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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 

LOOSDRECHT- De brandweer van Loosdrecht moest op donder-
dagavond 10 augustus rond 22.30 uitrukken voor een gebouw-
brand aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Ter plaatse bleek er een 
brand te zijn op het terrein van  Kasteel-Museum Sypesteyn. 

BRAND 
BIJ SPOON 

Daar stond bij restaurant 
Spoon de buitenkeuken in 
brand. Ook zijn een party-
tent, een bar en een ijskast 

in vlammen opgegaan. De 
schade was aanzienlijk. 
Een drama voor restaurant 
Spoon op het terrein van 

kasteel-museum Sypesteyn. 
Na de korte brand is er wei-
nig meer over. De brand ont-
stond rond 22.15 uur. Op dat 
moment was niemand meer 
op het landgoed aanwezig. 
Dankzij oplettende buurt-
bewoners was de brandweer 
snel aanwezig en kon het 
vuur snel worden geblust.
Een dag later is duidelijk hoe 
groot de schade is. "Het is een 
troosteloze aanblik", vertelt 
directeur Huib Tijssens van 
Sypesteyn. Hij is ervan over-
tuigd dat bier drinkende jon-
geren met vuurwerk hebben 
gegooid waarna de brand 
ontstond. De aangetroffen 
rotjes en blikjes bier zijn het 

bewijs. Een woordvoerder 
van de politie bevestigt dat 
er sporen van vuurwerk zijn 
aangetroffen. Mogelijk zijn 
er vuurpijlen over de muur 
van het afgesloten terrein ge-
komen, waarna de brand is 

ontstaan, geeft zij aan. De po-
litie doet nader onderzoek. 
Tot nu toe is onduidelijk wie 
er achter de brand zit(ten). 
Het kasteel zelf is niet getrof-
fen; er is hooguit wat schade 

Lees verder op pagina 3
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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

Wat zal degene die het eerst internet had
eenzaam zijn geweest.

LOOSDRECHT- Als je Rosa’s 
Cantina aan het eind (of 
begin) van de Oud Loos-
drechtsedijk binnenkomt, 
voel je je al snel thuis. Het 
Italiaanse restaurant van 
Rosemarijn de Vink oogt 
gastvrij en laagdrempelig. 
Met Achille, een echte Na-
politaanse pizzabakker, die 
ambachtelijk dagelijks 10 
soorten pizza’s bakt met de 
bekende dunne bodem. 

Bijna anderhalf jaar geleden 
nam Rosemarijn het restau-
rant over. “Er stond me al di-
rect voor ogen wat ik wilde. 
Een eetgelegenheid zonder 
poespas. Open, gezellig en 
puur eten. We hebben in 
korte tijd met een groep 
de hele zaak gestript van 
plint tot plint en opnieuw 
vormgegeven.” Zo ontdekte 
ze al snel een paar prach-
tige tegelwanden die waren 
afgedekt, die het geheel een 
landelijke uitstraling geven. 
Dat de nieuwe pachter een 
jarenlange horeca-ervaring 
heeft, blijkt onder andere 
uit het feit dat ze heel goed 
aanvoelt wat de gasten wil-
len. “We werken met pure, 
eerlijke producten. Zo be-
trek ik mijn vlees van Piet 
Kramer, hier uit Loosdrecht, 
dan weet je dat je goede 
kwaliteit krijgt. En met 
Wieger en Wieco van Boon-
stra Wijnen heb ik ook een 
prima verstandhouding. Die 
leveren precies wat past bij 
ons. Flexibel en servicege-
richt.”
Niet alleen de tegels geven 
Rosa’s Cantina een landelij-
ke sfeer, ook de ruwhouten 
vloer, de eenvoudige tafels, 
stoelen, de weldadige ban-
ken, de grote rode bar en de 

Rosa’s Cantina, Italia in Loosdrecht

patio, alles in blauw-olijf-
groene tinten, dragen bij 
aan het idee dat dit een plek 
is om elkaar te ontmoeten. 
“Het is echt opvallend dat 
mensen hier snel met elkaar 
in gesprek raken. Ook de 
bar hebben we uitgebreid, 
zodat iedereen die wil even 
een slokje kan nemen.” De 
maandelijkse Buurtborrel 
op de vrijdagmiddag voor 
buurtbewoners slaat aan.  

Pizza, pasta, patio
Rosemarijn werkt zelf een 
paar dagen van de week in 
de keuken, uiteraard geas-
sisteerd door andere koks. 
“De Italiaanse keuken is 
puur, altijd met eerlijke 
ingrediënten bereid. We 
maken bijna alles zelf. Al-
leen de pasta komt uit een 
kleine pastafabriek. Je kunt 
op die manier ook lekker 

creatief aan de slag gaan.” 
Vervolgens legt ze vol passie 
uit hoe ze ui, bleekselderij, 
tomaat en prei in stukjes 
hakt om er eigen gemaakte 
Bolognese-saus van te ma-
ken. Het water loopt je in de 
mond. Op de kaart verder: 
garnalen, ossobuco, ravioli, 
scaloppine, soepen, kazen, 
ijs, salades, enzovoort.
Heel bijzonder is dat 
Achille, van Napolitaanse 
afkomst, dagelijks het deeg 

kneedt om krokante pizza’s 
te bakken. “Ook hier kiezen 
we weer voor authentiek. 
We hebben de keuze uit 
slechts 10 soorten, maar 
dan wel van topkwaliteit, te-
gen een redelijke prijs.” En 
inderdaad een Margherita 
voor  9,25 of een Napo-Ton-
no (met tonijn) van 13,75 is 
goed te doen. 
De patio biedt plaats aan 
ongeveer 50 gasten, het ligt 
beschut aan het terrein van 

Jachtwerf Bonnema, zodat 
je er al vanaf maart terecht 
kunt. “We hebben hier ook 
bedrijfsuitjes met speciale 
barbecues, met net iets an-
dere hapjes. Geen saté en 
friet, wel lekkere kotelet-
jes.” Daarnaast kun je het 
gehele menu als take-away 
bestellen. 

Samenwerken
Behalve gepassioneerd wer-
ken in haar eigen Cantina, 
wil Rosemarijn met ande-
ren samenwerken om de 
Loosdrechtse horeca beter 
te presenteren. Zo doet ze 
samen met De Eend, In de 
Watertuin en Najade een 
zogenaamd ‘walking din-
ner’. Bij elk restaurant kun 
je genieten van één gang. En 
ze heeft nog meer plannen, 
maar daarover later meer.
“Ik ben heel tevreden hoe 
we draaien. Met een leuke 
jonge staf die ook weer jong 
publiek aantrekt. We heb-
ben echt een regiofunctie, 
voor veel mensen zijn wij 
dé Italiaan. Ook uit Loenen 
hebben we veel aanloop. Ik 
werk hier graag met hart en 
ziel.”
Oud Loosdrechtsedijk 272; 
1231 NK Loosdrecht; woe-zo: 
10-22 uur; 035- 582 5751/ 06-
5478 1381; www.roscantina.
nl; info@rosacantina.nl

Rosemarijn de Vink

Organisator Arjan van 
den Hoek verwacht, ook 
door de afgelasting van de 
Loosdrechtse Gondelvaart, 

niet minder dan 200 deel-
nemende boten en bootjes. 
Het evenement vindt plaats 
op 9 september en de start 

Vaarparade over de Vecht 
verwacht meer dan 200 bootjes
STICHTSE VECHT – Alles loopt ten einde, ook het watersport-
seizoen. Wie ‘einde watersportseizoen’ zegt in de gemeente 
Stichtse Vecht, zegt ook Lichtjesparade ofwel: De Vechtse 
Vaarparade, een jaarlijks terugkerend evenement, dat dit jaar 
voor de zesde keer wordt gehouden. Op 9 september vindt de 
Lichtjesparade plaats. 

is traditioneel om 20.00 uur 
aan de Vechtkant van de 
Mijndense Sluis in Loenen, 
einde is om 23.00 uur aan 
de Langegracht in Maarssen 
Dorp. Deelnemen kan op 
verschillende manieren: ge-
organiseerd op een grotere 
boot of door een bootje te 
huren.
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aan een deur. "Wij kunnen 
gewoon doordraaien. Er zijn 
alleen wat schotten neerge-
zet", aldus Tijssens. "Maar 
voor de cateraar is dit heel 
vervelend." Die cateraar is 
Spoon BV, dat inmiddels 
vijf jaar op het terrein aan 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
is gevestigd. "Het is een vre-
selijke puinhoop", ziet ook 

medewerker Ruud Jobse. 
"Maar hier kun je niets aan 
doen. We groeien elk jaar. 
Het gaat steeds beter. Dan is 
dit even een domper." Geluk-
kig voor het bedrijf staan 
er de komende dagen geen 
bruiloften gepland. "Ook de 
leveranciers zijn heel gewil-
lig. We hoeven verder geen 
activiteiten af te blazen."

Vervolg voorpagina; Brand bij Spoon

Een automobilist is vorige 
week vrijdagavond gewond 
geraakt nadat hij met zijn 
auto tegen twee bomen was 
gereden langs de Vreelandse-
weg (N201) bij Kortenhoef. 

Hij reed richting Nederhorst 
den Berg. De auto raakte 

door nog onbekende oorzaak 
van de weg, ramde de twee 
bomen en kwam half op het 
asfalt weer tot stilstand. Het 
slachtoffer is met onbekend 
letsel naar het ziekenhuis ge-
bracht. Het zwaar gehavende 
voertuig is door een berger 
weggesleept.

Zoveelste ongeluk 
Vreelandseweg

Foto: Wessel Kok

De Pampus Easy week is het 
jaarlijkse zeilevenement dat in 
de derde week van augustus 
op Loosdrecht onder auspiciën 
van de Koninklijke Watersport 
- Vereeniging Loosdrecht wordt 
gehouden. Het wordt georga-
niseerd voor en door Pampus 
zeilers, die het leuk vinden 
wedstrijdzeilen te combineren 
met veel gezelligheid op de wal. 

Dit jaar zal de Pampus Easy 
week voor de elfde keer gehou-
den worden. Van maandag 14 
augustus t/m vrijdag 18 augus-
tus zullen meer dan 55 Pam-
pus -jachten op Loosdrecht 
strijden. Gedurende een hele 
week zal er per dag 1 wedstrijd 
gezeild worden waarbij fana-
tiek gestreden zal worden om 
de Easy Week Trofee. Het veld 
van meer dan 55 boten wordt 
verdeeld in twee groepen. Uit 
deze twee groepen wordt op 
basis van de uitslagen van de 
gezeilde wedstrijden, de groep 
geformeerd waaruit de win-
naar zal komen. 
Het Easy element is het pro-
gramma op de wal rond de 
dagelijkse wedstrijd.  Elke dag 
wordt er een andere activiteit 
georganiseerd. Het program-
ma bestaat ’s middags uit een 
langebaanwedstrijd vanaf 
14 uur en het sociale pro-
gramma start om 17.00 met 

11e traditionele Pampus Easy week

muziek, prijsuitreiking hap-
jes en vertier. Easy dus.  Voor 

meer informatie zie ook www.
easyweek.nl 

LOOSDRECHT - Vorige week 
zijn de laatste twee woningen 
van het bouwproject Erve 
Knorr op het terrein van de 
voormalige Knorr-fabriek in 
Nieuw Loosdrecht gepasseerd 
bij Notariaat Wijdemeren. 

Onder toeziend oog van de 
notarissen Bas Kreugel en 
Martin Moerenhout hebben 
de gelukkigen hun hand-
tekening gezet. Veerman 
Makelaars en Van Vulpen en 
Roozenburg Makelaars heb-
ben zorg gedragen voor deze 
snelle verkoop. Daarmee zijn 
alle 41 woningen verkocht. 
Er zijn drie types: 14 hoek 

Alle woningen 
Erve Knorr verkocht

-en rijwoningen van het type 
Veld, met een oppervlakte 
tussen 109 en 116 m2, met 
een verkoopprijs rond de 
250.000 euro. Dan zijn er 24 
onder-een-kapwoningen, in 
verschillende maten, in prijs 
variërend tussen 515.000 
en 555.000 euro (Brink). Tot 
slot komt er één vrijstaande 
woning van  640.000 (Park). 
Medio 2018 zullen ook twee 
appartementsgebouwen 
voor sociale en middeldure 
huur verrijzen. De Loos-
drechtse firma Aalberts 
Bouw zal de bouw realiseren. 
Zie: www.erveknorr.nl

LOOSDRECHT – Direct ach-
ter jachthaven De Uitkijk, ter 
hoogte van de NH- kerk in het 
watersportcentrum Oud Loos-
drecht, kun je bijna de hele week 
heerlijk relaxen bij De Serre 
Loosdrecht. 

Valerie Hendriks en haar part-
ner Laurence hebben het tent-
je aan het water nog gezelliger 
en mooier gemaakt. “Gelukkig 
heb ik Laurence” vertelt Vale-
rie “want hij is erg handig. Hij 
heeft al heel wat meubilering 
voor het terras beter gemaakt. 
Zo zijn we erg blij met een 
8 meter lange loungebank.” 
Vanaf april huurt de jonge 
uitbater dit blauwe plekje aan 
de plas. “Het loopt lekker, we 
hebben al veel vaste gasten. 
Het verschil is dat we nu door-
deweeks ook open zijn.” Het is 
inderdaad hard werken voor 
Valerie die van dinsdag tot en 
met zondag actief is in de keu-
ken, in de bediening en met 
zakelijke beslommeringen als 
de inkopen. “Ja, het zijn lange 
dagen van 9 tot 18 uur. En in 
het weekend kan het uitlopen 
tot 7 of 8 uur ’s avonds. Maar 
als je ergens achter staat en 

De Serre Loosdrecht, 
bijna hele week open

je vindt het leuk, dan tellen 
die uurtjes niet.” Op dinsdag 
kan het weleens middernacht 
worden voor ze naar huis gaat, 
want dan blijven de wakeboar-
ders vaak hangen in deze ge-
zellige ruimte met veel mari-
tieme accenten. Valerie is druk 
bezig om de menukaart aan 
te passen, nog gevarieerder en 
hipper. Je kunt nu ook ontbij-
ten (!) en lunchen in De Serre 
Loosdrecht. Naast tientallen 
drankjes en talloze broodjes 
heeft ze al een aardig assorti-
ment nieuwe snacks bedacht: 
wentelteefjes met vers fruit, 
cheesecakes, scones, streek-
tosti’s en goed gevulde ontbijt-

planken. In het café kun je ook 
terecht voor een high tea, high 
wine of zelfs een high gin, dé 
trend van deze zomer. De plek 
is zeer geschikt als vergader-
locatie en voor teambuilding. 
Natuurlijk staat de agenda vol 
met Events. De eerstvolgende 
is Jacobs Gamba Avond op 
zaterdag 26 augustus, vanaf 
18.00 uur, slechts 22,50 p.p. 
en reserveren verplicht

De Serre Loosdrecht; Oud 
Loosdrechtsedijk 237; 1231 LX 
Loosdrecht; +31 6 50 84 70 72; 
di-zo: 9- 18 uur; info@deserre-
loosdrecht.nl; 
www.deserreloosdrecht.nl 
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Bridgeclub Een Brug te Ver 
maakt zich op voor het ko-
mende seizoen, dat dit jaar 
start op maandagavond 11 
september en eindigt op 9 
april 2018. Vorig jaar vierde 
de Loosdrechtse club nog hun 
twintigjarige bestaan met een 
gezellig feest! Bij de oprich-
ting destijds werd de naam 
zorgvuldig gekozen, het daad-
werkelijk slaan van een brug 
met je speelpartner beschrijft 
precies waar het bij het kaart-
spel bridge van afhangt om 
het spel te kunnen winnen. 
Een intrigerend spel dat zich 
uitstekend leent voor de no-
dige hersengymnastiek en dat 
nooit gaat vervelen, volgens 
vervente liefhebbers. 

Het beeld dat men heeft van 
bridgespelers is ten onrechte 
‘grijs’, deelnemers verjon-
gen en het spel vergt heldere 

geestdrift. Secretaris Ineke 
van de Woude. “Mijn nichtje 
en neefje van tien jaar heb-
ben de eerste beginselen met 
veel plezier van hun groot-
ouders geleerd. Ik leerde het 
spel voornamelijk ook door 
geregeld mee te kijken met 
mijn ouders. Thuisspelers 
zijn gemiddeld jonger. Maar 
ook op de club zijn zij van 
harte welkom”. 
De sfeer bij Een Brug te Ver is 
gemoedelijk, vriendschappe-
lijk doch serieus, men speelt 
niet ‘met het mes op tafel’. 
Iets wat de spelers waarde-
rend roemen.  

De bridgeclub speelt één 
keer in de twee weken in de 
kantine ‘De Rode Eik’ van 
sporthal Eikenrode op maan-
dagavond. Na een jarenlange 
wachtlijst is er nu weer 
ruimte voor nieuwe leden. Je 

kunt het spel echter niet le-
ren op de club. Alvorens men 
zich bij de club gaat aanmel-
den wordt er veelal elders 
een cursus gevolgd. De ge-
wenste praktijkervaring kan 
daarna bij de club worden 
opgedaan. Ook beginnende 
bridgekoppels en spelers 
die zich individueel willen 
aanmelden zijn welkom. 
De leden van de club zijn 
afkomstig uit Loosdrecht 
en omstreken. Per seizoen 
worden er ongeveer zestien 
avonden gebridged. De loca-
tie heeft alle nodige voorzie-
ningen en is uitgerust met 
een gezellige bar. Een deel 
van de contributies wordt 
gespaard voor het volgende 
jubileumfeest (25 jaar) dat in 
2021 zal plaatsvinden.

Het spel 
Bij Een Brug te Ver wordt er 

volgens het ACOL systeem ge-
speeld, het meest gespeelde 
systeem in Nederland. Elke 
speelavond worden er vier-
entwintig spellen gespeeld, 
dus zeker niet saai of lang-
zaam, pit en snelheid zijn 
vereist. Per seizoen wordt de 
clubcompetitie gebridged 
volgens twee lijnen. De rode 
lijn staat voor de Eredivisie 
en de blauwe lijn voor de 
Eerste divisie. De winnaar 
van de Eredivisie wordt de 
clubkampioen van het sei-
zoen. 
Elke speler heeft dertien 
kaarten in de hand. Het doel 
is om een contract te maken. 
Men mag vragen stellen aan 
het andere koppel om de 
kaartverdeling in het spel 
naar boven te krijgen, deze 
mogen niet worden gesteld 
aan de eigen speelpartner. 
Een uitgebreid spiekbriefje 

waarop de enige antwoor-
den staan die volgens de 
regels worden toegestaan, 
is een legitiem, vaak nood-
zakelijk hulpmiddel. Het 
spel verloopt in verschil-
lende fases van ‘bieden’ in 
de voorbereidende fase tot 
het uitspelen van het spel 
door een techniek van codes. 
Een spannend spel dat voor 
iedere speler persoonlijke 
ontwikkeling blijft bieden. 

Voorzitter Joop Platteel; “Als 
je eenmaal wordt gegrepen, 
is het verslavend. Bridge is 
een complex spel waar je 
ook zelfvertrouwen voor 
moet hebben.” 

Bridgeclub Een Brug te Ver, 
Sporthal Eikenrode, Laan 
van Eikenrode 49 Nieuw-
Loosdrecht, telefoon 035-
6941499

Bridgeclub ‘Een Brug te Ver’ speelt op gezelligheid

Elk jaar wordt in Heeg de 
z.g. Friese Reünie voor kleine 
rond- en platbodems gehou-
den. Ook dit jaar werd deze 
reünie op 5 & 6 augustus ge-
houden. Dit jaar bestond de 
totale vloot uit 84 schepen 
verdeeld over o.a.  Kajuits-
chouwen, Tjotters, Staverse 
Jollen, open schouwen. 

De schepen zijn allemaal 
origineel en zijn vaak meer 
dan 100 jaar oud . Ook dit 
jaar was de Koninklijke 
Watersport Vereeniging 
Loosdrecht (KWVL) uit Loos-
drecht weer prominent van 
de partij. Dit keer bestond 
de afvaardiging uit de drie 
open Friese Schouwen van 

de Vereeniging .
Zaterdagochtend  wordt de 
wedstrijd tussen de Friezen 
en de Hollanders gezeild. 
Een equipe uit Friesland 
strijdt dan tegen een equipe 
uit Holland. De Schouwen 
van de KWVL zijn dan de 
schepen waarmee de strijd 
gestreden wordt. Ook dit jaar 
versloegen de Hollanders de 
Friezen. En ’s middags staat 
admiraal zeilen op het pro-
gramma. Zondag is de wed-
strijddag en dan strijden de 
diverse klassen om de eer . 
De wedstrijd in de open 
Friese Schouwen werd ge-
wonnen door de  schouw 
Motketel van de KWVL.

KWVL eerste bij de 
Friese Reünie 
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Wijdemeren
informeren

Verduurzamen
monumenten

Energiebesparende en -opwekkende 

maatregelen voor historische panden 

zijn goed mogelijk. Zij moeten alleen 

zorgvuldig worden ingepast met 

respect voor het gebouw. We denken 

graag met u mee over de mogelijk-

heden: www.wijdemeren.nl/

duurzamemonumenten 

   16 augustus 2017   

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

@simon.spoor
#mooiWijdemeren

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Stichts End 19: plaatsen erfafscheiding (26.07.17)
’s-Graveland
- Loodijk 8: inblazen glasvezelkabel (31.07.17) 
Kortenhoef
- Bruinjoost 8: plaatsen aanbouw (31.07.17)
- De Kwakel 24: bouwen bedrijfswoning (27.07.17)
- Moleneind 29: bouwen woning (03.08.17)
- Mr. J. Sandersonhof 16: plaatsen dakopbouw (19.07.17)
-  Van Nes Van Meerkerklaan 24: maken dakopbouw 

(27.07.17) 
Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 158: vergroten hoofdgebouw 

(18.07.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning (26.07.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verleggen oeverlijn (25.07.17) 
- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: maken uitweg (03.08.17)
-  Oud-Over 152: bouwen woning, botenhuis en wagen-

schuur (25.07.17)
-  Sectie E 1625, 1626, 1544, 1634 en 1783: plaatsen be-

schoeiing verleggen sloten en verbeteren dijken (18.07.17) 
Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: plaatsen seizoensgebonden bouwwerk 

(08.08.17)
-  Middenweg 157: uitvoeren pilot onderzoek RWZI 

(02.08.17) 
-  Middenweg 157: aanpassen luchtafzuiging RWZI (02.08.17) 
-  Overmeer: Acacialaan; Lijsterlaan; Kievitslaan; Patrijslaan; 

Prunuslaan; Reigerlaan en Vreelandseweg: renoveren 
woningen (24.07.17)

- Vreelandseweg 2: starten kattenpension (28.07.17)
- Wilgenlaan 42: bouwen woning (03.08.17)
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)
’s-Graveland
- Noordereinde 15: plaatsen dakkapel (31.07.17)
Kortenhoef
-  Mr. J. Johannes Sandersonhof 16: plaatsen dakkapel 

(02.08.17)
- C. Vreedenburghgaarde 6: maken aanbouw (31.07.17)
Loosdrecht
-  ’t BreukeleveenseMeentje 8b: bouwen botenhuis 

(02.08.17)
- Beukenlaan 25: maken uitweg (03.08.17)
- Horndijk 34: bouwen twee woningen (07.08.17)
- Horndijk 34: aanleggen twee uitwegen (02.08.17)
- Lindelaan 101: wijzigen gevel (02.08.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: bouwen botenhuis 

(01.08.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 79: uitbreiden woning (03.08.17)
Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 76: verhogen kap (02.08.17) 
-  Overmeer: Acacialaan; Lijsterlaan; Kievitslaan; Patrijslaan; 

Prunuslaan; Reigerlaan en Vreelandseweg: renoveren 
woningen (03.08.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van 
de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
Breukeleveen
- Herenweg 119: bouwen woning 
Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen woning

>  Tijdelijke verkeersmaatregel
Loosdrecht
In verband met de Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht zijn op 
30 augustus 2017 van 08.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur de 

volgende straten in het centrum van Nieuw-Loosdrecht 
afgesloten voor alle verkeer:
-  de Nootweg tussen de Luitgardeweg en de Prinses 

Irenestraat;
- de Eikenlaan tussen de Nootweg en de Lindelaan;
-  de parkeerplaats bij de Pinkenstal, hoek Eikenlaan/

Lindelaan. 
De bussen van Connexxion worden die dag omgeleid via de 
Lindelaan, Rading en Tjalk. Daarmee komt de halte Prinses 
Margrietstraat voor het grootste gedeelte van die dag te 
vervallen.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Kortenhoef
-  A.J.M. Steenvoorden, Curtevenneweg bij winkelcentrum 

De Meenthof, vaste standplaats AGF op woensdag 
(10.08.17)

Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Nootweg, Eikenlaan, Lindeplein en 

parkeerplaats hoek Eikelaan/Lindelaan, Jaarmarkt 
Nieuw-Loosdrecht op 30 augustus 2017 (09.08.17)

Nederhorst den Berg
-  Stichting Hartekind, collectevergunning van 28 augustus 

tot en met 2 september 2017 (28.07.17)
-  Stichting Horstermeerpolder festiviteiten, weiland 

Middenweg 32, Horstermeerpolder 135 jaar op 25, 26 en 
27 augustus 2017 (08.08.17)

Alle kernen
-  Stichting Oranje Fonds, collectevergunning van 21 tot en 

met 26 mei 2018 (28.07.17)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum 
(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 festi-
viteiten
Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 9 

september 2017
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

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

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 telefoonnum-
mer: (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 nood-
zakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening aan-
vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voor-
lopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-
besluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 
en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). U 
kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.Maak hier-
voor 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 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht).

Taxusinzameling

De laatste inzamelmaand voor 

taxussnoeisel gaat in! In taxusnaalden 

zit een belangrijke grondstof voor 

chemotherapieën. Is uw taxushaag 

nog niet gesnoeid? Tot eind augustus 

kunt u snoeisel doneren. Lever het in 

bij een van de GAD-scheidingstations. 

@simon.spoor
#mooiWijdemeren

Krijgt u zorg van familie, 
vrienden, buren of kennissen? 
Bedank hem of haar met de 
mantelzorgwaardering.

De mantelzorgwaardering is een bedrag 

van minimaal 150 euro dat één keer per 

jaar wordt uitgekeerd door de gemeente. 

Omdat ook wij vinden dat de inzet van 

mantelzorgers bijzonder en waardevol is. 

Vraag de waardering vóór 30 november 

2017 aan via www.wijdemeren.nl/mantel-

zorgwaardering.  

Voorwaarden
Wilt u de mantelzorgwaardering aanvra-

gen? Houd er rekening mee dat degene die 

zorg ontvangt in de gemeente Wijdemeren 

moet wonen. Andere voorwaarde is dat 

de mantelzorger gedurende minimaal 

drie maanden, voor minimaal acht uur per 

week, informele ondersteuning biedt. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met 

Versa Welzijn via telefoonnummer 

(035) 623 11 00.

Bedank uw mantelzorger  

Offi  ciële bekendmakingen 16 augustus 2017
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faunapassages, het baggeren 
van de Loosdrechtse plassen, 
verbetering van de waterkwa-
liteit en versterking van de 
recreatie door onder meer de 
aanleg van nieuwe recreatieve 
routes. Natuurmonumenten 
werkt mee aan het gebiedsak-
koord, omdat de vereniging 
gelooft in een integrale aan-
pak van de natuur, economie 
en waterkwaliteit. Hiermee 
maken de maatregelen meer 
kans op daadwerkelijke uit-
voering dan met een individu-
ele aanpak.

MER
Een kanttekening plaatst 
Natuurmonumenten bij een 
potentiële vaarverbinding tus-
sen het Hilversums kanaal en 
de Loosdrechtse plassen via de 
Wijde Blik. Voor de Oostelijke 
Vechtplassen geldt momen-

teel een zonering, waarbij in 
het zuiden intensieve recre-
atie mogelijk is en richting 
het noorden meer plaats is 
voor rust en natuur. Een vaar-
verbinding zou deze zonering 
wellicht kunnen verstoren. 
Op dit moment kunnen is 
niet goed in te schatten welke 
gevolgen een vaarverbinding 
heeft voor het extensieve 
recreatieve karakter, de na-
tuur en de landschappelijke 
waarde van de Wijde Blik. 
Dit moet onderzocht worden 
door middel van een Milieuef-
fectrapportage, waarvoor ook 
Natuurmonumenten kennis 
en expertise beschikbaar zal 
stellen. Onder meer op basis 
van de resultaten van de MER 
zal Natuurmonumenten haar 
standpunt bepalen over de 
realisatie van een vaarverbin-
ding.

LOOSDRECHT - Hoop voor de 
bewoners van de Horndijk en 
omgeving. De vaarverbinding 
met een kanaal door de Loen-
derveense Plas is nog lang geen 
gelopen race. Natuurmonu-
menten, een van de toekom-
stige ondertekenaars van het 
Gebiedsakkoord, plaatst een 
kanttekening bij dit onderdeel. 

De Oostelijke Vechtplassen 
vormen een waardevol na-
tuur- en recreatiegebied. Het 
gebied kampt met een aantal 
hardnekkige opgaven: een 
slechte waterkwaliteit, terug-
lopende watersport en horeca 
en baggerproblemen in Loos-
drecht. Een gebiedsakkoord 
moet soelaas bieden. Natuur-
monumenten werkt mee aan 
het akkoord. Een kantteke-
ning plaatst de organisatie bij 
een potentiële vaarverbinding 
tussen het Hilversums kanaal 
en de Loosdrechtse plassen via 
de Wijde Blik. 

Natuurmonumenten zet kanttekening bij vaarverbinding 

Tegenstrijdige belangen
Om de problemen aan te pak-
ken hebben een groot aantal 
partijen besloten om samen 
te werken. Onder meer de 
provincies Noord-Holland en 
Utrecht, een aantal gemeen-
ten, horeca- en recreatieon-
dernemers, waterbeheerders 
en Natuurmonumenten heb-
ben hun intentie uitgespro-
ken om samen tot oplossin-
gen te komen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de 
verschillende, soms tegenstrij-
dige belangen. De provincies 
hebben geld beschikbaar ge-
steld om het gebiedsakkoord 
uit te voeren.

Integrale aanpak
In het gebiedsakkoord zijn 
afspraken gemaakt over 
de aanleg van 800 hectare 
nieuwe natuur, de aanleg van 
ecologische verbindingen en 

De komende maanden kunt 
u mee met mooie vaar- en 
wandelexcursies op en rond 
de Loenderveense Plas, onder 
leiding van de boswachter. En 
als u iets extra wilt, ga dan 
mee met een heerlijke high 
tea of high wine. We varen 
ook ’s avonds, zodat u vanuit 
de boot van de zonsonder-
gang kunt genieten.  

De Loenderveense plas is een 
prachtig natuurgebied waar 
Waternet een deel van het 
drinkwater voor Amsterdam 
en het Gooi voorzuivert. 
Het gebied is normaal niet 
toegankelijk voor publiek, 
dus een unieke kans om een 
kijkje te komen nemen. 

Excursies
Donderdag 17 en 31 augus-
tus 19.00 uur: ‘Varen bij 
Zonsondergang met bezoek 
aan molen’

Na een leuke rondleiding 
door de Loenderveense mo-
len maken we een prachtige 
vaartocht waarbij u het lang-
zaam donker ziet worden. 
Geniet van de stilte onder de 
sterrenhemel. Kosten: gratis 
Op zaterdag 19 augustus om 
15.00 uur en op zondag 3 
september 15.30 uur: ‘Varen 
met heerlijke high tea’. Kom 
een mooie vaartocht maken 
en geniet ondertussen van 
een lekkere kop thee met 
een zoet hapje. Een aanra-
der! Kosten:  7,50. 
Op woensdagavond 23 au-
gustus om 19.30 uur: ‘Avond 
vaartocht met meditatie’. Er-
vaar deze avond de stilte op 
het water. Onder leiding van 
een meditatie docente doen 
we enkele ontspanningsoefe-
ningen. Een unieke ervaring. 
Kosten: gratis
Op zaterdag 2 september 
19.00 uur: ‘Varen bij zons-

ondergang met high wine’. 
Zin in een romantische vaar-
tocht? Kom mee op onze stil-
le elektrische boot voor een 
mooie route over Terra Nova. 
En geniet van een heerlijk 
glaasje wijn met een hartig 
hapje. Kosten:  7,50 euro

Aanmelden
Voor alle excursies geldt: 
aanmelden op de website, 
maximaal 4 personen, een 
kwartier voor tijd aanwezig; 
locatie: Bloklaan 5, 1231 AZ 
Loosdrecht. Alleen voor de 
boottochtjes vanaf de molen 
(17 en 31 augustus) is het ver-
trek vanaf de Loenderveense 
Molen, Oud Over 104, 3632 
VG Loenen aan de Vecht.
Aanmelden en meer infor-
matie: www.waternet.nl/
loenderveenseplas (op de 
website staan alle excursies 
tot het einde van het jaar).

Leuke vaarexcursies Loenderveense Plas

Fietsgilde 't Gooi rijdt zondag 20 
augustus de dagtocht Naarder 
Eng, vertrek 10.00 uur vanaf sta-
tion Bussum Zuid (hotelzijde). 
Naast de Naardereng, een van 
de weinig overgebleven, relatief 
gave engen van het Gooi, neemt 
de Vestingsstad Naarden een 
centrale plaats in tijdens deze 
tocht. 
Op woensdag 23 augustus is 
de dagtocht Hilversum 1940-
1945, vertrek om 10.00 uur 
van de Kerkbrink in Hilversum 
voor het Museum. Hilversum 
was voor de Duitsers in de oor-
log zeer interessant, vanwege 
de centrale ligging, de aanwe-
zigheid van de omroep en het 
vliegveld. Het hoofdkwartier 

van de Wehrmacht in Neder-
land was hier gevestigd. Het 
commando over de Atlantik-
wall werd gevoerd vanuit een 
reusachtige bunker. Een radio-, 
telefoon- en telegraafbunker 
had een belangrijke spilfunc-
tie in de Duitse communicatie. 
Uit angst voor een geallieerde 
aanval was om heel Hilversum 
een anti-tankgracht/ verde-
digingslinie aangelegd. Nog 
steeds zijn veel herinneringen 
aan de oorlog 1940-1945 zicht-
baar. De tocht voert langs veel 
van deze herinneringen.
Kosten:  3,00 p.p. U dient zelf 
zorg te dragen voor een lunch-
pakket. 
Zie www.fietsgilde.nl.

Fietsgilde 't Gooi 

Vanaf 16 augustus zendt 
GooiTV de volgende program-
ma's uit:
Interview met Frans Broek-
huizen, voorzitter RvB van 
Nusantara in Bussum en een 
interview met Gerard van 
der Lee over zijn boek ‘Onze 

Jan in Indië’(H); RegioHub 
gaat over verduurzaming 
met zonnepanelen (H).
Ziggo digitaal kanaal 41 / 
Ziggo analoog kanaal 45; zie 
ook: www.gooitv.nl (en You 
Tube en Facebook).

GooiTV

’s-GRAVELAND- Kom in au-
gustus en september vleer-
muizen spotten in het donker. 
Dit doe je samen met de 
boswachter en een heuse bat-
detector. Voor gezinnen met 
kinderen vanaf 8 jaar.
In de schemering kun je 
vleermuizen zien vliegen, 
al jagend op insecten. De 
batdetector van de boswach-
ter zorgt ervoor dat je deze 
wonderlijke dieren ook in 
het donker kunt spotten: 
met je oren! Het apparaatje 
maakt vleermuisgeluiden 

hoorbaar voor mensen. Hoe 
donker het ook is, je hoort ze 
vliegen. 

Handig om te weten
Volwassen begeleiders mel-
den zich ook aan als deelne-
mer; graag een kwartier van 
tevoren aanwezig zijn; deze 
activiteit is niet geschikt als 
kinderfeestje, voor jarigen 
organiseren we speciale 
feestjes; het bezoekerscen-
trum is ’s avonds gesloten; 
voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na 

aanmelding en betaling 
vooraf via de website.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ ’s-Graveland; 
035 - 656 30 80; 
Vrijdag 25 augustus van 
20:30 uur tot 22.00 uur; za-
terdagen 9 en 16 september 
van 20:30 uur tot 22.00 uur. 
Kind t/m 12 jaar lid/OERRR 
 4,00, Kind niet-lid  7,00; 
Volwassene lid 5,00, niet 
lid  8,00; www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek

OERRR Speuren naar vleermuizen
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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 
Wijdemeren 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

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

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

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
20 augustus 11.00 uur: Pastoor J. Dresmé

Beukenhof 
20 augustus  Lithurgiegroep Paulus

Hervormde Gemeente
20 augustus 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Drs. P.J. Verhagen

Gereformeerde Kerk
20 augustus 10.00 uur: Mw. ds. H.M. Ploeger

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
20 augustus 09.30 uur: A. van Duinen
 18.30 uur: gez. dienst Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
20 augustus 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

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

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

Weekendaanbieding
KWARKBOL

nu

(don,vrij,zat)

€1,95

Last van spinnen?

12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

Bio Spin

Gezocht, Tuinman 
voor ca 4 uur p.w.

Tuinhuis aan het water 

en ligplaats voor boot 

beschikbaar ! Bel voor 

info. Breukeleveen  

035 582 4229  

of 06 5323 5527

Uw advertentie
in 

De Nieuwsster?

kijk op onze
site voor

de tarieven

denieuwsster.nl

De Loosdrechtse Greta Fennis 
van Moyo African Art houdt 
momenteel een verkoopexpo-
sitie van Afrikaanse kunst in 
herstellingsoord Dennenheu-
vel Overbosch aan de Soest-
dijkerstraatweg 102, 1213 XH 
in Hilversum. 

De expositie duurt van 4 
juli t/m 27 augustus. Er zijn 
kleurrijke, vrolijke schilde-
rijen uit Tanzania te zien, 

keramiek uit Zuid -Afrika en 
nog veel meer kunst uit o.a 
uit Gabon, Burundi en Zim-
babwe. U kunt de expositie 
dagelijks bekijken van 10.00 
tot 17.00 uur. 

Voor nadere informatie 
kunt u kijken op www.moyo-
african-art.nl  of bellen met 
Greta Fennis, 035-5824263 
of 0622488233
 

Verkoop Afrikaanse 
kunst
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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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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

06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

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!* 

 

’s-GRAVELAND- Wandel 26 
augustus om 14.00 uur mee 
met de boswachter over de 
buitenplaatsen in 's-Grave-
land. Deze activiteit, speciaal 
voor volwassenen, duurt on-
geveer 1,5 uur.

De ’s-Gravelandse buiten-
plaatsen kennen een boei-
ende geschiedenis. Wat in de 
17e eeuw begon als investe-
ring van rijke Amsterdamse 
kooplieden in ontgonnen 
heidegebied, groeide door 

Ontdek de buitenplaatsen 

de eeuwen heen uit tot een 
prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhui-
zen op parkachtige landgoe-
deren. Ga mee en ontdek de 
natuur en de cultuurhistorie 
op Boekesteyn, Schaep en 
Burgh en Bantam. De bos-
wachter weet de mooiste 
plekjes te vinden!

Handig om te weten
Neem warme kleding en/of 
regenkleding mee; reserveer 
snel, want vol = vol, er is 
een maximum aantal deel-
nemers; graag een kwartier 
van tevoren aanwezig zijn; 
voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na 
aanmelding en betaling 
vooraf via de website.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ, ’s-Graveland; 
035 - 656 30 80; 

zaterdag 26 augustus van 
14:00 tot 15:30 uur; volwas-
sene lid  5,00, niet lid  
8,00; 
www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek.


