooral
fabels zijn en dat de
vleermuis absoluut niet
eng is.
Onze boswachter zal enthousiast vertellen over het leven van vleermuizen. Onder meer
het sonarsysteem waar ze hun eten mee opsporen komt ter sprake. Maar ook wat ze
eten, hoe groot ze zijn en waar ze wonen. Speuren naar vleermuizen
Samen met de boswachter ga je op zoek naar vleermuizen in het donkere bos. Daar leren we hoe we deze dieren kunnen vinden. De vleermuisdetector helpt ons daarbij. Op
de buitenplaatsen leven dwergvleermuizen, grootoorvleermuizen, watervleermuizen
en rosse vleermuizen. Vrijdag 16 augustus 2019 Vanaf 20:30 tot en met 22:00
www.natuurmonumenten.nl

7 september

NK Palingroken Kortenhoef

Jaarlijks wordt het Nederlands Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef
georganiseerd. Tussen 12.00
uur en 17.00 uur strijden circa 100 palingrokers uit het
hele land om de eer.
www.nkpalingroken.nl

HISTORISCH FESTIVAL VREELAND - VREELAND
17 en 18 augustus

Het is een gezellig festival en voor veel mensen een feest van herkenning met veel
historisch vermaak. Groots opgezet oldtimer evenement, meer dan 1200 voertuigen
staan op een weiland opgesteld om aan het publiek te showen. Er is meer; verschillende
muzikale optredens van bands en groepen, onderdelenmarkt, brocantemarkt, oude ambachtenmarkt, jongvee keuring op zaterdag, oude kermis met oud Hollandse attracties
( deze attracties zijn gratis te bezoeken, mits het entreegeld voldaan is) zondagmiddag
een optreden van Mooi Wark. www.historie-herleeft.nl

7 september

Braderie Kortenhoef

De braderie is te vinden op
de Kortenhoefsedijk en er
zijn tal van kramen. Na afloop hoeft u niet direkt naar
huis, want om 21 uur begint
de gondelvaart van Kortenhoef. www.stichtingblok.nl

JAARMARKT NIEUW LOOSDRECHT
28 augustus

Op de Nootweg, Eikenlaan en het Lindeplein vindt - zoals elk jaar op de laatste woensdag van augustus - de jaarmarkt plaats. De jaarmarkt is geen gewone braderie, maar
een gezellige markt met een grote diversiteit aan kramen, een gezellig horeca plein en
activiteiten voor de kinderen. Vanaf 13:00 tot en met 00:00

7 september

LOOSDRECHT JAZZFESTIVAL

Jaarlijks wordt op de eerste
zaterdag van september ‘s
avonds om 21.00 uur langs
de helling van de kanaalbrug een sfeervolle gondelvaart gehouden, waarbij
een tiental verlichte gondels
langs komt varen.
www.stichtingblok.nl

Dit tweedaagse jazzfestival is al jaren een begrip. Jachthaven ’t Anker wordt die dagen
omgetoverd tot een bruisend festivalterrein met plek voor vele bands en foodtrucks.
Jong en oud genieten er van jazz, soul, funk en alles wat er vanaf is geleid. Mis het niet
en koop direct kaarten!
www.loosdrechtjazzfestival.nl

Gondelvaart Kortenhoef

13 september 2019 en za 14 september

8

Woensdag 31 juli 2019

Hittegolf in Wijdemeren

NIEU

Brandweerdag Nederhorst den
Berg

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

De strook

Zuwestrandje
Spiegelplasstrandje

Eiland Markus Pos

Vuntusstrandje

Badende koeien

Hondenstrandje

