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Bent u nog wel 
op tijd? 

NVM aankoop-
expert nodig? 
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VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ 
TAXATIES | NIEUWBOUW | ADVIES | BOG

VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

Lees verder op pagina 3

Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 

Lees verder op pagina 3
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Uw huis verdient 

de hoofdrol! 
Eerlijk verkoop-
advies nodig? 

Door: Patricia IJsbrandij
Afgelopen zondag 16 juli maakte Bonnema Watersport het voor 
dertig gezinnen van stichting Heartbeat mogelijk om een heer-
lijke dag op het water te beleven. Geheel belangeloos stelden 
zij hun bijna voltallige vloot beschikbaar en begeleidde vrijwil-
lig alles in goede banen. Stichting Heartbeat is opgericht door 
Björn en Nicole Tannemaat, zij zijn de ouders van Sebastiaan 
en Frederique. Zij ondervonden door de privé situatie zelf hoe 
moeilijk het is om met een hartpatiëntje, ongedwongen te ont-
spannen als gezin.

Hun zoon Sebastiaan is hart-
patiënt en inmiddels alweer 
13 jaar. Met een hartje dat 
op halve kracht werkt is 
hij kwetsbaar, kort geleden 
brak hij zijn been en op het 
moment herstelt hij van een 
gebroken arm. Alle dagelijkse 
benodigde aandacht gaat in 
zo’n gezin vanzelfsprekend 
naar de nog jonge patiën-
tjes, daar schieten de overige 
leden van het gezin vaak bij 
in. Naast dat de stichting af-
wisselende dagjes uit organi-
seert als golfen, rallyrijden of 
varen, heeft het in juni 2014 
een fantastische HeartVilla 
geopend. Deze riante villa 
staat in de groene natuur van 

Otterlo met veel ruimte er 
omheen, en is van alle luxe 
voorzien. Hier kunnen de ge-
zinnen, met de naar behoefte 
benodigde hulp, een onbe-
zorgde vakantie genieten. 
Vivian Boelen is ambassadeur 

van Heartbeat vanaf het eer-
ste uur, nu alweer tien jaar. 
“Je kunt je nooit echt inden-
ken wat voor impact het heeft 
op het hele gezin, wanneer 
een persoon ervan patiënt is. 

foto: @Waterblauw
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Helft van dubbele villa aan de 

Carl Heinrich Knorrlaan 2 

te Loosdrecht. 

Koopprijs € 535.000,- v.o.n. 
VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

vlnr; Björn, Sebastiaan, Frederique, Nicole, Sanne, Vivian, joerd en Jolanda
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Ik hou niet zo van het woordje dik,
ik prefereer moeilijk te kidnappen.

 
WEEKENDAANBIEDING

(DON, VRIJ, ZAT)

LOOSDRECHTSE TURF

VAN  9,50     6,95
(CHOCOLADE KAPSEL MET BRAMENBAVAROISE)

PER STUK

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

5,50 
Romaans rolletje
gemarineerde kalfsschnitzel 
met parmaham

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

wij zijn ivm vakantie gesloten van ma 31 juli t/m zaterdag 19 augustus

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM  15,00    -    DEKBED vanaf  17,00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede 
ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar  8,50
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S

✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Op het terras van restaurant 
Spoon zullen heerlijke dran-
ken en gerechtjes geserveerd 

worden die helemaal passen 
in de sferen van de Sypesteyn 
Kasteelfair. De voorbereidin-

Daarnaast houdt Jacco vooral 
rekening met goede marges 
en prijs-kwaliteit verhouding. 
Wat de klant voornamelijk be-
merkt, is dat het fruit zoveel 
meer smaakvol is. Boer Erik 
(Drogenbroek fruitkwekerij) 
oogst zijn fruit en groente 
pas op het juiste moment. 
Wanneer de brix-waarde (sui-

kergehalte) optimaal is. In de 
laatste dagen voor de oogst 
komt de smaak in het fruit 
tot volle wasdom zoals de 
natuur het bedoeld heeft. In 
tegenstelling tot fruit dat tot 
rijping moet komen tijdens 
zijn lange reis over zee naar 
de Nederlandse supermark-
ten. Tussen Amsterdam en 

‘Gezond, eerlijk en heerlijk’

Producten van Boer Erik

Bij Jumbo van de Bunt in Nieuw-Loosdrecht breidt groenteman 
Jacco van den Dolder het assortiment steeds een beetje meer 
uit met lokale producten. Producten die van lokale oogst ko-
men zijn milieuvriendelijker, het heeft immers geen duizenden 
kilometers gevlogen of gevaren.

Utrecht, langs het Amster-
dams Rijnkanaal bij Loenen 
en Breukelen heeft boer Erik 
zijn boomgaarden. Mooi 
vol fruit, pruimen, kersen, 
blauwe bessen, aardbeien, 
frambozen en bramen, of het 
fruit in pot, zoete appeltjes, 
witte peertjes of appelmoes. 
Alles geteeld en verwerkt met 
respect voor mens en natuur. 
Ook levert boer Erik zijn pro-
ducten aan lokale producen-
ten, zoals het fruit voor de 
Schulp sappen. Jacco; “Vanaf 
mijn eerste vakantiebaantje 
op mijn vijftiende werk ik al 
in de groente en fruit. Ik ben 
altijd op zoek naar mooie 
producten. Verser dan van 
boer Erik kan niet, pas als 
we besteld hebben wordt er 
geplukt. Dat er vraag naar 
eerlijke streekproducten was 
wist ik wel, maar het loopt 
boven verwachting goed. We 
krijgen heel veel positieve 
reacties van de klanten. Na de 
zomer wil ik uitbreiden met 
meer sappen en wijnen.”
www.boererik.nl

Kasteelfair op Kasteel-Museum Sypesteyn

Op zaterdag 2 september wordt de inmiddels traditionele Sy-
pesteyn Kasteelfair weer gehouden in de prachtige, historische 
tuin. Een grote diversiteit aan standhouders verwelkomen de 
bezoekers van 10.00 tot 18.00 uur.

gen zijn nu in volle gang om 
een fraai en divers aanbod 
van standhouders op de 
fair te realiseren. Er wordt 
gestreefd naar wederom een 
ruim aanbod van ambach-
telijke en streekproducten 
zoals boerenkazen, olijfolie, 
marmelades en chutneys, ex-
clusief rundvlees, verse groen-
tes en fruit. Ook liefhebbers 
van o.a. brocante en antiek, 
vintage kleding, geschenken, 
tuindecoraties, kaarsen, sie-
raden, beelden, schilderijen, 
prenten etc. kunnen hun 
hart ophalen. Voor meer in-
formatie t.b.v. standhouders, 
gaarne contact opnemen met: 
carma@sypesteyn.nl

Edwin, Jacco en Yoeri



3

Rick Bos

Willem liep in de zengende 
hitte de hele marathon in vijf 
uur en negen minuten uit. 
Een geweldige prestatie. Wil-
lem; “Ik was goed getraind 
en optimaal voorbereid ver-
trokken. Onderweg stonden 
bewaakte posten met water 
waar je je telkens geheel 
moest koelen om oververhit-
ting te voorkomen. Daarbij 
moest je wel zorgen dat je 
voeten droog bleven om de 
kans op vorming van blaren 
te minimaliseren. Ik ben 

zeer onder de indruk van het 
land, het is er zo mooi en 
vruchtbaar, het leven speelt 
er zich voornamelijk buiten 
af. Maar het is ook een land 
waar vrijwel niets is geregeld, 
zo zijn er bijvoorbeeld geen 
verkeersborden en hebben 
alle wegen diepe kuilen. Ook 
zie je overal zwaar bewapen-
de beveiliging staan, ook voor 
de school.” Willem bracht tij-
dens zijn verblijf in Oeganda 
een bezoek aan zijn sponsor-
kind. Hij werd er hartelijk ‘als 

Waterbeestjes vangen met een schepnetje levert altijd verras-
singen op. Kom mee ontdekken wat er allemaal onder water 
leeft, bijvoorbeeld waterkevers, bootsmannetjes en libellen-

Bijna 4200 euro voor de 
kinderen in Oeganda

Door: Patricia IJsbrandij 
In april werd er op de Rehobothschool een sponsorloop gelopen door de 
kinderen van alle groepen. Zij haalden daarbij maar liefst 4197 euro op 
voor kinderen die in armoede leven in Oeganda. Door dit mooie bedrag 
kon Willem van de Bunt het prachtige totaal van 12.004 euro meene-
men naar Oeganda waar hij meedeed aan de Uganda Muskathlon.

een lot uit de loterij’ ontvan-
gen. “Met vijf mensen wonen 
ze daar in één kamertje, een 
krotje zonder water”, vertelt 
hij. De organisatie van deze 
Muskathlon was in handen 
van 4M en Compassion, zij 
zorgen dat de opbrengst aan 
de kinderen van Oeganda 
wordt besteed in de vorm van 
voedsel, educatie, medicatie 
en kleding. Afgevaardigden 
van elke groep van de Reho-
bothschool overhandigden 
aan Willem officieel de che-
que, zij zijn ontzettend trots 
op het hoge bedrag. Willem; 
“Het was een ervaring om 
nooit te vergeten. Alle kinde-
ren en sponsoren, ontzettend 
bedankt voor jullie inspan-
ning en steun.” 

Op slootexpeditie waterbeestjes 
vangen in de zomervakantie

Slootexpeditie Waternet 2017 (foto Marjan Oesterholt)

larven. Schep de diertjes met 
een schepnet uit het water en 
zoek op de zoekkaart op wat 
het is. Ontdek de wondere 
onderwaterwereld. Voor kin-
deren vanaf 6 jaar. Natuurlijk 
mogen ouders of opa en oma 
ook mee.

 
Tijd: 10.00-12.00 uur
 

Start bij Loenderveense Plas, 
Bloklaan 5 in Loosdrecht
-       Donderdag 20 juli
-       Maandag 31 juli
-       Vrijdag 11 augustus
-       Maandag 21 augustus

Meer informatie en aanmel-
den op: waternet.nl/loender-
veenseplas

Oranjefonds en Fun4All 
blij met opbrengst collecte

In de week van 8 juni jl. heeft het Loosdrechtse koor 
Fun4All met alle koorleden gecollecteerd voor het 

Oranjefonds. En niet zonder succes: 

maar liefst 1.772,69 euro 
werd in Nieuw-Loosdrecht opgehaald! 

Een warm dankjewel voor alle inwoners 
die hieraan een bijdrage hebben geleverd. 

Het is zo mooi om te zien dat 
zoveel gezinnen op zo’n dag 
‘gewoon’ even happy zijn.”  
Bij aankomst werden de ge-
zinnen warm ontvangen bij 
Bonnema met koffie en thee. 
Samen met Björn werden er 
enkele instructies gegeven 
en de indeling per boot be-
kend gemaakt. Het weer viel 
alles- zins mee, droog en niet 
te koud. Vol verwachting vaar-
de de vloot van Bonnema uit, 
iedere boot voorzien van een 
goed gevulde goodiebag met 
strandbal, petjes, spelletjes en 
lekkers. Na een ochtend met 
de wind in de haren over de 
plassen te hebben gekoerst, 
liet iedereen zich de uitge-
breide lunch, verzorgd door 
slagerij Hol, op het eiland 
De Meent goed smaken. De 
sfeer was geweldig, nieuwe 
contacten werden er gelegd 
en vriendschappen gesloten. 
De indeling van de boten ver-
anderde spontaan, kinderen 
kropen bij elkaar aan boord 

en de moeders kletsten samen 
in een nieuwe bootmix door. 

Nicole; “Je voelt het hechte 
warme familiebedrijf bij Bon-
nema, het zijn zulke lieve leu-
ke mensen. Zij boden zelfs een 
tegoedbon aan voor degene 
die op het laatste moment om 
gezondheid redenen moesten 
afzeggen. We hebben er zo’n 
ontspannen en fijne dag ge-
had.”

Door het leukste laantje van 
Loosdrecht, de Kalverstraat, ge-
varen, werden er ijsjes gegeten 
op Marcus Pos. Bij terugkomst 
in de haven aan het einde van 
de dag was iedereen moe en 
een beetje teleurgesteld dat 
het alweer voorbij was. 

Vivian wachtte ze aan de kade 
op; “Het is zo ontroerend om 
zoveel blije koppies met rode 
wangen te zien. Dan ben je 
trots ambassadeur te zijn én 
op Loosdrecht.”

Vervolg van pagina 1

foto: @Waterblauw
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Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35 • 1213 PW  Hilversum • tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK      • Airco service
• Onderhoud   • Banden service + opslag
• Reparatie    • Verkoop occasions

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK
• Onderhoud
• Reparatie

De heer Molendijk organi-
seerde destijds twee keer per 
jaar een veiling van oude en 
antieke boeken en was orga-
nisator van diverse boeken-
markten in den lande, zoals 
de Veluwse boekenmarkten. 
Molendijk is vooral gespecia-
liseerd in oude geschiedenis, 
topografie, (staten)bijbels en 
theologie. Ook oude foto’s, 
ansichtkaarten en albums 
zijn welkom. Taxatie gebeurt 
zo mogelijk aan de hand van 
bewijsmateriaal uit recent 
verschenen veilingcatalogi.

Een nauwkeurige vaststelling 
van de waarde van boeken is 
afhankelijk van de druk en van 
de staat waarin het boek ver-
keert. Met enige regelmaat ko-
men er op dit soort taxatieda-
gen uiterst zeldzame werken 
voor de dag en soms duiken 
zelfs geheel onbekende boe-

ken op. Arie Molendijk geeft 
graag een deskundig advies 
m.b.t. restauratie van kostbare 
boeken, bijbels of boeken met 
een emotionele waarde. Het 
maken van een taxatierapport 
voor de verzekering is moge-
lijk voor zeldzame boeken en 
bijbels en advies voor verkoop 
en inbreng voor een veiling. 
Voor taxatie of verkoop van 
een bibliotheek of een partij 
moeilijk te vervoeren boeken 
kan eventueel een afspraak 
worden gemaakt.    

Arie Molendijk is de laatste 
taxateur van boeken in Neder-
land die er geheel zijn beroep 
van heeft kunnen maken. 
Taxatie kost vijf euro, onge-
acht het aantal te beoordelen 
boeken. Meer informatie: Anti-
quariaat A.C. Molendijk, mail: 
amolendijkboeken@outlook.
com (niet voor taxaties). 

Hoe klinkt klassieke muziek? 
Welke instrumenten zijn er? Wat 
komt er kijken in de wereld van 
muzikanten en een orkest. Wat 
is een muzieksleutel? Waarom 
heeft de dirigent een stokje? Of 
wat doen trappers op een harp? 

Desiree Wijma (Muziekles 
Loosdrecht) schreef het kinder-
boekje ‘Puk de kleine viool’, 
waarin muziekinstrumenten 
tot leven komen. Rafaëla Bik-
ker (’t Theaterwinkeltje) ver-
werkte deze tekst tot een 
musical script. En Pieter van 
den Dolder (Fun4All) schreef 
de muziek erbij. Samen willen 
zij op een theatrale manier 
klassieke muziek en acteren 
onder de aandacht van kinde-
ren brengen. Op deze manier 
zijn kinderen meer bewust 
van zichzelf, maakt het ze 
spelenderwijs zelfverzekerder 
en sterkt het ze naar het vol-
wassen worden. Ook Puk de 
viool is in het begin bang, ze-
nuwachtig en onzeker, maar 
hij maakt vrienden en groeit 
gaandeweg het verhaal. Een 
lieve leuke voorstelling/cursus 
speciaal voor kinderen van de 
basisschool of voor volwasse-
nen die er geen kaas van heb-
ben gegeten. 

Puk de kleine viool
In het atelier van instrumen-
tenmaker Jan Jaap wordt Puk 
de kleine viool uit het beste 
hout geboren. Op de dag dat 
hij wordt meegenomen door 
violiste Jolien begint zijn mu-
zikale leven. Jolien speelt in 
een orkest, kleine Puk maakt 
daar kennis met de eigenzin-
nige karakters van de vele 
collega instrumenten, sluit 
nieuwe vriendschappen én 

wordt verliefd. De koperbla-
zers Toby Tuba en Bor en Bas 
Trombone met hun neven 
Tom en Pet Trompet zorgen 
voor de gezelligheid in het 
orkest. Joris Slagwerk maakt 
de meeste herrie, mede door 
zijn bulderende lach. Meneer 
Vleugel houdt van een lol-
letje. Als Fien de verleidelijke 
zilveren dwarsfluit met haar 
lange wimpers en rode lip-
pen beweert het belangrijkste 
instrument van het orkest te 
zijn, zeurt Truus Hobo met 
haar scherpe stem nog een 
tijdje door dat zij dat is ‘Ik 
ben verantwoordelijk voor 
de juiste A’, zegt ze. Totdat 
Eerste viool Mopperkont haar 
erop wijst dat hij als de viool 
van de concertmeester toch 
echt het net zo belangrijk is. 
Dwarsfluit Fien is naast heel 
mooi ook lief en zachtaardig, 
de jonge Puk krijgt kriebels 
van haar in zijn buik. Naast 
Jolien zit Fleur in het orkest 
met viool Bruintje, hij en Puk 
sluiten direct vriendschap. 
Puk moet zich nog bewijzen 
en haalt alles uit zijn kast om 
op zijn allermooist te klinken. 
Het is ontzettend zwaar voor 
hem maar de dirigent is tevre-
den, mevrouw Harp roept als 
eerste dat hij een aanwinst is 
voor het orkest. Zijn klanken 
worden in samenspel met 
Miep altviool wonderschoon. 
Spannende tijden en zenuw-
achtige perikelen brengen 
de voorbereidingen voor het 
concert. Op de grote dag loopt 
de spanning op, zowel in 
de concertzaal als achter de 
schermen. Ook zijn schepper 
vioolbouwer Jan Jaap is in het 
publiek aanwezig. Hij luistert 
trots en vol bewondering.

Taxateur Arie Molendijk 
komt naar Loosdrecht

Loosdrecht- De bekende Nederlandse taxateur en veilinghou-
der Arie Molendijk uit Rotterdam komt donderdag 27 juli van 
13.00 tot 16.00 uur naar Fletcher Hotel Loosdrecht, Oud Loos-
drechtsedijk 253, om oude en zeldzame boeken, handschriften 
en oude bijbels voor het publiek op hun waarde te schatten.

Ingezonden brief
Onder deze titel hebben de griffie van Hilversum en Wijdemeren en cursus voor belangstellenden 
op gezet. Ik wil hierbij graag, en ik denk ook namens alle cursisten, de griffiers van de gemeente Hilversum 
en Wijdemeren hartelijk danken voor dit genomen initiatief. Gedurende 3 maanden konden inwoners van 
beide gemeenten meedoen om meer inzicht te krijgen in het politieke speelveld. Met ca 50 deelnemers was de 
opkomst voor mij verassend hoog. Alle onderwerpen betreffende het werk van de gemeenteraad zijn aan de 
orde gekomen, zoals o.a.: De organisatie van het bestuurlijke apparaat, De positie van de griffie en de ambte-
naren van de gemeente, Het college van B&W als uitvoerend orgaan van de raadsbesluiten, De gemeenteraad 
als hoogste machtsorgaan in de gemeente, Algemene kennis van de locale wetgeving, Het nut en vervaardigen 
van een interpellatie, amendement of motie, De procedurele handelingen binnen een raads- of commissie-
vergadering, De inspraakmogelijkheden van inwoners en nog veel meer. Daarnaast was er gelegenheid om 
kennis te maken met de verschillende fracties, waarbij raadsleden per politieke partij vragen beantwoordden 
van groepjes deelnemers. Ook het bijwonen van een raadsvergadering was onderdeel van de cursus. Op 5 
juli in Hilversum en op 6 juli in Wijdemeren. Het bijwonen van deze raadsvergaderingen gaf wel een extra 
dimensie aan de cursus. Het was goed te ervaren hoe de gegeven theorie in de praktijk ingezet wordt. Het 
proces werd conform en keurig volgens de procedurele handelingen afgewerkt. Echter het blijft mensen werk, 
hetgeen goed waarneembaar was door de wijze waarop raadsleden elkaar aanspraken en elk voor zich hun 
punten probeerden te scoren. Partij politiek van de hoogste plank, met vaak als resultaat dat gestelde doelen 
uiteindelijke niet haalbaar bleken, met als gevolg dat voor iedereen belangrijke onderwerpen niet verder 
besproken konden worden. De hoeveelheid en diversiteit van de verschillende onderwerpen en de beperkte tijd 
die beschikbaar wordt gesteld ter voorbereiding doet m.i. grote afbreuk aan de belangrijkheid van een goed 
gedegen en weloverwogen afweging en besluitvorming. Het publieke raadsproces doet hierdoor tevens afbreuk 
aan de betrouwbaarheid en de oprechte behandeling van onderliggende onderwerp met het bijbehorende 
besluit, zoals dan wordt waargenomen door de personen op de publieke tribune. Volgens mij moet dat echt 
anders kunnen. En waar een wil is, is een weg.
De cursus was heel leerzaam en interessant als je tenminste betrokken zou willen zijn bij wat er in je gemeente, 
dorp, buurt of wijk gebeurd. Als je niet wilt dat er besluiten over jouw dorp, wijk of buurt worden genomen 
zonder jouw betrokkenheid, meld je dan aan bij een politieke partij van jouw eigen voorkeur en doe mee. 21 
Maart 2018 zijn er weer nieuwe raadsverkiezingen en dan ben je instaat om je stem te laten gelden en mee te 
werken aan een nog betere leefbaarheid in je eigen woon/werkomgeving. Ik ben enthousiast geworden en heb 
me inmiddels aangemeld als lid van de lokale partij in Wijdemeren.  Als je wilt weten waarom, vraag het me 
dan! Ton Koster, mobiel bereikbaar op: 06-53329348, e-mail: ton.koster@hotmail.com

Gemeenteraad is dat iets voor mij?

Puk de kleine viool
Cursusdagen
Hou je van zingen en acteren? 
Meld je dan aan! De cursus is 
voor jong en ouder vanaf 7 
jaar. Na de herfstvakantie elke 
zaterdagochtend van 10.00 en 
13.00 uur. Eventueel als men-
sen kunnen en willen extra 
repetitie in de kerstvakantie. 
Voorstelling eind januari voor 
familie en vrienden en de 
generale repetitie zal worden 
opgevoerd voor de leerlingen 
van de basisschool.

Sponsoring
De initiatiefnemers hebben 
zichzelf als doel gesteld mu-
ziek en theater in Loosdrecht 
meer naar de kinderen te 
brengen, het is gezond en 
goed voor de psychische en 
sociale ontwikkeling. Voor de 
bijkomende kosten kunnen 
zij wel een steuntje gebruiken. 
Draagt u dit een warm hart 
toe en wilt u sponsoren, neem 
dan contact met hen op.

Info/aanmelden
Rafaëla Bikker: 
bikkerrafaela@gmail.com. 
Desirée Wijma, 06-51892737
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Wijdemeren
informeren

Fijne zomer

De redactie wenst u een fijne zomer! 

Op 30 augustus zijn we er weer vol-

ledig. Tot die tijd publiceren we alleen 

officiële bekendmakingen. 

   19 juli 2017   

Kort

>   Wandelen Kortenhoef

Bent u 60+ en wilt u graag wandelen? 

Dat kan elke donderdagochtend vanaf 

Veenstaete in Kortenhoef. De groep 

start om 10.30 uur met een kop koffie in 

de Brasserie. De wandeling is gratis en 

duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. 

Meer weten? Neem contact op met 

beweegcoach Beppie van de Bunt via 

06 315 958 47 (ma t/m do 8.00-13.00 

uur) of kijk op www.sportservicegooi.nl. 

>    Bijdrage Burendag

Op 23 september is het Burendag. Want 

buurten worden leuker, socialer en vei-

liger als mensen elkaar kennen en zich 

inzetten voor hun buurt. Heeft u een 

leuk idee voor deze dag? Het Oranje 

Fonds biedt buurten met goede plannen 

een financiële bijdrage tot 400 euro. 

Doe de aanvraag vóór 18 augustus 

via www.burendag.nl.

>    Werk Arnoud Voetlaan

In het najaar vervangt de gemeente 

het hoofdriool en de bestrating in de 

Arnoud Voetlaan in Ankeveen. In juni is 

het ontwerp aan de bewoners gepre-

senteerd. De werkzaamheden starten 

begin oktober. Half november wordt 

een deel van het Stichts End twee we-

ken afgesloten en een omleiding inge-

steld. Meer informatie volgt 

zo snel mogelijk. Kijk ook op: 

www.wijdemeren.nl/avoetlaan.

>   Aanmelding lokale omroep

In april volgend jaar loopt de aanstelling 

af van de lokale omroep in Wijdemeren. 

Vóór 2 oktober 2017 kunnen partijen 

zich inschrijven bij het Commissariaat 

van de Media via www.cvdm.nl. De 

gemeenteraad adviseert vervolgens het 

Commissariaat, die de uiteindelijke keu-

ze maakt voor een partij. De aanstelling 

is voor een periode van vijf jaar.

Offi  ciële
bekendmakingen

Geef inbrekers
geen kans

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

 42 betaalbare 
 appartementen 

Aan het Noordereinde in 
’s-Graveland bouwt woning-
corporatie Het Gooi en Omstreken 
het sociale woningbouwcomplex 
De Oranjerie. De oplevering staat 
gepland voor oktober dit jaar.

De gemeente heeft als ambitie om de so-

ciale woningvoorraad te laten groeien. In 

maart zijn daar afspraken over gemaakt met 

woningbouwcorporaties. In Loosdrecht ko-

men de komende jaren sociale huurwonin-

gen beschikbaar in de nieuwbouwprojecten 

Erve Knorr en de Godelindehof. 

Ook aan de Voorstraat in Nederhorst den 

Berg worden sociale huurwoningen 

gebouwd. Doel is om binnen drie jaar in 

totaal 130 sociale  woningen op te leveren.

Starters en doorstromers
De Oranjerie bestaat uit 42 betaalbare en 

energiezuinige twee- en driekamerappar-

tementen voor één- tot tweepersoonshuis-

houdens. De netto huur bedraagt tussen 

de 525,87 en 686,69 euro. De helft van de 

woningen is beschikbaar voor starters tot 

35 jaar en de andere helft voor doorstro-

mers. Inwoners uit Ankeveen, ‘s-Graveland 

en Kortenhoef krijgen voorrang bij de 

toewijzing

Reageren via Woningnet
Inschrijven voor De Oranjerie kan in de laat-

ste week van augustus en de eerste week 

van september via www.woningnet.nl. In 

de advertentie leest u alle toewijzings- en 

voorrangsregels. Om te kunnen reageren 

moet u ingeschreven staan bij Woningnet 

Gooi en Vechtstreek.

Vragen
Heeft u algemene vragen over de mogelijk-

heid om te verhuizen, huurtoeslag of uitke-

ringen? Dan kunt u terecht bij de

wooncoaches van MEE via (035) 303 01 62 

of e-mail: wijdemeren@mee-ugv.nl. 

Heeft u vragen over De Oranjerie, 

toewijzingsregels of huurprijzen? 

Dan kunt contact opnemen met Het Gooi 

en Omstreken via telefoonnummer 

(035) 672 66 99 of www.gooienom.nl.  

Lekker op vakantie, een dagje naar 
de stad of een weekend naar de 
kust; de zomer is een ideaal mo-
ment voor inbrekers om hun slag te 
slaan. Bewoners zijn vaak afwezig 
en laten ramen en deuren regelma-
tig open staan. 

Een aantal tips, zodat inbrekers bij u weinig 

kans maken:

-  Houd er rekening mee dat inbrekers ook 

op Facebook, Instagram en Twitter zitten. 

Deel uw vakantie(plannen) daarom niet op 

sociale media. 

-  Kijk eens door de ogen van een inbreker 

en maak een rondje om uw huis. Kan een 

insluiper via een kliko of tuintafel snel door 

een geopend raam naar binnen klimmen? 

Is het bovenlicht wel goed beveiligd en de 

achterdeur op slot?

-  Vraag uw buren om een oogje in het zeil te 

houden en het huis een bewoonde indruk 

te geven. Bijvoorbeeld door de post weg 

te halen, de auto af en toe op de oprit te 

zetten en een lampje aan te doen. 

WaakSamen
Gaat u niet op vakantie? Wees dan extra 

alert. U kunt de WaakSamen-app downloa-

den om gemakkelijk een melding te doen bij 

een verdachte situatie. In de app volgt u een 

handig stappenplan waarmee een volledige 

melding met de juiste informatie direct bij de 

betrokken instanties terecht komt. Daarna 

kunt u de melding eenvoudig delen in uw ei-

gen buurt Whatsapp-groep. Op deze manier 

helpt u mee om uw wijk ook in de zomer 

veilig te houden. De app is gratis te down-

loaden via de Appstore of Playstore. 

Door de ogen van een inbreker 

#mooiWijdemeren
@spierontspanning

Winnaar fotowedstrijd
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 119: bouwen woning (27.06.17)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: plaatsen vijf entreeborden (06.07.17)
- Zuidereinde 30: kappen beuk (28.07.17)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 78: plaatsen dakkapellen (04.07.17)
- Wijde Blick: uitvoeren herstelmaatregelen (26.06.17)

Loosdrecht
-  ’t Breukeleveense Meentje 8b: bouwen woning 

(07.07.17)
-  Horndijk 31: verbouwen woning en aanbouwen 

botenhuis (04.07.17)
- Horndijk 34: aanleggen twee uitwegen (06.07.17)
- ’t Jagerspaadje 19a: plaatsen dakkapel (05.07.17)

Nederhorst den Berg
- Lange Wetering 1: plaatsen dakkapel (07.07.17)
- Sectie B 1185: bouwen zomerwoning (29.06.17)
- Spiegelplas: uitvoeren herstelmaatregelen (26.06.17)
- Wilgenlaan 6: bouwen woning (06.07.17)
- Wilgenlaan 48: bouwen woning (07.07.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 
maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg 21 en 22: plaatsen erker (13.07.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 45: uitbreiden aanbouw (28.07.17)

Kortenhoef
- Kromme Rade 19: bouwen woning (10.07.17)
- De Kwakel 8: plaatsen kapschuur (06.07.17)
-  Moleneind 61: aanbrengen nieuwe halfverharding op 

bestaand toegangspad en maken van een pad tussen 
woonhuis en bijgebouw (11.07.17)

Loosdrecht
- ’t Breukeleveense Meentje 3: bouwen woning (07.07.17)
-  ’t Breukeleveense Meentje 8f: plaatsen beschoeiing en 

steiger (10.07.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: verplaatsen dam met 

duiker (07.07.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 107: plaatsen raamkozijn 

voorgevel (04.07.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan 

t.b.v. Loosdrecht Jazz Festival (06.07.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 252g: wijzigen gevels eerste ver-

dieping en wijzigen balkon westgevel woning (10.07.17)
- Veendijk 8: verplaatsen inrit (07.07.17)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 1 t/m 51: vervangen damwand (07.07.17)
- Wilgenlaan 16: plaatsen balkonbeglazing (29.06.17)
- Wilgenlaan 50: bouwen woning (07.07.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Voorbereidingsbesluit - Woon-
schepen in bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 2013 
Burgemeester en wethouders maken op grond van 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeen-
teraad op 6 juli 2017 een voorbereidingsbesluit heeft 
genomen voor het gebied van het bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 2013.

Ligging  
Het voorbereidingsbesluit omvat de gronden met de 
bestemming “Recreatie - Jachthaven” gelegen binnen het 
bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2012 dat op 
7 juli 2016 per raadsbesluit is vastgesteld. De voorberei-
dingsbescherming ziet op het ligplaats innemen (bouwen 
en gebruik) met een woonboot in de bestemming 
“Recreatie - Jachthaven”.

Reden 
In het bestemmingsplan is het aantal woonboten in 
jachthavens niet begrensd. 

Inzage
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende 
verbeelding liggen vanaf 20 juli 2017 ter inzage - op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur - in het gemeentehuis 
in Loosdrecht. Het voorbereidingsbesluit is ook te zien op 
www.ruimelijkeplannen.nl.
Tegen het vaststellen van een voorbereidingsbesluit staat 
niet open voor het instellen van beroep.

>  Wijziging bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 
2013/perceel Nieuw-Loos-
drechtsedijk 250a
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij over-
eenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 
hebben gewijzigd voor zover dit betrekking heeft op het 
perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a te Loosdrecht. 

Het perceel is deels bestemd voor wonen en deels voor 
water. De regels voorzien in de mogelijkheid om de oe-
verlijn te verplaatsen. Binnen het perceel wordt evenveel 
water gedempt als ontgraven. De verbeelding is gewijzigd 
vastgesteld. Op de verbeelding worden uitsluitend nog de 
te wijzigen delen van het perceel aangegeven.

Inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 
20 juli 2017 voor zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis (afd. Ruimtelijke Ontwikkeling op werkdagen van 
08.30 tot 12.30 uur) aan de Rading 1 in Loosdrecht. De 
stukken zijn ook te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door 
degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gele-
genheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigings-
plan een zienswijze in te dienen. Een belanghebbende 
kan eveneens beroep instellen tegen de aangebrachte 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. 
Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

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

>  Kennisgeving omgevingsver-
gunning (WABO) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een 
vergunning voor het milieuneutraal veranderen hebben 
verleend voor:
-  Van Reenen B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 120 Loos-

drecht: vergroten opslag hoeveelheid inert gas (12.07.17)

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn voor iedereen 
in te zien in het gemeentehuis in Loosdrecht. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken met afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, via telefoonnummer (035) 65 59 557.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publi-
catie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en verder 
ten minste naam en adres van de indiener, de datum, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering) 
bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 
het college van Burgemeester en wethouders van Wijde-
meren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstel-
bare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Ne-
derland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek 
moet worden aangegeven waarom sprake is van een 
spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer 
informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 
voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl.  Kenmerk: HZ_WABO-67598

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtse-
dijk 117: JazzFestival op 15 en 16 september 2017

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster 
Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele be-
denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 
besluitvorming.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
-  Camping De Drechthoeve B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 

200: 50-jarig bestaan De Drechthoeve van 9 tot en met 
12 augustus 2017 (12.07.2017)

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

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteit

Loosdrecht
Jachthaven Het Anker, Oud-Loosdrechtsedijk 117, 15 en 
16 september 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Verkeersbesluiten

’s-Graveland
Noordereinde t.o. nr. 15: twee parkeerplaatsen opladen 
elektrische auto’s (19.07.17) 

Loosdrecht
’t Jagerspaadje: vier gehandicaptenparkeerplaatsen 
parkeerterrein sportvelden (19.07.17)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken 
na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. 

>  Nota en beleidsregels 
bijzondere bijstand  
De raad heeft op 1 juni 2017 de nota ‘Bijzondere Bijstand 
Wijdemeren’ vastgesteld. Inwoners van Wijdemeren met 
een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bij de 
gemeente (individuele) bijzondere bijstand aanvragen. 
De beleidsregels bijzondere bijstand zijn vastgesteld 
op 16 mei 2017 door het college van burgemeester en 
wethouders. De nota en beleidsregels treden in werking 
de dag na deze publicatie. Kijk op www.wijdemeren.nl/
beleidsregels.

Offi  ciële bekendmakingen

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 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 
(035) 65 59 557. 

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 dit 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 afdeling 
Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

19 juli 2017

Overig
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AGENDA

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden ge-
zien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts 
te bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-
meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 
begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie 
en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week, tel. (035) 
6 924 924. Ook bij spoed buiten kantooruren!  Kraamzorg: (035) 
6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum 6 924 692  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 
tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 
huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht
t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de 
regio Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 
bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Donderdag 20 juli
Waterbeestjes expeditie
Loenderveenseplas 
Bloklaan 5 Loosdrecht
Kind.>6 jr; Info/aanmelden:
www.waternet.nl

Weekend 21 t/m 23 juli
Wonderfeel ’s-Graveland
Landgoed Schaep en Burgh 
Drie dagen klassieke muziek 
www.wonderfeel.nl

Di. 1 t/m do. 3 augustus
Gooise Fietsdriedaagse
Start BZC’13 Loosdrecht
Info; Tel: 035-6234987
www.fietsprorege.nl

Zaterdag 19 augustus
Lezing ‘Porselein! ..de weg
van China naar Holland’
Drs. Brigitte Mommers
www.sypesteyn.nl/10.30 uur

T/m zaterdag 9 sept.
Zomertentoonstelling
‘500 jaar reformatie, van 
Luther naar Loosdrecht’
Elke zaterdag van 11-16 uur
www.sijpekerk.nl

Zaterdag 2 september
Kasteelfair op Sypesteyn
Van 10-18 uur. 
Aanmelden standhouders;
carma@sypesteyn.nl

Zaterdag 9 september
Open Dag van 10-13 uur
Muziekles Loosdrecht op de 
Rehobothschool 
www.muzieklesloosdrecht.nl

Vrij. 15 en zat. 16 sept.
Tweedaags Jazzfestival 
Jachthaven ’t Anker
Oudloosdrechtsedijk 117 
Loosdrechtjazzfestival.nl

Tot en met 29 oktober
Exposities Hollands porselein
+ Gebakken tuinbeelden 
Kasteel Museum Sypesteyn
Nw-Loosdrechtsedijk 150
www.sypesteyn.nl

KERKDIENSTEN
NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
23 juli 11.00 uur: diaken B. van Wilgenburg

Beukenhof 
23 juli  geen dienst

Hervormde Gemeente
23 juli 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse

Gereformeerde Kerk
23 juli 10.00 uur: Mw. Ds. J. Broeijer-Bogers

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
23 juli 09.30 uur: dienst
 18.30 uur: gez. dienst Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
23 juli 09.30 uur: Leesdienst

Opslag 
nodig . . .
035 582 59 56

Tijdelijk te weinig ruimte voor uw spullen? Huur dan een opslag-unit 
bij Mini Opslag Loosdrecht.  Bij ons staan uw spullen schoon, droog, 
geventileerd én beveiligd opgeslagen. Zo kort of lang als u maar wilt. 
Zeven dagen per week open van 07.00 tot 19.00. Ons pand vindt u recht 
tegenover het Nieuwbouwproject Erve Knorr
 
Mooier kunnen wij het niet maken! info@mini-opslag-loosdrecht.nl

Mini-Opslag-Loosdrecht.nl, Oude Molenmeent 4, 1231BD Loosdrecht, 035 582 59 56

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

Bio Spin

Te koop: 
Garagebox met eigen oprit 

aan de Nootweg naast de 

Rabobank. Plaats voor 1 

auto binnen en 1 auto 

buiten. Voor de prijs bel: 

0651270759. 

Hulpdiensten moesten zaterdagmiddag naar de Vreelandseweg 
de N201 voor een ongeval tussen een persoon op de motor en 
een persoon op de fiets. 

Vermoedelijk wilde de persoon op de fiets bij de fietsersover-
gang de Vreelandseweg oversteken, de motorrijder zag dat 
te laat en kwam met de fietser in botsing. Beide zijn met de 
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een opgeroepen 
traumahelikopter was daardoor niet meer nodig. 

Fietser en motorrijder 
in botsing

COLOFON
oplage: 4.500 ex.
Uitgave van 
Ten Herkel B.V.

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Taxus-snoeisel helpt 
kankerpatiënten dubbel
Heeft u een taxushaag? Lever dan ook dit jaar uw snoeisel in voor het 
goede doel. Van half mei tot eind september staan er op de GAD-schei-
dingsstations aparte bakken voor het taxus-snoeisel. De jonge scheuten 
(tot 15 cm lang) van de taxus bevatten een geneeskrachtige stof. Oudere 
takken bevatten die stof niet, die kunnen dus gewoon bij het tuinafval.

Het snoeisel dat op die manier wordt ingezameld, wordt door 
de stichting Taxus voor Hoop opgehaald en aangeboden ter 
verwerking voor medicatie tegen kanker. Bovendien levert de 
inzameling van taxus-snoeisel een vergoeding op en die wordt 
gedoneerd aan Viore, inloopcentrum voor mensen met kanker 
en hun naasten. Ook bij verschillende gemeenten zullen inza-
melcontainers komen te staan, bijvoorbeeld op begraafplaatsen.
Taxus behoort tot de inheemse naaldbomen en wordt in Eu-
ropa met name als haagplant gebruikt. Al in 1963 ontdekten 
wetenschappers dat de jonge scheuten van diverse taxussoorten 
anti-tumoractiviteiten vertonen. In de naalden van de scheuten 
zit een stof, bekend onder de naam Baccatine, die de deling van 
kankercellen remt en een belangrijk onderdeel voor het maken 
van chemotherapie.

Viore
Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die 
leven met de gevolgen van kanker. Dat wil zeggen voor mensen 
die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaan-
den. Jong Viore in Contact is voor jonge mensen (25-40 jaar) 
die kanker hebben (gehad). Zij zijn welkom om de Jong Viore-
activiteiten bij te wonen. De bijeenkomsten hebben telkens een 
andere inhoud, van praten, wandelen, met elkaar koken en 
massages tot informatieve bijeenkomsten. Wij begrijpen dat 
(ex)patiënten op het ene moment meer behoefte hebben aan 
lotgenotencontact dan het andere. Soms zijn ze op zoek naar 
steun, terwijl ze een tijdje later even niet meer geconfronteerd 
willen worden met de ziekte. (Jong) Viore is er wanneer zij daar 
behoefte aan hebben, zonder verplichtingen. Elke eerste zater-
dag van de maand is er een bijeenkomst van 10.30 tot 12.30 uur.
Meer informatie is te vinden op www.viore.org.

Taxus voor hoop
Taxus voor Hoop is een Nederlandse stichting die zich belange-
loos inzet voor de strijd tegen kanker. Dit doen zij door middel 
van het landelijk inzamelen van Taxus-snoeisel van de Taxus 
Baccata hagen en struiken. De stichting heeft als droom en mis-
sie om zoveel mogelijk bruikbaar snoeisel te doneren.
Meer informatie is te vinden op www.taxusvoorhoop.nl.
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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Een prachtige tijd is aangebroken: je bent zwanger! Over een 
poosje is er in jullie huis een klein kindje bij. Alle reden om 
je samen goed voor te bereiden. De workshops van het CJG 
kunnen je daarbij helpen. Je hebt hier het meeste aan als 
je ze volgt tussen de 5e en 9e maand van de zwangerschap. 
Uiteraard zijn zowel (aanstaande) moeders als vaders uit de 
hele regio van harte welkom!

25 juli: Contact met je (aanstaande) baby
Tijdens je zwangerschap kun je al heel goed contact maken 
met je kindje. Maar hoe doe je dat? Hoe herken je het gedrag 
van je baby in je buik en bouw je een band op? En hoe maakt 

Ingezonden brief

Afscheid Ilonka Voermans, waarnemend huisarts
Beste mensen,

Met heel erg veel voldoening heb ik in de afgelopen jaren als waarnemend huisarts gewerkt in de huisartsen-
praktijk Loosdrecht voor de praktijken van dr. Brinkers en dr. Sedelaar. Aan die periode komt per 1 augustus 
2017 een einde. Ik moet helaas afscheid nemen van Loosdrecht en van U. De reden hiervoor is dat mijn man 
een baan heeft gekregen in Australië, en wij als gezin hebben besloten om voor deze uitdaging te gaan. 
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u mij in de afgelopen jaren hebt gegeven. Jaren waarin u de zorg 
om tijdelijke of blijvende kwalen aan mij toevertrouwde. 
Enerzijds verheug ik mij op de kans die wij hebben gekregen, anderzijds merk ik dat ik moeite heb met 
afscheid nemen van het werk, van de patiënten en van alle collega’s. 
Het is een hele mooie, bijzondere periode geweest waarin ik veel ervaringen heb mogen opdoen die ik mee 
ga nemen in de rest van mijn carrière. 

Hartelijke groet, Ilonka Voermans

Workshops voor nieuwe ouders

Het is een van de grootste veranderingen in je leven: vader of 
moeder worden. Hoe bereid je je hier als aanstaande ouder op 
voor? Speciaal voor nieuwe ouders biedt het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) Hilversum twee praktische workshops: 
Contact met je (aanstaande) baby & Klaar voor het ouderschap.

je baby direct na de geboorte 
contact met jou? Dat komt al-
lemaal op 25 juli aan bod bij 
de workshop ‘Contact met je 
(aanstaande) baby’. De work-
shop is interactief en wordt 
afgewisseld met korte films.

1 augustus: 
Klaar voor het ouderschap
Je leven verandert na de ge- 
boorte van je kind. Hoe be- 
waak je straks de balans 
tussen de zorg voor je baby, 
je privéleven, je werk en an-
dere activiteiten? Wat voor 
invloed heeft een baby eigen-
lijk op je relatie? Hoe ga je je 
kind opvoeden? Tijdens de 
interactieve workshop ‘Klaar 
voor het ouderschap’ worden 
op 1 augustus allerlei onder-
werpen besproken die je hel-
pen om je klaar te zijn voor 
de komst van je kind. Beide 
workshops zijn van 19.30 tot 
21.00 uur in De Eedenburg, 
Frederik van Eedenlaan 13b 
in Hilversum. Kijk voor meer 
informatie op de website van 
het CJG, te vinden via www.
cjggooi.nl.


