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Het team van VEERMAN MAKELAARS 

wenst u een ZONNIGE VAKANTIETIJD, 

UITERAARD STAAN WIJ in deze periode 

gewoon VOOR U KLAAR! 

Loop gerust binnen voor 

een kopje koffie.

VEERMANMAKELAARS.NL 

T 035 582 53 33

Om 10.00 uur vertrok de 
bus richting het Noorden 

met 45 gasten. Het weer 
was opperbest, niet te 

warm en heerlijk zonnig. 
Na de voortreffelijke lunch 
ging het gezelschap naar 
de Zonnetrein. Na wat ver-
eende krachten konden 
de rolstoelen ook op hun 
plekje gezet worden. 
Zo kon iedereen genieten 
van de leuke rondrit van 
ongeveer anderhalf uur. 
Het half-open treintje stop-
te regelmatig zodat er wat 
meer kon worden verteld 
over de omgeving. Zo werd 
verteld dat na de brand van 
enkele jaren geleden alle 
banken voorzien zijn van 
coördinaten. Mocht er weer 
brand zijn dan is snel dui-
delijk in welk gebied dat is. 
De mooie glooiende route 
werd afgewisseld met bos-
sen, zand en heide. 
Zo blijkt Schoorl de enige 
plek te zijn waar drie hei-

desoorten (kraaiheide, 
dopheide en struikheide) 
in één gebied voorkomen. 
Na de tocht werd weer huis-
waarts gegaan. Met zoveel 
blije en tevreden gezichten 
van iedereen blijft zo’n 
uitje toch altijd weer een 
geweldige leuke activiteit. 
Bent u er een volgende 
keer ook bij? Op zaterdag 
12 augustus vanaf 14.00 tot 

16.00 uur is er weer spel-
letjesmiddag in het Grand 
Café van de Emtinckhof. Ie-
dereen is welkom, je hoeft 
hiervoor geen lid te zijn 
van de Zonnebloem. Voor 
vijf euro worden leuke spel-
letjes gedaan met daarbij 
koffie of thee, frisdrank of 
een wijntje en natuurlijk 
wat lekkers erbij.
zonnebloem.nl/loosdrecht

Vrijdag 21 juli heeft de Zonnebloem afdeling Loosdrecht weer 
een uitje georganiseerd. Deze keer ging dat naar Schoorl, een 
mooi duingebied in Noord-Holland. 
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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

ZOMER! Tijd om weer eens iemand
uit zijn tentje te lokken.

Wat moet je doen als je kind 
een driftbui heeft? Of niet luis-
tert? Of andere kinderen slaat? 
Alle ouders van peuters komen 
voor dit soort vragen te staan 
en zoeken naar oplossingen. 
Dat kun je alleen doen, maar 
ook samen met andere ouders. 
Hierbij biedt de cursus ‘Peuter 
in zicht!’ een mooi steuntje in 
de rug.

Speciaal voor ouders met 
peuters van 2 tot 4 jaar, biedt 
Jeugd en Gezin de cursus 
‘Peuter in zicht!’. Deze cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten 
van twee uur, waarin verschil-
lende thema’s centraal staan: 
Hoe verloopt de ontwikke-
ling? Hoe stimuleer je dit? 
En hoe kun je het gedrag van 
je kind sturen? Door deze 

Cursus ‘Peuter in zicht!’
vragen met andere ouders te 
bespreken, kun je delen wat 
werkt en kijken wat voor jou 
ook een geschikte oplossing 
is. Dat geeft meer zekerheid 
bij de opvoeding van je kind.
De cursus start 2 augustus en 
vindt op vier achtereenvol-
gende woensdagavonden tus-
sen 20.00 en 22.00 uur plaats 
op de Frederik van Eedenlaan 
13b in Hilversum. De kosten 
voor deelname zijn 30 euro 
per ouder(paar). Ouders uit de 
hele regio Gooi en Vechtstreek 
zijn welkom! Voor informatie 
en aanmelden kun je terecht 
op de website van Jeugd en 
Gezin Gooi en Vechtstreek: 
www.jggv.nl (cursusaanbod). 
Ook kun je bellen naar 035-
6926350 of een mail sturen 
naar cursussen@jggv.nl.
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KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

R.Kz. Paulusparochie
29 juli 10.30 uur: Eucharistieviering
1 augustus 19.00 uur:  Rozenkransgebed

Hervormde Gemeente
29 juli 10.00 uur: Ds. C. van Andel
 18.30 uur: Ds. W. van den Hul

Gereformeerde Kerk
29 juli 10.00 uur: Ds. J.S. Dijkhuizen
  
De Beukenhof
29 juli 11.15 uur: Onbekend
   
OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
29 juli 09.30 uur: Dienst
 18.30 uur: Ds. J. Vroegindeweij

Nederlands Gereformeerde Kerk
29 juli 09.30 uur: Mevr. H.H. van der Veen

O.P.I.
THE WORLD LEADER

IN NAIL CARE

www.opi.nl

Bij aankoop van
2 OPI nagellakken
naar keuze, een

Correct & Clean up
Nagellak Corrector Pen 

van e 9,95

gratis
Pour Vous Drogisterij 

van der Linden

Nootweg 51
1231 CR Loosdrecht

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl
Van Mijndenlaan 51 - 1231 XB  Loosdrecht

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl

H
ilve

rs
u
m

L
o
o
s
d
re
c
h
t

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl

H
ilve

rs
u
m

L
o
o
s
d
re
c
h
tMonturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl

H
ilve

rs
u
m

L
o
o
s
d
re
c
h
t

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl

H
ilve

rs
u
m

L
o
o
s
d
re
c
h
t

Eindelijk Zomer Never Hide 

10% korting 
op RAYBAN zonnebrillen

geldig t/m 31 augustus 2012

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-dagen van 
08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op afspraak en 
ook zonder afspraak op het inloopspreekuur, iedere ochtend van 08.00 
- 08.30 uur. Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraak maken: 588 90 60 08.00-17.00
Huisbezoek aanvragen voor 
dezelfde dag 588 90 60 tot 11.00 
Telefonisch advies: 588 90 60 08.00-17.00
Uitslagen opvragen: 588 90 60 13.00-17.00
Receptenlijn: 588 90 60 24 uur per dag
Spoedlijn: 588 90 60 08.00-17.00
Website: www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
Reisadvies: www.reisprik.nl
buiten kantoortijden: 
Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek  0900-9359 
Avond-, nacht- en weekend dienst:  0900 9359
buiten kantooruren en op feestdagen  
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. 
Inovum: Voor thuiszorg in de regio Gooi-Zuid (met of zonder 
indicatie), consultatie verpleeghuisarts, fysiotherapie en andere 
behandeldiensten. Zorgbemiddeling Inovum voor vragen over alle 
behandel- en adviesdiensten: tel. 035-58 88 387. Buiten kantooruren: 
tel. 035 58 88 555.  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 kantoor-
uren!  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.
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 Wijdemeren, thuiszorg voor verpleging, verzorging en 
ondersteunende begeleiding in gehele gemeente Wijdemeren. Tel: 
0623670078, wijdemeren@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 688 77 77. 
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Bloedafname lab. Ma t/m Vrij 8.00 – 10.30 Locatie Emtinck Hof
Locatie Loosdrechtse Bos, tel. 625 05 11. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Hout voor schutting, 
schuur of vlonder. Nieuw en 

gebruikte steigerplanken.
Laarzen, klompen en tuin-
gereedschap, potgrond en 

bemeste tuinaarde.
Tuinmest en graszaad. Berko, 
uw specialist in diversiteit!

Middenweg 128a NdB. 
www.berko.org

Wijdemeren Bouw & Advies staat garant 
voor uw kwaliteits verbouwingen,

onderhoud en renovaties.

Oude Molenmeent 15
1231 BD Loosdrecht
Tel. +31 (0) 35 582 51 18
Fax. +31 (0) 35 582 51 76

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. info@wijdemerenbouw.nl

Henk & Remco van Kooi
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O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

TB-BOTEN 
INDUSTRIEWEG 6, LOBITH 

TEL. 0316-540058 
INFO@TB-BOTEN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

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

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. In de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 
130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en 
is bewegen pijnlijk. Reuma 
is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

Steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
missie: reuma de wereld 
uit. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

nIeUW-loosdreCHtsedIJK167 - loosdreCHt
teleFoon WerKPlaats: 035 - 582 62 32
teleFoon verKooP:      035 - 582 67 78

InFo@vaKGaraGelamme.nl

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

Het fenomeen boekenhuisje 
vindt u inmiddels overal in 
Nederland.

Zonder veel geld kwijt te zijn 
aan vele boeken of dat de 

Boekenhuisje Vrijheid 29
boekenkast in huis overvol 
raakt, ruilt u een fijn boek 
in goede conditie tegen een 
andere in het boekenhuisje 
langs de weg. Een geweldig 
en zeer welkom initiatief. 

Op woensdag 19 juli om 
12.30 uur overhandigde 
wethouder Betske van 
Henten de sleutels aan de 
nieuwe bewoners van een 
nieuwbouwwoning aan het 
Oppad in Oud-Loosdrecht. 
 
Vorige week is gestart 
met de oplevering van de 
woningen aan het Oppad. 
Roosdom Tijhuis bouwde 
op deze plek in Oud-Loos-
drecht 10 fraaie nieuw-
bouwwoningen. Volgens 
afspraak met de gemeente 
Wijdemeren zijn de vijf tus-
senwoningen ‘betaalbare’ 
koopwoningen van 210.000 
euro VON.

De woningen zijn zeer ener-
giezuinig. Mede door goede 
schilisolatie en zonnepane-

Sleutel voor nieuwe bewoners Oppad
len is de energieprestatie 
coëfficiënt (EPC) van deze 
woningen ‘nul’.

De bewoners zijn zeer blij 
“Eindelijk kan de leukste 
fase beginnen, inrichten en 
verhuizen.”

Geef boeken een tweede, 
derde, vierde, ..leven.
Zo hebben veel meer men-
sen leesplezier van hetzelfde 
boek. Nieuwsgierig? Ruil uw 
vakantieboek voor een ‘nieu-
we’ bij het boekenhuisje aan 
de Vrijheid 29.
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Op woensdag 19 juli werd 
met vlaggen en ijs van IJs- 
en activiteitenboerderij Van 
Herk, door wethouder Theo 
Reijn en Dick Kaas van Breed-
band Loosdrecht, officieel de 
realisering van het breedband 
Internet in Loosdrecht ge-
vierd. 

De gelukkige locatie voor 
dit heugelijke feit was de 
basisschool De Catamaran 
in Oud-Loosdrecht. Welke 
nu ook op het snelle inter-
net is aangesloten. Ouders, 
geïnteresseerden en zeker 
directeur Hans Broekhof en 
zijn team, zijn content met 
deze fysieke lancering van 

het supersnelle internet. 
Hans Broekhof; "Internet is 
een belangrijk onderdeel 
van modern onderwijs en 
sluit zeer goed aan bij de 
nieuwe Cloud omgeving 
en het mediaprogramma 
bij De Catamaran. Wij zijn 
ontzettend blij dat wij als 
school mee kunnen in deze 

ontwikkeling". Breedband 
Loosdrecht maakte bekend 
dat De Catamaran het eer-
ste jaar volledig kosteloos 
gebruik kan maken. Dat 
nieuws werd ontvangen on-
der luid applaus. 
De wethouder vulde aan dat 
de Gemeente Wijdemeren 
bij breedband projecten en-

kel kan bijstaan, maar dat 
het altijd een particulier ini-
tiatief moet zijn. Dat heeft 
in Loosdrecht zeer goed uit-
gepakt. 
Bewoners maken zich samen 
sterk en hebben er een suc-
cesvol project van gemaakt. 
www.breedbandloosdrecht.
nl. 

Basisschool De Catamaran nu ook supersnel internet

WIJDEMEREN- In de gemeen-
te Wijdemeren waren tot voor 
kort drie wijkagenten werk-
zaam. Voor de grootte van het 
gebied Wijdemeren is onlangs 
een 4e wijkagent aangesteld. 
De toevoeging van een extra 
wijkagent brengt met zich 
mee dat we het gebied op-
nieuw hebben verdeeld.

Hieronder een overzicht 
van de wijkagenten per 
dorpskern(en):
Carl Klein: Ankeveen 
en Kortenhoef; 
Dennis van Giessen: 
Nederhorst den Berg 

en ’s-Graveland; 
Manuel Kummer en 
Esther Smit: 
Loosdrecht, 
Breukeleveen, Muyeveld.  
Als wijkagent zat in Loos-
drecht Herke Wiersma. 
Herke blijft met zijn kennis 
en ervaring gelukkig ook 
actief in Wijdemeren, maar 
hij gaat zich specifiek bezig 
houden met nautische (wa-
ter) zaken in onze waterrijke 
gemeente.  De wijkagenten 
zijn telefonisch bereikbaar 
via 0900-8844 (indien aan-
wezig) en via de mail. Onze 
emailadressen vindt u elders 

in dit blad of op www.poli-
tie.nl . 

Wijkagenten online
De politiemensen van het 
team Wijdemeren zijn te 
volgen op sociale medi. Op 
facebook zijn zij te vinden 
via: https://www.facebook.
com/politiewijdemeren/. 
Hier plaatst de politie van 
Wijdemeren interessante 
en relevante berichten en 
reageert ook zelf op reacties 
van de ‘likers’. Het gaat om 
een beeld van het dagelijkse 
politiewerk, zoals een aan-
houding van een inbreker, 

Vier wijkagenten in Wijdemeren

Door: Patricia IJsbrandij
Veiligheid voor alles luidt 
het devies in zowel de grote 
(Schiphol) als in de kleine 
vliegwereld (sport en recre-
atie). Vanaf 1939 wordt vanaf 
vliegveld Hilversum af- en 
aangevlogen. 

Dit vliegveld heeft een rijke 
geschiedenis en wordt niet 
zelden door de ligging er-
van, het vliegveld van Loos-
drecht genoemd. Vliegveld 
Hilversum leeft de rechten 
en plichten na van het lucht-
havenbesluit, is maatschap-
pelijk bewust en verant-
woord opererend. De piloten 
houden zich strikt aan de 
wet- en regelgeving. Daarbij 
zijn controlerende partijen 
betrokken als de luchthaven-
politie, de natuur- en omge-
vingsorganisaties waaronder 
ILT (Inspectie Leefomgeving 
en Transport), Goois Natuur-
reservaat en CRO-H (Com-
missie Regionaal Overleg 
Luchthaven Hilversum) de 
gemeenten, de Provincie en 
de Rijksoverheid. Met alle 
partijen heeft het vliegveld 
veelvuldig contact, verplicht 
of uit eigen beweging, zo 
ook met de aangrenzende 
perceeleigenaren of buurt-
bewoners. Dat er sprake zou 
zijn van een bewust gecre-
eerde onveilige situatie acht 
het bestuur van Stichting 
Vliegveld Hilversum sma-
delijk. De vliegsportbeoefe-
naars zouden daarmee niets 
te winnen hebben.

Het vliegveld is in al die 
jaren niet (veel) veranderd, 
de omgeving echter wel. Er 
zijn huizen bij gebouwd, 
sportvelden uitgebreid. Dit 
in overeenstemming met 
factoren als de natuur, regel-
geving, omgevinginrichting 
én het vliegveld. Onderne-
mers Peter van de Rijdt en 
Wim Steman runnen vanaf 
1999 boomkwekerij Andro-
meda aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk en hebben daar 
sinds het voorjaar van 2015 
een Holland Men Camp op 
gevestigd. Uitsluitend man-
nen kunnen daar (naakt)

Vliegveld (on)veilig?

recreëren en kamperen in de 
beschutting van de bomen. 
In concept een van de weini-
ge in Nederland en een groot 
succes. Rust geboden en pot-
tenkijkers verboden. Peter 
en Wim meenden onveilige 
toestanden in de lucht te 
signaleren en schreven de 
instanties aan. In gesprek 
op 23 juni jl. met wethou-
der Betske van Henten uitte 
zij hun bezorgdheid over 
de veiligheidssituatie. De 
provincie, de verantwoor-
delijke en gezaghebbende 
instantie in deze, heeft een 
vergunning afgegeven voor 
rechtdoor vliegen na de start 
op baan 31/13, in een zoge-
hete obstakelvrije ruimte. 
Echter in overeenstemming 
met de gemeente wordt dit 
risicocontour overruled met 
de circuitinstructies door 
een bocht in te zetten na de 
start, zodat geluidsoverlast 
wordt gereduceerd tot het 
minimum voor de bewoners. 
Het vliegveld heeft voor ei-
gen vliegers en piloten van 
buitenaf in kaart gebracht 
welke gebieden er zo goed 
als mogelijk vermeden die-

nen te worden om geluids-
overlast te beperken. Zie op 
de website www.ehhv.nl 

De ondernemers Peter en 
Wim willen onder andere 
aantonen dat het indraaien 
van de bochten gevaarlijke 
situaties oplevert boven 
de bewoonde gebieden. Zo 
nemen zij ook in de aange-
leverde stukken mee dat het 
vliegveld met een start- en 
landingsbaan op gras van 
600 meter, de kortste is van 
Nederland en gevaarlijk. 

Vincent Kager is secretaris 
van de Stichting Vliegveld 
Hilversum tevens oa Lid 
van de Nederlandse Vereni-
ging van Luchthavens (NVL) 
namens EHHV en Lid van 
de Commissie Regionaal 
Overleg Vliegveld Hilversum 
(CRO-H)
“Dat een piloot zichzelf en 
anderen bewust in gevaar 
zou brengen is alleszins 
ondenkbaar. De in overleg 
gemaakte keuzes geven geen 
aanleiding voor onveilige 
situaties en een vliegtuigje 
heeft slechts zo’n 150 meter 

nodig om op te stijgen. We 
hebben te maken met veel 
controlerende partijen in de 
luchtvaart en veel wet- en re-
gelgeving. We vliegen onder 
geen beding er maar op los.”

De ondernemers van An-
dromeda en Holland Men 
Camp stuurden een brief 
op 29 juni naar de inspectie 
Leefomgeving en Transport 
van het ministerie van In-
frastructuur en Transport 
en naar de Onderzoeksraad 
voor de veiligheid. Van beide 
brieven en een eigen ana-
lyse van de situatie werden 
kopieën naar de wethouder 
gestuurd. Zij ontvingen tot 
nu toe geen reactie van wet-
houder Van Henten. 

VVD fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen pikte de kwestie 
op en stelde aanvullend 
een viertal vragen aan wet-
houder Van Henten en het 
College met het verzoek 
hierop met spoed antwoord 
te geven. 

1. In hoeverre is de gemeente 
Wijdemeren op de hoogte ge-

steld/betrokken geweest bij 
het opstellen en afgeven van 
de circuitinstructies door de 
Inspectie voor Leefomgeving 
en Transport?
2. In hoeverre is de gemeente 
op de hoogte gesteld/betrok-
ken geweest bij het afgeven 
van de vergunning door de 
Provincie Noord-Holland?
3. Heeft wethouder Van Hen-
ten inmiddels contact gehad 
met de Provincie over deze 
kwestie, zoals toegezegd?
Zo ja, wat is de uitkomst van 
dit gesprek?
Zo nee, waarom heeft dit ge-
sprek nog niet plaats gehad?
4. Is wethouder Van Henten 
van mening, dat de Provin-
cie erop moet toezien dat 
de afgegeven vergunning zo 
spoedig mogelijk moet wor-
den nageleefd teneinde de 
veiligheid van de inwoners 
van Loosdrecht te garande-
ren?

Eraan voorbij gegaan dat de 
procedure handhaving bij 
de Provincie inmiddels is 
gestart.

een aankondiging van een 
bewonersbijeenkomst, een 
opsporingsbericht, getuige-
noproep of leuke weetjes. 
Ook is de politie in Wijde-
meren actief op Instagram. 
Dit account kunt u vinden 
onder de naam: @politie-
hilversumwijdemeren. Op 
www.politie.nl, onder het 
kopje ‘Mijn buurt’, vindt u 
alle informatie over uw wijk 
en de wijkagenten die in uw 
wijk actief zijn.
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De bevolking in Noord-Holland 
groeit van 2,8 miljoen inwoners 
in 2017 naar bijna 3,2 miljoen 
in 2040. Het grootste deel 
van de groei zit in het zuiden 
van de provincie; vooral in en 
rondom Amsterdam neemt de 
bevolking fors toe. Tegelijkertijd 
vergrijst de bevolking in de hele 
provincie. Ook het aantal huis-
houdens neemt hierdoor toe, 
dit zorgt voor een groei van de 
woningbehoefte van 212.000 
woningen.

Deze gegevens komen uit de 
provinciale bevolkingsprog-
nose 2017-2040, die inzicht 
geven in de verwachte demo-
grafische ontwikkelingen. 
Gedeputeerde Joke Geldhof: 

Vraag naar woningen blijft groot
“Noord-Holland staat voor 
een forse bevolkingstoe-
name. En daarmee komt 
ook een grote woningbouw-
opgave. De vraag naar extra 
woningen ligt met name 
in de stedelijke omgeving. 
De prognose kan de regio’s 
helpen te bepalen waar aan 
welk soort woningen het 
meest behoefte is. Daardoor 
kunnen zij beter aansluiten 
op de toenemende vraag.”

Amsterdam populair
De regio Amsterdam is bij 
uitstek populair en trekt be-
woners uit grote delen van 
Nederland. Met name het 
aantal vrouwen dat studeert 
en werkt is de afgelopen de-

cennia gestegen. Zij verhui-
zen op jonge leeftijd, ook uit 
andere provincies, naar Am-
sterdam en blijven hierna 
vaak in Noord-Holland wo-
nen. Ook vanuit het buiten-
land komen veel nieuwe in-
woners naar Noord-Holland. 
Deels door asielmigratie, 
maar vooral vanwege werk 
en studie.

Grijs
In de toekomst neemt vooral 
het aantal alleenstaande 
ouderen toe, huishoudens 
worden kleiner en het aantal 
bewoners per woning neemt 
af. In combinatie met be-
volkingsgroei zijn hierdoor 
in alle regio’s van Noord-

Holland nog extra woningen 
nodig. Ondanks de instroom 
van jonge mensen, vergrijst 
ook in Noord-Holland de be-
volking. De bevolkingsgroei 
tot 2040 bestaat voor 77% 
uit inwoners van 65 jaar en 
ouder en de huishoudens-
groei zit bijna volledig bij 
oudere paren en alleenstaan-
de huishoudens. Het aantal 
jongeren en gezinnen met 
kinderen neemt in het zui-
den nauwelijks toe en daalt 
in Noord-Holland Noord. 
Door de verhoging van de 
AOW-leeftijd neemt het aan-
tal werkende ouderen toe 
en wordt de daling van de 
beroepsbevolking enigszins 
gecompenseerd. 

Gooi en Vechtstreek
Jarenlang kende de regio 
Gooi en Vechtstreek een 
vertrekoverschot. Als gevolg 
van restrictief beleid was 
de woningbouw in de regio 
onvoldoende om de groei 
van het aantal inwoners bij 
te houden. Inwoners verhuis-
den uit de regio naar Flevo-
land en Utrecht. Sinds een 
aantal jaren is dit veranderd 
en is de vestiging in de regio 
hoger dan het vertrek. Door 
de aantrekkelijke groene 
woonomgeving is de vraag 
naar woningen groot. Het 
aantal inwoners neemt toe 
met ongeveer 18.000 en het 
aantal huishoudens stijgt 
met 13.500.

Wethouder Nicolien van 
Vroonhoven, gemeente Hil-
versum, bracht dinsdagmid-
dag 18 juli het eerste klein 
huishoudelijk afval naar het 
mobiele scheidingsstation. 
Tevens was het de aftrap voor 
het Afvalcafé Hilversum.
  
Om het nog makkelijker te 
maken komt de GAD naar 
de inwoners toe met een 
‘mobiel scheidingsstation’. 
De GAD reist met dit schei-
dingsstation door de regio; 
het zal op verschillende 
locaties en vaste tijden wor-
den geplaatst. Na de zomer 
zal hiermee worden gestart. 
Inwoners kunnen het kleine 

grof huishoudelijk afval 
naar het mobiel scheidings-
station brengen.  
Denk aan kleine elektrische 
apparaten, karton, batte-
rijen, speelgoed, frituurvet. 
Groot huishoudelijk afval, 
chemisch afval en afval dat 
de GAD aan huis inzamelt, 
kan niet worden ingeleverd 
bij het mobiele scheidings-
station.

Het mobiele scheidingssta-
tion stond vorige week dins-
dag voor de eerste keer in 
Hilversum Noord bij station 
Mediapark, tijdens de eerste 
bijeenkomst van Afvalcafé 
Hilversum. Het Afvalcafé 

wordt georganiseerd door 
de gemeente Hilversum. 
Vele inwoners hadden hun 
kasten opgeruimd en kwa-
men met tassen vol hun 
spullen brengen. GAD me-
dewerkers  waren aanwezig 
om vragen te beantwoorden 
en informatie te geven hoe 
je huishoudelijk afval nog 
beter kunt scheiden. Want 
afval scheiden is bijna net zo 
gewoon als tandenpoetsen, 
maar toch is er in de restaf-
valcontainer nog steeds veel 
materialen te vinden die 
prima hergebruikt kunnen 
worden. 

Kick off Afvalcafé met mobiel 
scheidingsstation GAD

Als Noord-Hollanders moe-
ten kiezen tussen hoogbouw 
of laagbouw, investeren in 
een netwerk van wegen/
fiets/OV of een digitaal net-
werk, behoud van het land-
schap of ruimte voor het 
opwekken van duurzame 
energie, bouwen in de stad 
of juist in de buitengebieden 
en investeren in kansrijke 
of kansarme gebieden, dan 
geven zij geen eenduidig sig-
naal af. De uitkomsten gaan 
richting 50/50 en zijn niet 
regioafhankelijk.

“Ik had niet verwacht dat de 
meningen zo sterk uiteenlo-
pen”, aldus Gedeputeerde 
Joke Geldhof. “We zullen 
te maken krijgen met grote 
uitdagingen zoals verstede-
lijking, klimaatverandering 
en nieuwe vormen van 
mobiliteit. Dat vraagt een 
zorgvuldige afweging en 
samenhangende keuzes, die 
zullen doorwerken in onze 
directe leefomgeving.” 

Op 9 oktober debatteren 
Provinciale Staten van 
Noord-Holland over de 
hoofdlijnen van de Omge-
vingsvisie NH2050. Ter voor-
bereiding hield de provincie 
een representatief onder-
zoek onder 1400 inwoners, 
verdeeld over negen regio’s. 
Gevraagd is om afwegingen 
te maken tussen verschil-
lende keuzes voor de toe-
komst van Noord-Holland.

Resultaten onderzoek
Wanneer gevraagd wordt 
welk belang mensen hech-

ten aan de verschillende 
uitdagingen die tussen nu 
en 2050 op de provincie af-
komen verkiest een ruime 
meerderheid (60 tot 76%) 
investeren in de kwaliteit 
van het grondwater, schone 
lucht, schoner openbaar 
vervoer en ‘geen hinder 
van Schiphol en andere in-
dustrie’ boven andere, eco-
nomisch wellicht aantrek-
kelijkere, maar ook meer 
‘vervuilende’ beleidsopties.
Duidelijk is ook dat Noord-
Hollanders voor de toe-
komst van de provincie veel 
belang hechten aan het 
behoud van gemeenschap-
pelijke voorzieningen zoals 
dorpswinkels, scholen, 
sportclubs en zorgvoorzie-
ningen, en zaken als lucht-
kwaliteit, een groene leef-
omgeving en een gezonde 
voedselproductie.
 
Omgevingsvisie NH2050: 
Jouw Noord-Holland
Na de zomer van 2018 
wordt in de Omgevingsvisie 
NH2050 vastgelegd, hoe 
Noord-Holland om zal gaan 
met belangrijke uitdagin-
gen als verstedelijking, kli-
maatverandering en nieuwe 
vormen van mobiliteit. Dit 
najaar bepalen Gedepu-
teerde Staten en Provinciale 
Staten de hoofdlijnen.
Onder de naam ‘Jouw 
Noord-Holland’ kan ieder-
een hierover meedenken 
en -praten. In twee kwan-
titatieve onderzoeken is 
een representatieve groep 
van zo’n 3.000 Noord-Hol-
landers bevraagd. In huis-

Noord-Hollanders 
denken heel verschillend 
over 2050

kamergesprekken in elke 
regio en op de evenementen 
Bevrijdingspop Haarlem en 
SAIL Den Helder gingen Ge-

deputeerden in gesprek met 
ongeveer 500 Noord-Hollan-
ders. De Facebookpagina 
Jouw Noord-Holland heeft 

inmiddels 6.000 volgers en 
bereikte tot nu toe circa 
650.000 unieke personen.
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Donderdagavond moesten 
de hulpdiensten naar de Be-
resteinseweg in ’s-Graveland 
voor een woningbrand. De 
brand brak even na midder-
nacht uit. 

Bij aankomst van de brand-
weer sloegen de vlammen 
al voor en achter uit de wo-
ning, hierop werd gelijk mid-
delbrand gegeven en kort 
daarna grote brand. Bij de 
brand kwam ook asbest vrij. 
De brand sloeg al snel over 

naar de aangelegen woning 
ernaast. 21 mensen werden 
in Brasserie Berestein opge-
vangen. Wethouder Theo 
Reijn was ter plekke om de 
gedupeerden een hart onder 
de riem te steken. Er zijn 
geen gewonden gevallen.

De brandweer had een uur 
nodig om de brand meester 
te worden en lange tijd om 
de brand volledig te blus-
sen. Hoe de brand is ont-
staan is nog onduidelijk. 

Grote brand woning 
‘s-Graveland

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De voltallige 
gemeenteraad, de twee school-
besturen, de kinderopvang en 
bovenal onderwijswethouder 
Sandra van Rijkom waren zeer 
blij met de twee Integrale Kind-
centra die vanaf oktober 2019 
in Nieuw Loosdrecht worden 
gebouwd. 

“Het is meer dan verschillen-
de scholen en kinderopvang 
bij elkaar plakken” vertelt me-
vrouw Van Rijkom “het is de 
bedoeling dat basisonderwijs 
en kinderopvang echt zullen 
samengaan om vanuit één 
leerlijn kinderen van 0 tot 12 
jaar voor, tijdens en na school-
tijd te begeleiden. Ze zullen 
elkaar aanvullen en verster-
ken door het uitwisselen van 
kennis en ervaring.” 
Op de plek van De Sterren-
wachter aan de Lindelaan 
komt een nieuw schoolge-
bouw voor ruim 2 miljoen 
waar zowel de Jenaplanschool 
als de Lindeschool worden ge-
huisvest. Beide scholen horen 
bij dezelfde stichting Talent 
Primair voor openbaar onder-
wijs. Daarnaast wordt het er-
naast liggende De Pinkenstal 
gekocht van Kinderopvang 
Eigen&Wijzer. In dat gebouw 
komen de onderbouwleerlin-
gen van beide scholen, want 
het nieuwe schoolgebouw 
wordt niet zo groot dat alle 

‘Nu nog Nederhorst’

Integrale Kindcentra voorbeeld voor andere dorpen

275 leerlingen (prognose 
2018- red.) erin zouden pas-
sen. “Doordat de nieuwe 
school en kinderopvang naast 
elkaar zijn gesitueerd, kun je 
volledig met elkaar in verbin-
ding staan. Bijvoorbeeld door 
de inrichting van speelterrein 
ertussenin. Bovendien is het 
moderne gebouw van De Pin-
kenstal zo flexibel ingericht 
dat je er vrij eenvoudig met 
ruimtes kunt schuiven. Het 
kantoor van Eigen&Wijzer 
verhuist naar het vernieuwde 
gebouw van de Rehoboth-
school.” Of het onderwijs van 
De Linde en De Sterrenwach-
ter onderwijskundig dezelfde 
richting opgaat, valt nu nog 
niet te duiden. “Dat is de keus 
van de ouders, na de kinder-
opvang of peuterspeelzaal 
hebben ze vrije keuze in welke 
groep hun zoon of dochter zal 

komen. Hoe dat zal verlopen, 
moet nog worden uitgedok-
terd.”

Proceon 
Op de hoek van de Laan van 
Eikenrode zal een geheel 
vernieuwd Integraal Kindcen-
trum verrijzen waarin naast 
de al aanwezige Rehoboth-
kinderen ook de leerlingen 
van de Terpstraschool lessen 
zullen volgen. Ook hier komt 
kinderopvang Eigen&Wijzer. 
De prot-chr. stichting Proceon 
ontvangt hiervoor 3,6 mil-
joen. “Het wordt een groter ge-
bouw (ruim 300 leerlingen – 
red.) dat geheel gestript wordt 
en qua interieur naar de eisen 
van modern onderwijs wordt 
ingericht. Daarom is het in-
derdaad duurder dan het IKC 
aan de Lindelaan.” Over de 
start van deze twee kindcen-

tra zijn nog meer juichende 
verhalen te vertellen zoals 
het feit dat er geen tijdelijke 
noodbouw nodig is, hetgeen 
heel veel geld bespaart. En dat 
de kinderopvang in Nieuw 
Loosdrecht nu beter gespreid 
wordt. Beide scholen worden 
neergezet volgens het concept 
van de zgn. Frisse Scholen 
(klasse-B) met laag energiever-
bruik en gezond binnenmi-
lieu qua licht, temperatuur en 
geluid. Zodat de Loosdrechtse 
kinderen de komende decen-
nia naar kindcentra gaan die 
ten goede komen aan een 
beter leef- en leerklimaat. De 
totale kosten van 7,5 miljoen 
worden over 40 jaar afge-
schreven, dat is  266.700 op 
jaarbasis. Trek je daar de huur 
van Eigen&Wijzer (+ huidige 
afschrijving) af, dan blijft er 
ruim 150.000 per jaar over. 
Dat kan worden betaald uit 
beschikbare budgetten en 
een deel is opgenomen in de 
Kadernota.  
Op de plek van de Terpstra aan 
de Nieuw Loosdrechtsedijk 
komen waarschijnlijk koop-
woningen, omdat een groot 
deel van het gebouw een mo-
nument is, terwijl aan de Lin-
delaan sociale bouw gepland 
zal worden. Die opbrengst van 
de woningbouw kan eventu-
eel gebruikt worden voor een 
Kindcentrum in Nederhorst 
den Berg. 

Nu nog Nederhorst
‘Nu nog Nederhorst’ verzucht-
te Stan Poels, fractievoorzitter 
PvdA/ GroenLinks die hiermee 
verwees naar de nijpende situ-
atie van de Bergse scholen. 
Een Warinschool met slechts 
91 kinderen volgens de prog-
nose 2018 (ophefnorm = 103), 
een Mr. Kremer- en Jozefschool 
met respectievelijk 134 en 
187 leerlingen. Bij een eerder 
onderzoek wilden een van de 

partijen nog niet meewerken, 
maar het moge duidelijk zijn 
dat drie schooltjes in één dorp 
niet langer haalbaar is. “ Bij 
het vorige onderzoek was de 
kinderopvang niet betrokken, 
dat was anders. Voor Neder-
horst moet je echt aankoersen 
op één kindcentrum” meent 
de wethouder. 
De situatie in het Vechtdorp is 
gecompliceerd, omdat we hier 
te maken hebben met drie be-
sturen (openbaar, pc- en r.k.) 
en twee commerciële kinder-
opvangorganisaties. Kidswe-
reld heeft een mooi onderko-
men op sportpark Meerzicht 
en Thuiz Bij zit in het Sociaal 
Cultureel Centrum, plus dat 
beide bedrijven ruimtes op 
scholen huren. “Mijn ideaal is 
een geheel nieuw gebouw op 
de plek van de Warinschool, 
want die is centraal gelegen 
en heeft veel ruimte. Maar 
inderdaad, het is ingewikkeld. 
Het is mijn voornemen om op 
niet al te lange termijn een 
open gesprek aan te gaan met 
de drie directies en de bestu-
ren. Plus uiteraard met Kids-
wereld en Thuiz Bij. Ik hoop 
dat het goede voorbeeld van 
Loosdrecht zal overslaan op 
Nederhorst.” Gemeentes gaan 
alleen maar over gebouwen, 
maar het is ook de zorgplicht 
van de overheid om borg te 
staan voor een goede kwaliteit 
van het onderwijs. “Eén Inte-
graal Kindcentrum is zo sterk. 
De gemeente wil heel graag 
investeren in goed onderwijs 
en goede kinderopvang. Met 
het aankomend tekort aan 
leerkrachten liggen er kan-
sen dat begeleiders van de 
kinderopvang kunnen onder-
steunen. Ik wil op allerlei ma-
nieren stimuleren dat er ook 
in Nederhorst iets moois en 
nieuws van de grond komt” 
sluit wethouder Van Rijkom 
af. 

Sandra van Rijkom, Terpstra

 

Het WK Yingling was dit jaar 
op het Sneekermeer van 
17-22 juli j.l. Deze ex-olym-
pische klasse trekt nog altijd 
veel boten waaronder ook 
een aantal boten met jeugd. 

De Yinglingzeilers gaan 
voor strijd op het water 
en daarna een leuk en 
gezellig programma op 
de wal met elke dag een 
after-sail party. Er deden 
44 teams mee uit onder an-
dere Nederland, Duitsland, 
Noorwegen, Denemarken, 
Oostenrijk en Australie. Er 
zijn 19 wedstrijden gevaren 
in vijf dagen waarvan de 
twee slechtste wedstrijden 
mochten worden wegge-
streept. 

Na een oproep op Facebook, 
wie er een goede naam voor 
de wedstrijdboot wist, werd 
de boot gedoopt met de 

‘Zeilen’

WK Yngling; Team Kaj zeer tevreden

naam Yolo. Het team van 
Loosdrechter Kaj Moorman 
(22) met Jasper Schudde-
boom (19) en Sam Peeks (20) 
als bemanning begon het 
toernooi met een slechte 
eerste dag maar kwam 
sterk terug met een paar 
goede uitslagen waaronder 
een 3e, een aantal 4e en 6e 
plaatsen, zijn ze blij met 
een 11e plaats overall en 

een 1e plaats bij de jeugd 
onder 23 jaar.

Volgend jaar is het WK Yin-
gling op het Garda-meer en 
het team van Kaj Moorman 
met nummer NED 335 is 
hier dan ook weer van de 
partij.

Voor uitslagen zie: 
kws-sneek.nl

Sam, Kaj en Jasper
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HILVERSUM- Ziekenhuis Ter-
gooi sluit 2016 af met een 
positief resultaat van 15,1 
miljoen. De winst in 2016 
is vooral behaald door een 
eenmalige schenking van de 
Stichting tot Bijstand, een 
stichting die Tergooi finan-
ciële steun verleent ter ver-
betering van de kwaliteit van 
de zorg. Het genormaliseerde 
resultaat 2016 komt uit op 
ruim 1,8 miljoen. 

Gedurende 2017 zullen ver-
dere besparingen nog gere-
aliseerd moeten worden om 
de afgesproken resultaten 
te halen. Die inspanning 
maakt het mogelijk om ook 
in de toekomst de beste zorg 
te kunnen leveren vanuit een 
nieuw gebouw in Hilversum 
en vanuit regiozorgcentra in 
de regio Blaricum en Weesp. 
Het ziekenhuis heeft de 
financieringsovereenkomst 
voor de eerste fase van de 
nieuwbouw in Hilversum 
met de banken ondertekend.

Ontwikkeling nieuwbouw
In 2015 besloot Tergooi om 
de nieuwbouw van het zie-
kenhuis op gezondheidspark 
Monnikenberg in twee fases 
uit te voeren. Zo kan het 
ziekenhuis inspelen op in-
novatieve zorgconcepten en 
de ontwikkelingen op het 
gebied van de medische tech-
nologie. 
Bij de bouw van een nieuw 
ziekenhuis staat zorgverbe-
tering voorop. Het gebouw is 
daarbij ‘slechts’ een middel 
om die verbetering te faci-
literen, maar wel een heel 
noodzakelijke. De huidige 
oudbouw biedt onvoldoende 
faciliteiten, flexibiliteit en 
comfort voor de patiënten. 
Tergooi biedt met de nieuw-
bouw zorg in een groene 
omgeving. Eind 2018 moet 
de daadwerkelijke nieuw-
bouw starten. De tweede fase 
van de nieuwbouw start dan 
naar verwachting in 2022.

Invoering elektronisch patiën-
tendossier (EPD)
Op 9 december 2016 nam 
Tergooi het nieuwe EPD in 
gebruik. Er zijn ruim 1,22 
miljoen dossiers naar het 
nieuwe digitale systeem 
overgezet. De meest actuele 
en complete patiëntinforma-
tie is nu op beide locaties in 
het ziekenhuis beschikbaar 
voor zorgverleners. Pro-
blemen in de afstemming 
en informatievoorziening 
tussen behandelaars zijn 
hiermee verleden tijd en 
daarmee stijgt de kwaliteit 
van de zorg en de veiligheid 

Ziekenhuis Tergooi in ontwikkeling

van de patiënt aanmerkelijk. 
Eén systeem betekent ook 
meer efficiëntie en minder 
onderhoud. Dit verlaagt de 
zorgkosten. De digitale ver-
sie van het jaarverslag is te 
vinden op www.tergooi.nl/
jaardocumenten

Tergooi publiceert behandel-
tarief per zorgverzekeraar
Het ziekenhuis maakt vanaf 
heden zijn behandeltarieven 
per gecontracteerde zorg-
verzekeraar openbaar. Het 
betreft de tarieven tot 885, 
het maximale eigen-risico-
bedrag. Tergooi onderhan-
delt met de verschillende 
verzekeraars over de behan-
deltarieven. Hierdoor kan 
er per zorgverzekeraar een 
verschil ontstaan in de prijs 
die voor een behandeling in 
rekening wordt gebracht. 
De behandelprijs wordt 
onder andere bepaald door 
de behandelmethode, de 
gebruikte apparatuur en de 
hoeveelheid behandelingen 
of soortgelijke behande-
lingen die het ziekenhuis 
jaarlijks uitvoert. Naast prijs-
afspraken maken ziekenhuis 
en zorgverzekeraars ook 
afspraken over de hoeveel-
heid behandelingen die het 
ziekenhuis gaat leveren en 
de zorg die daar bij hoort. 
Als het ziekenhuis minder 
behandelingen uitvoert dan 
de afspraak is, vergoeden de 
zorgverzekeraars het aantal 
uitgevoerde behandelingen. 
Als het ziekenhuis meer zorg 
levert dan afgesproken, ver-
goedt het merendeel van de 
zorgverzekeraars niet meer 
dan de afgesproken hoeveel-
heid. Afgelopen jaar leidde 
dit bij Tergooi tot een fors 
aandeel niet-betaalde, maar 
wel geleverde zorg.
Tergooi zit met zijn tarie-
ven onder het landelijke 
gemiddelde en benadrukt 
dat bij het bepalen van de 
behandelprijs de kwaliteit 
van de geleverde zorg nooit 
ter discussie staat. Patiënten 
kunnen op www.tergooi.nl/
tarieven vooraf inzien hoe-
veel een behandeling kost bij 
Tergooi. 

hebben onderzoek gedaan 
bij 500 patiënten die dabi-
gatran gebruikten. Op het 
moment dat acuut een bloe-
ding optrad of een operatie 
nodig was, kregen zij de an-
tistof (idarucizumab). De stof 

bleek het bloed verdunnend 
effect direct op te heffen en 
had geen nadelige effecten. 
Kamphuisen spreekt van een 
doorbraak voor met name de 
behandeling van ouderen en 
kwetsbare patiënten.

Stel burgemeesters 
onder curatele (versie 1, 29-6-2017)

Wijdemeren neemt deel aan een fors aantal regionale sa-
menwerkingsregelingen: GAD, veiligheidsregio (brandweer), 
BSWW (belastingsamenwerking) e.d. Ook het Waterschap kun 
je daartoe rekenen. Kenmerkend is dat de raden van de betrok-
ken gemeenten er weinig of niets over te zeggen hebben en er 
meestal ook weinig belangstelling voor hebben.

De organisaties, die opgetuigd worden op basis van die regelingen, 
hebben een aparte bestuursstructuur, vaak met een bestuur dat 
bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Ze hebben een aparte 
ambtelijke staf. Vergaderingen zijn niet openbaar. Met name de 
organisaties waar burgemeesters het bestuur vormen, maken er 
soms een beetje een puinhoop van. Ik geef vier voorbeelden.

Grote financiële risico's                                                                      
Een kleine drie jaar geleden kwam de Veiligheidsregio (zeg maar 
de brandweer) met het plan om op Crailo een grootschalig oefen-
centrum op te zetten. Raadsleden Martin Vuyk (VVD) en Dik van 
Enk (CDA) maakten een analyse van het plan en concludeerden dat 
de negen aangesloten gemeenten grote financiële risico's liepen, 
o.a. omdat het businessplan geheel onder de maat was. Door deze 
oplettende raadsleden ging het plan niet door, ook al hadden alle 
burgemeesters in het bestuur al 'ja' gezegd.
Tweede voorbeeld, diezelfde Veiligheidsregio met diezelfde burge-
meesters presenteerde in juni dit jaar de jaarstukken over 2016 
waarin allerlei onduidelijkheden en fouten zaten, aangetoond door 
o.a. raadslid Gert Zagt (DLP). Een ander raadslid in Wijdemeren 
wond er ook geen doekjes om: "Dit is prut, dit is geen besturen!"

BSWW 
Derde voorbeeld: de belastingsamenwerking tussen Wijdemeren, 
Stichtse Vecht en Weesp, waarbij de drie burgemeesters het bestuur 
vormen. Inmiddels weten we dat daar grote problemen zijn. De 
kosten rijzen de pan uit. In de ooit opgestelde begroting waren niet 
alle te maken kosten (zowel structureel als incidenteel) opgenomen, 
een zakelijke misser. Er moeten honderduizenden euro's extra 
ingestopt worden, op te brengen door de afzonderlijke gemeenten 
die daar zelf niets over te zeggen hadden en er zelfs niet goed over 
geïnformeerd werden. Let wel, door hun eigen burgemeester.

Vuilnis 
We hebben nu wéér een voorbeeld van de incompetentie van 
burgemeesters, het vierde dat ik noem: de GAD, die tegenwoordig 
Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst heet, wil dat we een vierde 
kliko in onze tuin neerzetten vanwege de PMD scheiding. Het plan 
heeft de instemming van het bestuur, bestaande uit - u raadt 't - de 
burgemeesters in de regio. Raadslid Martin Vuyk (VVD, nu O-Lib) in 
Wijdemeren toonde aan op basis van wetenschappelijke gegevens 
dat de manier van afvalscheiding die de GAD gekozen heeft (bron-
scheiding), minder oplevert en duurder is dan een andere (naschei-
ding). De burgemeesters hebben wederom niet op zitten letten.

Burgemeesters kunnen het niet 
Kortom, de burgemeesters maken er een beetje een zooitje van. Ik 
vermoed dat dit mede komt doordat iedereen slechts partiële 
verantwoordelijkheid voelt. Iedereen lijkt te denken: het betreft 
mijn gemeente maar voor een klein deeltje, dus als de anderen 
niets zeggen, gaat het wel goed. Burgemeesters richten zich immers 
bijna per definitie op hun eigen gemeente, niet op de regio. Maar ik 
denk eigenlijk dat de voornaamste reden gewoon incompetentie is. 
Burgemeesters worden nooit benoemd vanwege hun zakelijk inzicht. 
Laten zij dan ook geen zakelijke beslissingen nemen. Mijn voorstel: 
stel ze onder curatele. Laat elke burgemeester begeleid worden door 
een competent raadslid dat een oogje kan houden op wat een burge-
meester doet in het bestuur van een gemeenschappelijk regeling. Dat 
scheelt ons, burgers in de regio, miljoenen. En het helpt een beetje 
dat vermaledijde  democratisch gat te dichten.

Cor Koster Nederhorst den Berg

Roze lintje 2017
Tergooi heeft het roze lintje 
2017 voor patiëntgerichte 
borstkankerzorg toegekend 
gekregen van Borstkanker-
vereniging (BVN). Ziekenhui-
zen krijgen een roze lintje 
in de Monitor Borstkanker-
zorg als zij voldoen aan alle 
verplichte criteria plus ten-
minste zes van de acht ove-
rige criteria. Tergooi voldoet 
opnieuw aan alle getoetste 
criteria. De Monitor Borst-
kankerzorg maakt inzichte-
lijk hoe de borstkankerzorg 
in een ziekenhuis is georga-
niseerd, welke ervaringen 
andere patiënten met dat 
ziekenhuis hebben en of het 
ziekenhuis voldoet aan de 
verwachtingen van de borst-
kankervereniging wat be-
treft goede borstkankerzorg. 
Alle borstkankerzorg van 
Tergooi is geconcentreerd 
in het Mammacentrum op 
locatie Hilversum. Patiënten 
kunnen hier snel terecht en 
hoeven meestal niet langer 
dan een dag te wachten op 
onderzoeksuitslagen. Ter-
gooi scoort onder andere 
goed op de psychosociale 
zorg voor mensen met borst-
kanker. 
 
Bloedverdunning ‘uitzetten’ 
als het moet                                                    
In Nederland gebruiken 
400.000 mensen bloedver-
dunners, ook wel antistol-
lingsmiddelen genoemd, om 
de kans op trombose of in-
farct te verkleinen. Door deze 
middelen ontstaat wel een 
grotere kans op bloedingen. 
Als een patiënt een ernstige 
bloeding krijgt of plotseling 
geopereerd moet worden, 
zou het bloedverdunningsef-
fect direct en veilig gestopt 
moeten kunnen worden. 
Voor het eerst kan dit nu, zo 
blijkt uit een internationale 
studie, waarvan hoogleraar 
prof. dr. Pieter Willem Kamp-
huisen van Tergooi een van 
de initiatiefnemers is. Hij is 
internist-vasculair genees-
kundige in Tergooi en één 
dag in de week als hoogle-
raar vasculaire geneeskunde 
verbonden aan het UMC Gro-
ningen. Kamphuisen: ‘We 

Ingezonden brief   (Bron; WWK)
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AGENDA

Zomervakantie!
Van 21 juli t/m 3 sept.
Leuke dingen doen? 
Ga naar het VVV/OLD 115
www.vvvwijdemeren.nl

Di. 1 t/m do. 3 augustus
Gooise Fietsdriedaagse
Start BZC’13 Loosdrecht
Info; Tel: 035-623498
www.fietsprorege.nl

Zaterdag 12 augustus
Spelletjesmiddag in het
Grand Café Emtinckhof 
Met drankjes en lekkernij
Van 14.00-16.00 uur/5pp

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

Woensdag 30 augustus
Jaarmarkt Nw-Loosdrecht
Lindeplein - eikenlaan -
nootweg - centrumplein

Zat. 2 sept - dins. 5 sept
Inschrijven Kursusprojekt
Zaterdag van 10-12 uur
Dinsdag van 19.30-20.30 u
Drieluik, acacialaan 2
www.kursusprojekt.nl

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

Woensdag 6 september
Start van Taalcafé
Bibliotheek Loosdrecht
Van 10.00-12.00 uur
Geen kosten verbonden

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

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

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

Vrij 22 t/m zon. 24 sept.
Driedaags Dijkfestival 
Afwisselend programma 
voor jong en ouder. In de 
Porseleinhaven Oud-
L’drecht
www.stichtingsloep.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 
30 juli 11.00 uur: diaken W. Balk

Beukenhof 
30 juli 11.15 uur: Geen dienst

Gereformeerde Kerk  
30 juli 10.00 uur: Mw. ds. J. Broeijer-Bogers

Hervormde Kerk    
30 juli 10.00 uur: Ds. W. van den Hul
 18.30 uur: Ds. H.O. Molenaar

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
30 juli 09.30 uur: Ds. G.J. Van Meijeren
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk 
Nederlands Gereformeerde Kerk
30 juli 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien 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:
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 kan-
tooruren!  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. 

WEEKENDAANBIEDING
(don,vrij,zat)

MUFFINS
(diverse smaken)

nu 4 voor € 3,-

Bollen ICT

Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.

Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.

 www.bollenict.nl

Bel 06 – 51 993 153

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

van  7  -   25 augustus

035 582 59 56

✓ 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

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

UW ADVERTENTIE

in de Nieuwsster?

kijk op

DENIEUWSSTER.NL

voor onze tarieven.

Last van spinnen?

12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

Bio Spin

COLOFON

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

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Herman Stuijver
Demi Foudraine
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

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
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Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 445 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car 
Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik 3,1 - 6,1 l/100 km (32,2 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 82 - 143 g/km. *bij 42% inkomstenbelasting

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum

Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden

Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70

info@buitenweg.nl

www.buitenweg.nl

Volvo v40 buitenweg.nlWederom een zeer sterk 
aanbod van Volvo in het 
14% bijtelling segment. 

U rijdt namelijk al een 
V40 vanaf € 128,- netto 

bijtelling per maand*

De Volvo V40 D2 heeft 
de nieuwste generatie 2.0 

viercilinder dieselmotor met 
een vermogen van 120 pk 

en 280 Nm koppel. Deze 
modulaire motor is voorzien 

van één turbo en Volvo’s 
nieuwe i-Art brandstofinjectie 

technologie 

14% BIJTELLING

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Winkeltijden: Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur,  zaterdag gesloten

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

c.v.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

Tel. 035 - 656 12 87
Fax 035 - 656 22 38

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl

Aanstaande zaterdag 29 
juli van 10.00 tot 16.00 uur 
organiseert damvereniging 
Loosdrecht het traditionele 
sneldamtoernooi  ‘Dammen 
op de Dijk’  in het botenhuis 
van Ottenhome: adres Zuwe 
20 te Kortenhoef. 

Tot de deelnemers behoren 
o.a. Harry de Waard, Bert van 
Oosterom en dit jaar voor 
het eerst Cor Westerveld. 
Bij tijdige aanmelding is er 
nog plaats voor drie club- 
en/of huis-dammers. Info: 
0654993243 Ad Vreeswijk

Sneldammen op de gong

Al vanaf het prille begin van het 
SCENECS International Debut 
Film Festival (2006) wordt het 
filmfestival vertegenwoordigd 
door een Miss SCENECS. 
Zij is een jaar lang hét gezicht 
van het festival. Sinds 2016 
heeft alleen het Cannes Film 
Festival ook een Festival Miss 
in het leven geroepen. Dit 
betekent dat de oprichter van 
SCENECS, filmproducent Arya 
Tariverdi, de bedenker was 
van een Festival Miss, voor de 
promotie van een filmfestival. 

‘Glamour en kunst’      

SCENECS Film zoekt Festival Miss 2018
De selectie van Miss SCENECS 
Film Festival 2018 is nu ge-
start. SCENECS werkt daarvoor 
samen met de organisatie van 
de Miss Beauty of The Nether-
lands verkiezing. Hierbij wordt 
naast representativiteit ook 
kritisch gekeken naar commu-
nicatieve en presentatievaar-
digheden. Waarom een com-
binatie van een Miss en een 
filmfestival? Waarom heeft 
SCENECS een Miss gekoppeld 
aan het filmfestival? Wat is nu 
de toegevoegde waarde? Gaan 
glamour en filmkunst wel 
samen? Jazeker wel! Het doel 
van SCENECS is namelijk om 
zoveel mogelijk aandacht te 
genereren voor de mooie films 
die beginnende filmmakers 
graag in volle zalen willen 
vertonen. De programmering 
is altijd zeer toegankelijk en 
daarmee voor een breed pu-
bliek makkelijk te volgen. Om 
deze doelstelling te behalen 
en de programmering bekend-
heid te geven onder nieuwe 
en jongere doelgroepen, kiest 
SCENECS bewust voor een 
moderne visuele communica-
tiestijl waarbij inhoud en gla-
mour samenkomen. SCENECS 
brengt daarmee een beetje 
Hollywood glamour naar me-
diastad Hilversum. Om een 
eigentijdse en vernieuwende 

manier te bedenken voor 
communicatie en PR bedacht 
SCENECS in 2006 als eerste 
ter wereld de inzet van een 
jaarlijkse ambassadrice voor 
het festival in de vorm van een 
bekend gezicht, dat later de ti-
tel Miss SCENECS Film Festival 
kreeg. Miss SCENECS vertegen-
woordigt het filmfestival met 
haar aanwezigheid op diverse 
bijeenkomsten, waar zij actief 
de doelstelling en programme-
ring van SCENECS uitdraagt. 
Ook promoot zij het filmfes-
tival online door middel van 
vlogs, blogs en inzet van soci-
ale media. Tenslotte wordt zij 
als herkenbaar gezicht ingezet 
in alle PR uitingen, zoals op 
de posters en het programma-
boek. De Festival Miss is  een 
artistieke verbeelding van de 
Dutch Golden Stone Award, de 
officiële SCENECS Award. De 
Award bestaat uit een dame 
met vleugels en een gouden 
kei in haar handen. De dame 
geeft de glamour en schoon-
heid van film als medium 
weer. Haar vleugels zijn een 
teken van vrijheid van mening 
en grenzeloosheid die eigen is 
aan fantasie en illusie. De gou-
den kei in haar handen staat 
symbool voor de maatschappe-
lijke betekenis van film. www.
scenecs.com


