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Bent u nog wel 
op tijd? 

NVM aankoop-
expert nodig? 
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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 

WIJDEMEREN- Wie was er niet blij bij de eerste betonstort van 
het bouwplan Godelindehof in Nieuw Loosdrecht vorige week 
donderdag waar 40 huurwoningen, oud voor nieuw, jong voor 
oud, worden gebouwd door Intersell.

GODELINDEHOF
BOUW 

GESTART 

Mevrouw Wil Dijkman was 
blij dat ze na bijna drie jaar 
tijdelijk wonen in de Emtin-
ckhof terug kan naar haar 

eigen plekje in een totaal 
nieuw huis op de begane 
grond. “Er komt een aange-
paste keuken, geen drempels. 

Het is vlak bij de bieb en de 
winkels aan de Noodweg. En 
voor mij ook heel belangrijk, 
mijn huur blijft hetzelfde.” 
Ongeveer acht bewoners 
zullen terugkeren naar de 
Godelindehof. 
Blij was ook Dik van Enk, 
directeur van bouwbedrijf 
Intersell, omdat dit bouw-
project goed aansluit bij de 
visie van zijn bedrijf: kwali-
tatief en duurzaam bouwen 
voor alle doelgroepen. Van 
Enk die ook als gastheer op-
trad voor de omwonenden 
en toekomstige bewoners zei 
dat 80% van de leveranciers 
uit de omgeving komt. “Be-
halve bepaalde specialisti-

sche werkzaamheden vinden 
we het ook belangrijk om de 
lokale timmerman van werk 
te voorzien. Dat zijn mis-
schien ook je toekomstige 
bewoners.”
Uiteraard was ook Wim van 

Deurzen blij, voorzitter van 
woningbouwvereniging Wo-
nen Wijdemeren. Vooral het 
feit dat de kwaliteit van de 
verouderde pandjes uit 1960 
sterk vooruit gaat. De woon-
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Mijn dag begint 
met uw (nieuwe) 

woning! 
Nieuwsgierig? 
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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

Weer naar school. Dat alle vrije vogels
in vroege vogels veranderen.

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

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten

donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur

4,75 

5,95 

pizzavink
gekruid gehakt met mozzarella 
en tomaat omwikkeld 
met varkensschnitzeltje

vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram salami
Bakje selleriesalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

De Soloklasse is toch een 
beetje een vreemde eend in 
de bijt onder de Nederlandse 
zeilklassen. Het eigenwijze 
bootje dat in 1956 ontworpen 
is door de vermaarde Engelse 
ontwerper Jack Holt kent 
sinds drie jaar een heleboel 
nieuwe liefhebbers. 

De Soloklasse is een strikte 
éénheidsklasse waarbin-
nen toch met diverse zaken 
gespeeld kan worden zodat 
elke Solo afgestemd kan wor-
den naar zijn of haar eige-
naar. Tegenwoordig worden 
de Solo’s het meest gebouwd 
in epoxy terwijl in de begin-
jaren de Solo uitsluitend in 
hout gefabriceerd werd. Dat 
wil niet zeggen dat de hou-
ten boten nu niet mee kun-

Soloklasse zeilen kent sterkste groei sinds 60er jaren

nen komen, het tegendeel is 
bijna waar. Regelmatig ein-
digen deze mooi scheepjes 
vóór in het wedstrijdveld.
 
Reclame campagne “Een Solo 
vaar je nooit alleen” werpt 
zijn vruchten af.
Begin 2017 is de Nederlandse 

Soloklasseorganisatie een 
reclamecampagne gestart 
met de leus “Een Solo vaar 
je nooit alleen”. Omdat er 
nauwelijks budget beschik-
baar was, werd de campagne 
gevoerd op de sociale media 
zoals Twitter, Facebook en 
Youtube. Deze inspannin-
gen zijn niet zonder succes 
gebleken met als concreet 
resultaat dat het ledenbe-
stand inmiddels met 10% 
gegroeid is. Dit is zeker een 
bijzondere prestatie gezien 
het feit dat wedstrijdzeilen 
steeds minder in de belang-
stelling staat. De Soloklasse 
was ook een van de weinige 
klassen die met meer deelne-
mers naar de Sneekweek toe 
kwam dan het jaar daarvoor.
 
Over de boot
De Solo is een door het Wa-
tersportverbond erkende 
eenheidsklasse, ontworpen 
in 1956 door Jack Holt. Het 
is een 1-persoons wedstrijd-
boot die vooral in de UK en 
in Nederland populair is. 
In de UK komen er jaarlijks 
zo’n 100 nieuwe Solo’s bij. 
Ook in Nederland groeit de 

klasse met zo’n tien nieuwe 
boten per jaar en zijn we 
inmiddels boven nummer 
620 uitgekomen. De meeste 
Solo’s zijn nog van hout. Te-
genwoordig worden de nieu-
we Solo’s meestal gemaakt 
van foam/epoxy waardoor 
het onderhoud minimaal is. 
Karakteristiek voor de Solo 
zijn, naast het stompe neus-
je, de naar binnen hellende 
en enigszins hol gevormde 
zijdekken. De inrichting van 
de boten is veelal identiek. 
Je hebt een ruime keuze in 
mast/zeilcombinaties zodat 
zowel lichte als zwaardere 
zeilers in de solo kunnen 
zeilen. Er zijn veel trimmo-
gelijkheden om het doorge-
latte, gestaagde zeil de opti-
male vorm te geven.
 
Gezelligheid één van de sleu-
tels van het succes
Het sociale gebeuren voor, 
tijdens en na de wedstrij-
den is mede oorzaak van de 
groei. Een mooi voorbeeld 
hiervan was de afgelopen 
Sneekweek. Nadat meerdere 
leden alles in het werk had-
den gesteld om een boot 
met schade de volgende dag 
weer op het water te krijgen, 
werden alle deelnemers 
welkom geheten op een snel 
geïmproviseerde BBQ waar 
de “sterke” verhalen van de 
dag weer bijdroegen aan de 
feestvreugde.
De leus “Een Solo vaar je 
nooit alleen” wordt ook na 
het zeilen waar gemaakt.
 
Actieve regio’s 
De Solo’s zijn in heel het 

land te vinden en op diverse 
plekken wordt de klasse ver-
tegenwoordigd door een re-
giocoördinator. In Giesbeek 
ligt de grootste vloot Solo’s; 
er liggen daar maar liefst 40 
Solo’s! Mede als gevolg van 
een zeer actieve regiocoör-
dinator Jan Arends. De regio 
Sneek, onder leiding van Ar-
nold Jippes, is dé groeiregio 
op dit moment. De klasse 
maakt daar een sterke groei 
door en de vloot is inmiddels 
bijna 15 boten groot. Als van-
ouds zijn er ook grote vloten 
bij de Braassem en op Loos-
drecht waar respectievelijk 
Marleen Gaillard en Eddy 
Boon het voortouw nemen.
 
Soloklasse in de media
Om een goed beeld te krij-
gen van de Soloklasse en wat 
het betekent om in deze boot 
te varen, heeft de Soloklasse 
een aantal video’s gepubli-
ceerd. Deze zijn allemaal 
te bekijken op het Youtube 
kanaal van de klasse, Water-
sport-tv.nl en op de website 
van de klasse. 

Of kom naar het Open Ne-
derlands Kampioenschap bij 
Workum van 1-3 september 
en zie de Solo’s live in actie.
 
Voor meer info over de Solo-
klasse kun je terecht op de 
site www.soloklasse.nl, op 
facebook https://www.face-
book.com/soloklasse/
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Muziek, boten, lichtjes, spor-
tiviteit en lekker eten en 
drinken zijn de ingrediënten 
die vorig jaar hebben bewezen 
garant te staan voor een oer-
gezellige Loosdrechtse afslui-
ting van de zomer.

In en rond de vertrouwde 
SLOEP-tent en in het water 
van de Porseleinhaven wordt 
door de vrijwilligers van 
SLOEP weer een prachtig 
weekend georganiseerd met 
vertier voor jong en oud.

• Gestart wordt op vrijdag 
22 september met een Okto-
berfest dat onvergetelijk zal 
worden door een optreden 
van "Wir sind Spitze" (www.
wirsindspitze.com).
• Op zaterdag zijn de kin-
deren aan de beurt met 
allerhande spelletjes en ac-
tiviteiten zowel op de kant 

als op en in het water van de 
Porseleinhaven. Suppen, wa-
terspelen, een grote zandbak 
van Everts GWW, springkus-
sens, knutselen en nog veel 
meer!
• Als het zaterdag donker 
wordt is het tijd voor de 
feeërieke lichtjestocht van 
kleine verlichte bootjes die, 
mooi versierd onder de brug-
gen en over de Vuntusplas 
varen.
• Zaterdagavond komt er 
een fantastische coverband 
(de naam houden wij nog 
even geheim zolang de on-
derhandelingen nog niet 
afgerond zijn) de tent op 
stelten zetten. 
• Zondag een wat rustiger 
soort muziek maar met 
evenveel enthousiasme ge-
bracht door de Vegas Strings 
o.l.v. Pieter van den Dolder 
met een optreden van de fa-

Tweede Loosdrechts Dijkfestival
meuze Deborah Carter.

Door de fantastische mede-
werking van alle sponsoren 
kan Loosdrecht een feestelijk 
programma tegemoet zien.

Vanaf vrijdag avond zorgen 
een aantal eetgelegenheden 
ervoor dat er tijdens de festi-
viteiten genoten kan worden 
van smakelijke verrassingen 
terwijl de gastvrouwen en 
gastheren van Stichting 
SLOEP in de tent drankjes 
schenken.
Hou de Nieuwsster, de Face-
bookpagina "Dijkfestival 
Loosdrecht"  en de website 
www.stichtingsloep.nl in de 
gaten voor het programma, 
alle informatie en mogelijk-
heden om deel te nemen.

Tot ziens op het Loosdrecht-
se Dijkfestival!

oppervlakte verdubbelt, van 
45m2 naar 90 m2 en het aan-
tal woningen stijgt van 25 
naar 40. Bovendien levens-
bestendig, met duurzame 
zonnecollectoren. Hij prees 
ook zijn medebestuursleden 
Wil Kok en Lex Collignon die 
jaren gestreden hebben voor 
dit project. 
Tot slot was er een blije wet-
houder Van Henten die refe-
reerde aan het lange proces. 
Ze had begrip voor bepaalde 
kritiek van omwonenden 
aangaande de massaliteit 
en de parkeerplaatsen. Ze 

meende dat door het vele 
contact met de buurt de Go-
delindehof uiteindelijk beter 
zal worden. 
Samen met de heer De Regt, 
oudste bewoner van de Go-
delindehof, mocht Betske 
van Henten de eerste offici-
ele betonstort verrichten. De 
heer De Regt gaf aanwijzin-
gen aan de kraanchauffeur 
en de wethouder liet daad-
werkelijk een kuub beton in 
de fundering storten. Over 
plusminus 1 jaar is het com-
plex klaar!

Vervolg voorpagina; betonstort Godelindehof

Op zaterdag 9 september a.s. 
is de brandweer van Loos-
drecht organisator van bijzon-
dere brandweerwedstrijden. 
Al bijna 25 jaar worden er 
wedstrijden georganiseerd 
voor senioren van de brand-
weer. Senioren, die allen hun 
sporen hebben verdiend bij 
het beschermen van hun dorp 
en ingezetenen en nu niet 
meer in de actieve dienst zijn.

Ook een groep oud-leden van 
ons Loosdrechtse brandweer-
korps neemt al een aantal 
jaren deel aan deze wedstrij-
den. En met succes! Vorig 
jaar wisten zij in Elst de 
wedstrijd te winnen, waar-
door zij het dit jaar mogen 
organiseren. 
Onder de bekwame leiding 
van oud-commandant Jan 
Lam nemen de oud-leden, 
ondersteund door de vrou-

Senioren Brandweerwedstrijden 
in Loosdrecht

wen en mannen van het 
huidige brandweerkorps, 
de 10 deelnemende ploegen 
èn de bezoekers mee in een 
typisch Loosdrechts scenario 
waarin vele facetten van het 
mooie brandweervak aan 
bod komen. 

Wààr de wedstrijd wordt 

gehouden blijft nog even 
geheim, maar het is zeker 
de moeite waard om op de 
wedstrijddag even een kijkje 
te komen nemen. Belangstel-
lende kijkers kunnen zich 
vanaf 08.00 uur bij de nieuwe 
brandweerkazerne melden, 
alwaar de wedstrijdlocatie 
bekend wordt gemaakt.

Hulpdiensten moesten vrij-
dagavond 25 augustus rond 
18.00 naar de Pieter de 
Hooghlaan in Loosdrecht voor 
een gebouwbrand. ter plaatse 
was er brand ontstaan in een 
schuur achter de woning. 

Eigenaren van de schuur 
ontdekten de brand en 
waarschuwden de brand-
weer. Omdat de schuur uit 
meerdere delen bestond 
moest de brandweer met een 
kettingzaag gaten in het dak 
maken om de vuurhaard te 

Schuur in brand

doven. Door het snelle optre-
den van de brandweer was 

de brand snel onder contro-
le. Het gezin met kleine kin-

Foto; Wessel Kok

deren was erg geschrokken. 
Om de schrik te verzachten 
kregen de kinderen van 
de politie een traumabeer-

tje. Er vielen geen gewonden 
bij de brand. De oorzaak is 
onbekend. Stichting Salvage 
neemt de schade op. 

Over ongeveer 200 dagen 
mogen we naar de stembus, 
omdat op 21 maart 2018 de 
gemeenteraadsverkiezingen 
plaatsvinden. 

Het CDA Wijdemeren is druk 
bezig met de voorbereidin-
gen. Belangrijk is natuurlijk 
het verkiezingsprogramma. 
Waar staat het CDA de ko-
mende jaren voor, wat kunt 
u van ons verwachten? Niet 
voor niets is onze slogan al ja-
ren ‘Met elkaar voor een sterk 
Wijdemeren’. Dit brengen wij 
ook nu weer in de praktijk. 
Het CDA staat in ieder dorp 
op een jaarmarkt om te horen 
waar de inwoners het meeste 
aandacht voor willen. Daar 
stellen we de vraag ‘waarin 
wilt u investeren in Wijdeme-
ren’. De deelnemers krijgen  
€ 180. Dit kunnen zij verdelen 
in kokers met verschillende 
onderwerpen zoals plantsoen 
en groen, zorg, veiligheid, 
kernenbeleid of bouwen.
Maar nu gaan wij ook op be-
zoek bij verenigingen, vrijwil-
ligers en ondernemers om te 
horen waar extra aandacht 
voor nodig is. Een verkiezings-
programma komt bij ons tot 
stand met de inbreng van 
onze inwoners, verenigingen, 
vrijwilligers en ondernemers! 

Vorige week zijn wij op bezoek 
geweest bij onze brandweer-
vrijwilligers van Nederhorst 
den Berg. Het CDA is trots hoe 
dit korps dag en nacht met 
hart en ziel klaarstaat voor 
onze veiligheid! We hebben 
daar veel te horen gekregen 
over het reilen en zeilen van 
het korps. Waar ook het re-
gionale duikteam onderdeel 
van is. Veel gaat er goed, 
hoorden we, maar er zijn ook 
zeker punten van aandacht 
en verbeterpunten. Belang-
rijkste is hoe houden wij de 
vrijwilligers gemotiveerd en 
hoe kan de Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek (waar 
de brandweer onderdeel van 
is) efficiënter werken. Om én 
de veiligheid te optimaal te 
laten zijn én de kosten in de 
hand te houden. Al met al een 
zinvolle avond waar we waar-
devolle informatie opgehaald 
voor ons nieuwe verkiezings-
programma. 
Brandweervrijwilligers van 
Nederhorst den Berg bedankt 
voor de ontvangst en de waar-
devolle input! Mocht u een 
bezoek van het CDA Wijdeme-
ren op prijs stellen, neem dan 
gerust contact met ons op via 
info@cdawijdemeren.nl. 
Ook nu weer: CDA, met elkaar 
voor een sterk Wijdemeren!

CDA haalt input op voor 
verkiezingsprogramma

Ingezonden brief politiek
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Maak in september kennis 
met de uilen van Boekesteyn. 
Ontdek de uilen tijdens deze 
2 uur durende avondactivi-
teit voor volwassenen op de 
buitenplaats Boekesteyn in 
‘s-Graveland. De boswachter 
weet de weg!

Dankzij de vele oude bomen 
wonen er bosuilen op dit 
landgoed. Zij gaan jagen als 
het donker wordt. Uilen vlie-
gen geruisloos, maar hun 
roep is onmiskenbaar. Een 
mannetjesuil laat graag ho-
ren dat hij de baas is. En hij 
wil weten of zijn vrouwtje in 
de buurt is. Zij reageert met 

haar eigen geluid.
Bij aanvang wordt er in het 
bezoekerscentrum een korte 
presentatie gegeven over de 
uilen. Aansluitend wandel 
je onder leiding van de bos-
wachter door de donkere 
bossen van de 's-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Ga mee en 
geniet!

Handig om te weten:
Deze excursie is alleen ge-
schikt voor deelnemers die 
goed ter been zijn.
Honden mogen helaas niet 
mee.
Voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na 

aanmelding en betaling 
vooraf via de website.

Informatie 
Zaterdag 9 september 2017 
van 20.00 uur tot 22.00 uur
Vrijdag 15 september 2017 
van 20.00 uur tot 22.00 uur
Vrijdag 22 + 29 september 
2017 van 19.30 uur tot 21.30 
uur
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b,                     
 ’s-Graveland, voor vragen: 
035-6563080, 
website: www.natuurmonu-
menten.nl/bcgooienvechts-
treek  

Maak kennis met de uilen van Boekesteyn

Op zaterdag 9 september is 
er een kennismakingsochtend 
van Muziekles Loosdrecht in de 
Rehobothschool. Op deze och-
tend kunnen kinderen (en hun 
ouders) zich oriënteren of zij 
muziek maken leuk vinden en 
welk instrument ze dan daar-
voor het meest aanspreekt. 

De lessen worden in Loos-
drecht wekelijks aangeboden, 
zowel voor privé als duoles. 
Tijdens de schoolvakanties 
zijn er geen lessen. De mu-
zieklessen worden gegeven 
door zeer ervaren docenten 
die hun sporen ruimschoots 
in de muziekwereld hebben 
verdiend.
Muziekles Loosdrecht han-
teert geen hoge jaartarieven, 
maar scherpe prijzen die 
maandelijks kunnen worden 
voldaan, zodat muziekles
voor iedereen bereikbaar is. 
Muziek maken is goed voor 
de ontwikkeling van de her-
senen, en draagt bij aan een 
sociaal en opgewekt leven. 
Muziek verruimd en maakt 
blij.

Het cursus aanbod is breed en 
de lessen worden inspirerend 
afwisselend gegeven waar-
door het nooit saai wordt. 
Kom op de Open dag vrijblij-
vend kennismaken.
Er zijn verschillende mogelijk-
heden voor zowel kinderen 
als volwassen.
Kies bijvoorbeeld uit het 
volgende aanbod van instru-
menten; viool, altviool, piano, 
blokfluit, dwarsfluit, trompet, 
trombone of saxofoon.

Of de cursus;
- Spelen in een strijkensemble, 
voor beginners en gevorderden.
- Spelen met muziek voor de 
algemene muzikale vorming.
- Een kinderkoor voor de 

leeftijd 8 t/m 12 jaar (min. 10 
deelnemers)
- Muziek voor ‘peuter tot kleu-
ter’, een cursus van 8 bijeen-
komsten voor kinderen tot 4 
jaar (Minimaal 5 kinderen 
met hun verzorgers)

Muziektheater
Houd je van zingen en acte-
ren? Dan is muziektheater 
wat voor jou. Deze cursus is 
voor jong en ouder vanaf 7 
jaar.
Na de herfstvakantie elke za-
terdagochtend van 10.00 tot 
13.00 uur.
De generale repetitie zal wor-
den opgevoerd voor leerlingen 
van de basisschool, waarna de 
voorstelling eind januari zal 
zijn voor familie en vrienden.
 
Wil jij samen muziekspelen 
of samen zingen of acteren? 
Geef je dan op.
Kijk voor meer info op www.
muzieklesloosdrecht.nl, stuur 
een email naar info@muzie-
klesloosdrecht.nl of kom ge-
zellig kennismaken.

Open dag zaterdag 9 septem-
ber van 10-13 uur in de Reho-
bothschool, Laan van Eiken-
rode 51 Nieuw-Loosdrecht.

Open dag bij Muziekles 
Loosdrecht 

Het dit afgelopen weekend 
gehouden NK Sprint Laser 
was vooral een kampioen-
schap van geduld en wach-
ten op wind.
Sprint wil zeggen dat er 
veel korte wedstrijden van 
maximaal 20 minuten   ge-
varen worden, met snelle 
doorstarts. 
Van de in dit weekend ge-
plande 16 wedstrijden, kon 
geen sprake zijn. De wind 
liet het afweten. Het lange 
wachten op wind werd toch 
beloond. Na bijna volledige 
windstilte kon op zaterdag 
om 17.00 uur toch nog 
gevaren worden. Dankzij 
opstekende wind werden 
er die middag vier wedstrij-
den gevaren. Dat betekende 
wel dat de laatste wedstrijd 
pas na half 8            ’s avonds 
gefinisht werd. Drie van 
vier wedstrijden op zater-
dag  werden  gewonnen 
door Sierk Jan ter Haar,  de 

'Zeilen'

Windvrij NK Sprint Laser kent toch 
een kampioen

vierde wedstrijd van die dag 
werd hij tweede.
Zondag lieten de weergoden 
de organisatie wederom 
in de steek. Om 14.00 uur 
moest de wedstrijdleiding 
besluiten dat er niet meer 
gevaren kon worden die 
dag. Doordat er vier wed-
strijden gevaren zijn, geldt 
het resultaat van zaterdag 
als een compleet kampioen-
schap.

De winnaars werden traditi-
oneel door hun belagers in 
het water gegooid.
Uitslag Gold : 
1. Sierk Jan ter Haar
2. Wilmar Groenendijk
3. Lennart Cnossen  

Alle uitslagen vindt u op :  
https://www.kwvl.nl/uitsla-
gen-nk-sprint-laser

Inwoners van Wijdemeren tot 
76 jaar kunnen, als het aan het 
college ligt, binnenkort gebruik-
maken van de zogenoemde 
‘Blijverslening’. Met deze lening 
kunnen zij hun huis aanpassen 
om langer thuis te blijven wo-
nen.

Inwoners die hulpbehoevend 
zijn, kunnen met een indicatie 
op grond van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(WMO) een woningaanpassing 
vragen. Om verschillende re-
denen willen inwoners soms 

zelf hun aanpassingen finan-
cieren. Zij hebben dan bijvoor-
beeld meer keuze in de wijze 
waarop de woningaanpassing 
wordt uitgevoerd. Ook lukt 
het oudere inwoners vanwege 
hun leeftijd soms niet om bij 
een bank financiering te krij-
gen. De gemeente vindt het 
belangrijk dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen en introduceert hier-
voor de Blijverslening.

Jaarlijks budget
Het minimumbedrag per 

lening bedraagt straks 2.500 
euro en kan oplopen tot 
30.000 euro. De gemeente 
stelt jaarlijks een budget van 
100.000 euro beschikbaar. Het 
Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting gaat de leningen ver-
strekken. De gemeenteraad 
stelde al op 23 maart 2017 
een jaarlijks budget beschik-
baar voor de Blijverslening. 
De regeling is nu uitgewerkt 
en wordt in de commissie-
vergadering van 5 september 
besproken.

College doet voorstel voor uitvoering 
Blijverslening
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 Ongehinderd 
 meedoen in 
 Wijdemeren 

Wijdemeren
informeren

Panna 
Knock Out

Op vrijdag 15 september tussen 14:00 

en 17:00 uur kunnen kinderen in 

Kortenhoef gratis meedoen aan 

‘Panna Knock Out Voetbal’. 

Het voetballen is onderdeel van de 

kindermarkt op de Curtevenneschool 

(Parklaan 3). Kom ook langs! 

   30 augustus 2017   

Kort

>   Veiligheidcijfers

Het totaal aantal misdrijven dat in 

Wijdemeren is gepleegd in de periode 

van januari tot en met juni 2017 is met 

vier procent gedaald ten opzichte van 

dezelfde periode in 2016. Het aantal 

woninginbraken en fietsendiefstallen 

nam af. Het aantal bedrijfsinbraken en 

autokraken nam fors toe. In Kortenhoef 

pleegde een mobiele bende in februari 

maar liefst twaalf autokraken. Zij hadden 

het vooral voorzien op navigatiesyste-

men en airbags. Bekijk alle cijfers op 

www.wijdemeren.nl/veiligheidsbeeld.  

>    Woningen De Oranjerie

Op maandag 28 augustus is de inschrij-

ving voor De Oranjerie geopend. In De 

Oranjerie komen 42 twee- en drieka-

merappartementen in de sociale huur-

sector. De helft van de appartementen 

is beschikbaar voor starters tot 35 jaar 

en de andere helft voor doorstromers. 

Inwoners uit Ankeveen, ’s-Graveland 

en Kortenhoef krijgen voorrang bij de 

toewijzing. De appartementen zijn ener-

giezuinig en beschikken over zonnepa-

nelen. Oplevering van de woningen aan 

het Noordereinde in ’s-Graveland staat 

gepland voor het najaar van 2017. Meer 

weten: www.wijdemeren.nl/deoranjerie. 

>    Open Monumentendag

Op 9 en 10 september is het Open 

Monumentendag. Het thema van dit 

jaar: boeren, burgers en buitenlui. In 

Nederhorst den Berg en Ankeveen, 

’s-Graveland en Kortenhoef zijn fiets- en 

wandelroutes uitgezet langs karakteris-

tieke huizen, boerderijen en gebouwen. 

U kunt op verschillende plekken een 

rondleiding krijgen. Bekijk de routes op 

www.wijdemeren.nl/monumentendag 

Heeft u altijd al een kijkje willen nemen 

bij Trompenburg? Dan is dit uw kans. 

Trompenburg is op 9 september van 

11:00 tot 17:00 uur te bezichtigen. 

Aanmelden is noodzakelijk en kan via 

trompenburg@monumentenbezit.nl

Offi  ciële
bekendmakingen

Appelboomproject:
Taalcafé Wijdemeren

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

#mooiWijdemeren

@wijdemerenvanboven

Zonder hindernissen boodschappen 
doen, niet meer twijfelen of u  
ergens kunt parkeren of naar het 
toilet kunt. Iedereen wil ongehin-
derd meedoen in de samenleving. 

In Wijdemeren zijn in het afgelopen jaar alle 

gemeentelijke gebouwen getoetst door 

Ongehinderd, een organisatie die zich inzet 

voor een toegankelijk Nederland. Een van 

de eerste punten uit hun keuringsrapport is 

deze zomer al aangepast: de helling voor de 

entree naar het gemeentehuis. Deze was te 

steil voor mensen die slecht ter been zijn, 

een rollator of rolstoel hebben. 

Toegankelijkheid op straat
Ook de openbare ruimte maken we toegan-

kelijker. Sinds vorig jaar stimuleren we inwo-

ners actief om hun overhangende groen aan 

te pakken. Veel mensen hebben hier gehoor 

aan gegeven, waardoor de stoepen weer 

grotendeels toegankelijk zijn. Bij strandje De 

Zuwe hebben we een brede trap met leuning 

aangelegd. Daardoor is het ook voor minder-

validen mogelijk om hier te zwemmen.

Toegankelijke bedrijven
Heeft u een bedrijf in Wijdemeren? Denk 

ook eens na over de toegankelijkheid van uw 

onderneming. Ongehinderd kan bij uw on-

derneming een toegankelijkheidstoets uit-

voeren. Zij kijken dan of uw locatie toegan-

kelijk is voor mensen met auditieve, visuele, 

motorische of verstandelijke beperkingen. 

Ook de Woonadviescommissie Wijdemeren 

(WAC) kan hierover met u meedenken. Zij 

geven gratis adviezen over mogelijke aan-

passingen. Kijk voor meer informatie over de 

WAC op www.wacwijdemeren.nl. 

Website en gratis app
Ongehinderd deelt de resultaten van de toe-

gankelijkheidstoets op www.ongehinderd.nl 

en op de gratis Ongehinderd-app. Mensen 

met een beperking kunnen uw bedrijf via de 

app makkelijk vinden en weten precies welke 

voorzieningen ze bij u kunnen verwachten. 

Zoekt uw zoon of dochter nog een 
sportactiviteit? In september start 
het sportseizoen weer en beginnen 
ook de lessen van Moving Kids! 

Moving Kids is voor kinderen tussen de 6 en 

12 jaar die net even wat extra aandacht en 

ondersteuning nodig hebben bij het spor-

ten. Zij leren spelenderwijs beter bewegen 

en plezier te krijgen in het sporten. 

Verschillende sporten
Tijdens de lessen worden verschillende 

beweegvormen en sporten op een laag-

drempelige manier aangeboden. Hierdoor 

ontdekken de kinderen welke vorm van 

beweging zij echt leuk vinden om te doen. 

De lessen vinden plaats in Kortenhoef, 

Loosdrecht en Nederhorst den Berg. 

De trainers hebben een fysiotherapeutische 

achtergrond. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten 

over Moving Kids? Neem contact op met 

Sportservice ’t Gooi, 

Rhartman@sportservicehetgooi.nl of via 

telefoonnummer: (06) 30 63 97 54. 

Moving Kids
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Herenweg 85: plaatsen dakkapel (14.08.17)
Kortenhoef
- Bruinjoost 9: plaatsen aanbouw (31.07.17) rectificatie 
-  Egidius Blocklaan 19: plaatsen deur in zijgevel 

(10.08.17)
- Kortenhoefsedijk 162: vergroten woning (09.08.17)
-  Mr. Johannes Sandersonhof 2: plaatsen erfafscheiding 

(09.08.17) 
Loosdrecht
-  Bloklaan sectie E 1819: vervangen bestaande be-

schoeiing (14.08.17)
-  Bloklaan sectie E 1819: plaatsen vier bergingen 

(14.08.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk achter 65a: vervangen bestaan-

de schuur (15.08.17)
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 10: bouwen twee woonarken (28.07.17)
-  Middenweg 20: aanleggen tijdelijke bouwweg 

(07.08.17)

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)
Breukeleveen
- Herenweg 28a: verbouwen woning (18.08.17)
Kortenhoef
-  Egidius Blocklaan 19: plaatsen deur in zijgevel 

(17.08.17)
-  De Kwakel 24: bouwen bedrijfswoning en paarden-

boxen (17.08.17)
-  Wijde Blick en Spiegelplas: uitvoeren herstelmaatrege-

len (15.08.17)
Loosdrecht
-  Bloklaan sectie E 1819: plaatsen vier bergingen 

(22.08.17)
-  Bloklaan sectie E 1819: vervangen bestaande be-

schoeiing (22.08.17)
-  Boshoek 19:aanleggen plankier en verplaatsen slipway 

(14.08.17)
- Horndijk 17: vervangen beschoeiing (18.09.17) 
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 158: vergroten hoofdgebouw 

(17.08.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen woning 

(17.08.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 13: aanleggen paardenbak, 

kavelpad en mestvaalt (17.08.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 170b: vervangen steiger en 

plaatsen terras (16.08.17)
Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: brandveilig gebruik maken van kinderop-

vang (17.08.17) 
- Lange Wetering 1: plaatsen dakkapel (18.08.17)
-  Wijde Blick en Spiegelplas: uitvoeren herstelmaatrege-

len (15.08.17)
- Wilgenlaan 42: bouwen woning (14.08.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
Kortenhoef
- Barent Udolaan/hoek Kerklaan: bouwen vier woningen 

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)
‘s-Graveland
-  Bickery Food Group bv, Stichtse Kade 46: starten 

bedrijf

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-
renprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevings-
dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, telefoonnum-
mer (088) 63 33 000.

>  Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Verplaatsing 
agrarisch bedrijf Juliana-
Bernhardplein/Eilandseweg 
Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 
juli 2017 het bestemmingsplan Verplaatsing agrarisch 
bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg, Nederhorst 
den Berg gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het agrarisch bedrijf wordt verplaatst naar de Eilandse-
weg. De grond is gelegen tussen de Torenweg en het 
perceel Eilandseweg 26. De vrijkomende locatie aan het 
Juliana-Bernhardplein wordt benut voor de bouw van 
twaalf woningen en bijbehorende infrastructuur. Het 
plangebied wordt ontsloten op de Torenweg. De twee 
aanwezige bedrijfswoningen (Juliana-Bernhardplein 
nrs.  6 en 7) worden burgerwoningen.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld met betrekking tot de toelichting, de regels 
en de verbeelding.

Inzage
Het  vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 
behorende stukken liggen vanaf vrijdag 1 september 
2017 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan 
worden ingezien in het gemeentehuis (afd. ruimtelijke 
ontwikkeling), Rading 1, Loosdrecht op werkdagen van 
08.30 tot 12.30 uur en op de landelijke website van het 
ministerie van VROM (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van te-
rinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 
termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die door 
de raad zijn aangebracht bij de vaststelling van het plan. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voor-
zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 
in werking voordat op dit verzoek is beslist.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de 
heer H.J.W. van Emmerik, telefoonnummer (035) 65 59 
444 of de heer F. Lieste, telefoonnummer: (035) 65 59 
446 van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.

>  Kennisgeving Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning  
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
bekend dat zij een vergunning voor het milieuneutraal 
veranderen hebben verleend voor:

Omschrijving:   voor het mogen uitvoeren van proefop-
nemingen en het doen van onderzoe-
ken ten behoeve van procesverbete-
ringen of innovatie met maximale duur 
van 12 maanden per proefneming

Aanvrager: Stichting Waternet 
Locatie :  Middenweg 159 te Nederhorst den Berg
Verzenddatum:  24.08.2017

Ter inzage
Het besluit en de bijbehorende openbare stukken 
zijn voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van 
Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken via telefoonnummer (035) 65 59 557.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publi-
catie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en verder 
ten minste naam en adres van de indiener, de datum, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering) 
bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders van 
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit 
onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u 
daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voor-
lopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
In het verzoek moet worden aangegeven waarom 
sprake is van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer 
informatie en uitleg over het indienen van een voorlopi-
ge voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl.  Kenmerk: HZ_WABO-71935

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
’s-Graveland
-  Vereniging voor Natuurmonumenten, Noordereinde 
60 in de veldschuur: Buitenklanken op 8 september 
2017 (17.08.17)

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

>  Wijziging regeling chronisch 
zieken en gehandicapten
De raad heeft op 6 juli 2017 een wijziging vastgesteld op 
de regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij 
heeft besloten om de groep chronisch zieken en gehan-
dicapten met een inkomen tot het drempelbedrag van 
de zorgtoeslag (2017: 27.857 euro voor een alleenstaan-
de en 35.116 euro voor een meerpersoonshuishouden) 
een jaarlijkse forfaitaire vergoeding WMO te verstrekken. 
Deze bedraagt 250 euro per jaar voor een alleenstaande 
of voor samenwonenden met een inkomen tot 27.857 
euro. Bij meerdere chronisch zieken in een huishouden 
bedraagt deze vergoeding 400 euro per jaar bij samen-
wonenden met een inkomen tot 35.116 euro.  
Hiermee is de regeling voor een grotere groep inwoners 
toegankelijk. Deze wijziging treedt in werking de dag 
na publicatie.

Offi  ciële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 
(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-
Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 
Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

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

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

Bouwen en wonen

Overig

De Meeleesclub in de bibliotheek 
in Loosdrecht is omgedoopt tot 
Taalcafé: “We gaan nu ook oefenen 
met spreken en schrijven.” Het is 
het Appelboom-project van de 
maand.

Fleur Jansen van Bibliotheek Gooi & Meer: 

“Deelnemers hadden meer behoefte aan 

het oefenen van gesprekken. Het lezen 

ging hen prima af, maar de betekenis van 

de woorden bleef lastig. Met het Taalcafé 

breiden we het aanbod uit.” 

Spreken, schrijven en lezen
“Onze vrijwilligers helpen de deelnemers 

op verschillende taalniveaus. De taalcoach 

helpt nog steeds met lezen, maar verder 

oefenen we ook met examens, gesprekken 

voeren en andere taalvaardigheden. We 

hopen dat de deelnemers in een gezellig 

informele omgeving de Nederlandse taal 

beter onder de knie krijgen.”

Iedere woensdagochtend
Het Taalcafé is gratis en is er iedere woens-

dag tussen 10:00 en 11:30 uur. Wilt u mee-

helpen? Het taalcafé zoekt nog vrijwilligers. 

Kijk voor meer informatie op 

www.deappelboom.nl.

Wijdemeren
informeren

Taalcafé Wijdemeren

30 augustus 2017
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Heeft u in uw leven alles op 
orde? (Echt? Wat saai!) Of zit u 
toch nog met vragen? Bijvoor-
beeld over uw liefdesleven. Over 
keuzes die u moet maken. Over 
uw financiën. 

Wilt u wel eens horen hoe 
een ouder en mogelijk wijzer 
iemand daarover denkt? Kom 
dan op zaterdag 2 september 
tussen 10 en 12 's ochtends 
naar het plein in Nederhorst 
den Berg. Bij de muziektent 
vindt u de Raad van Ouden, 
een paar verstandige mensen 
met (opgeteld) ruim vier eeu-
wen levenservaring. (Ruim 
400 jaar: denk Slag bij Nieuw-

poort.) Zij geven gratis advies. 
Over alles. Echt alles? Ja, heus. 
Let wel: zij richten zich speci-
fiek op mensen in de leeftijd 
16 tot 65. Die hebben nog veel 
te leren. (Sommige senioren 
trouwens ook.) Als er die za-
terdag niemand met vragen 
komt, dan concluderen zij dat 
mensen in Wijdemeren eigen-
wijs zijn. Dan drinkt de Raad 
gewoon gezellig koffie uit 
meegebrachte thermosflessen. 
Maar ook dan kan iedereen 
even aanschuiven. 

De Raad van Ouden is een ini-
tiatief van de Katholieke Bond 
van Ouderen.

Raad nodig? Advies? 
Vraag het de Ouden!

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De fractie 
Onafhankelijk Liberaal stelt 
vragen over de deskundigheid 
van de burgemeesters in de 
regio Gooi- en Vechtstreek. De 
heren Israel en Vuyk van O-Lib 
spreken over ‘het tekortschie-
ten op inhoudelijke kennis van 
het burgemeesterscollectief’. 

Tijdens de algemene be-
schouwingen van juni dit 
jaar heeft Robby Israel na-
mens O-Lib een alinea gewijd 
aan regionale besluiten die 
de gezamenlijke burgemees-
ters moeten nemen, terwijl 
zij daar niet voldoende voor 
onderlegd zijn. 
Hij zei onder andere dat 
het vaak genoemde ‘demo-
cratisch gat’ eerder een ‘ex-
pertisegat’ is. Als voorbeeld 
noemde Israel de besluitvor-
ming over de GAD. Als het 
management van die dienst 
een onderwerp inbrengt 

bij het bestuur, dan zitten 
daar democratisch gelegiti-
meerde burgemeesters die 
echter geen experts kunnen 
zijn op het gebied van af-
valverwerking. Dus kunnen 
voorstellen van de GAD zon-
der veel inhoudelijke kennis 
worden goedgekeurd. Israel 
en Vuyk vrezen dat op deze 
manier tot het invoeren van 
de PMD- bak in de regio is 
besloten. Ook beschouwen 
ze het oefencentrum Crailo 
als een voorbeeld van een 
later afgeketst ondeskundig 
besluit. Als de gemeenteraad 
geen zakelijke voorwaarden 
had gesteld was het wellicht 
doorgegaan op basis van on-
voldoende zekerheid. 

Vragen
Concreet wil O-Lib weten 
of B&W het ermee eens 
zijn dat de aangehaalde 
voorbeelden uitingen zijn 
van het tekortschieten op 

inhoudelijke kennis van het 
burgemeesterscollectief. Zo 
niet, wat was de oorzaak van 
deze misstappen?  Voorts wil 
O-Lib weten of het college de 
huidige regionale structuur 
van besluitvorming door 
burgemeesters ter discussie 
wil stellen, zowel in de raad 
van Wijdemeren, alsook in 
het burgemeestersoverleg, 
teneinde meer deskundig-
heid mee te laten wegen in 
besluitvorming. Wellicht 
zouden de burgemeesters 
zich terzijde moeten laten 
staan door onafhankelijke 
deskundigen, luidt de voor-
laatste vraag. Daar staat 
tegenover dat Israel en Vuyk 
de suggestie doen dat bur-
gemeesters een mandaat, 
onder voorwaarden, krijgen 
om regionale besluiten te 
nemen zonder terug te ke-
ren naar de gemeenteraden.   

O-Lib twijfelt aan deskundigheid 
burgemeesters

Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF – Wil je meer le-
ven en werken vanuit je talent? 
Wil je onderzoeken waar je 
van nature goed in bent en een 
krachtige impuls geven aan je 
persoonlijke ontwikkeling? Dan 
is een Talent-traject bij Yoga in 
de Tuin wat voor jou! Vrijdag 
8 september starten Michael 
Hulst en Petulia van Tiggelen 
een nieuwe groep in Korten-
hoef. Kijk voor meer informatie 
op www.michaelhulst.nl.

“Ik kan het een ieder aanbeve-
len om op een rustige en pret-
tige plek jezelf beter te leren 
kennen. Voor mij persoonlijk 
was het een ontdekkingsreis.” 
“Het heeft mij innerlijke rust 
en tevredenheid gegeven. Ik 
kan nu leven zonder ballast, 
ik geniet weer.” Twee mooie 
ervaringen van deelnemers 
die illustreren wat een Talent-
traject je kan opleveren. Op 
momenten dat je toe bent 
aan een persoonlijk ontwik-
keltraject. Als je voelt dat er 
iets moet veranderen in je 
leven maar je komt er niet 
toe. Of als je midden in een 
verandering zit en het loopt 
niet lekker. Als je niet goed 
weet welke kant op te gaan. 
Dan biedt een Talent-traject 
inzicht, helderheid en rust. 

Mentaal en fysiek
In de stille, haast serene sfeer 
van Yoga in de Tuin aan de 
Emmaweg, vertellen Michael 
Hulst en Petulia van Tiggelen 

Uniek Talent-traject voor persoonlijke groei

vol passie over het unieke van 
hun Talent-trajecten. “Dat 
onderzoek naar je talent, dat 
doet mensen wat. Die zoek-
tocht naar je oorspronkelijke, 
natuurlijke Talent, naar dat 
wat bij jou als vanzelf gaat, 
naar wat je als kind al deed” 
legt Petulia uit. Waarbij 
Michael aanvult dat vooral 
de combinatie van mentaal 
onderzoek en lichaamswerk 
maakt dat het programma 
werkt. “Anders blijf je zo in je 
hoofd zitten. Door de aanvul-
ling met yoga, ademhalings-
oefeningen en visualisatie ga 
je je Talent ook echt ervaren 
in je lijf. Dan voel je het anker 
waar je naar toe wilt.” En als 
je je Talent eenmaal weet dan 
begint de zoektocht eigenlijk 
pas echt. Want wat houdt je 
tegen om je talent in te zet-
ten? Welke overtuigingen 
belemmeren dit? Petulia: “Je 
bent je meestal niet bewust 
van de criticaster in je hoofd, 
die vaak de leiding neemt en 
overal een oordeel over heeft. 
Door de training kom je zelf 
weer aan het roer te staan, ga 
je zelf meer bepalen wat goed 

is voor jou. Niet zozeer vanuit 
je hoofd, maar meer vanuit je 
hart.”

Je eigen plan
Het traject bestaat uit zeven 
bijeenkomsten verdeeld over 
vijf maanden. Je gaat met op-
drachten aan de slag, maakt 
je eigen plan en werkt aan 
wat voor jou belangrijk is. 
Michael: “De modules zijn 
heel flexibel. We hebben een 
globaal idee en stemmen de 
precieze invulling af op de 
groep. Door vragen te stellen 
proberen we de juiste richting 
te geven. Begeleiden we men-
sen om dichter bij zichzelf te 
komen.” Hulst maakt daarbij 
gebruik van zijn achtergrond 
als yogadocent, massagethe-
rapeut en mentalcoach. Van 
Tiggelen zet haar achtergrond 
als film- en theaterregisseur 
in, aangevuld met haar ken-
nis als veranderkundige. Dat 
alles in een zo’n veilig moge-
lijke setting, zodat je jezelf 
durft te zijn en kunt groeien. 
“De laatste dag is dan ook een 
feestje” stelt Michael enthou-
siast. Met een lach, een traan 

en vooral veel plezier, wat ook 
blijkt uit bijgaande groepsfoto 
die afgelopen zomer tijdens 
de Talentweek in Oostenrijk 
is gemaakt. “Wij kunnen nog 

zoveel vertellen” besluit Petu-
lia, “maar de ervaringen en de 
beelden van deelnemers zeg-
gen zoveel meer. Zij zijn onze 
beste ambassadeurs.”

Krijg je bijna een baby of heb 
je net een baby gekregen? 
Maak dan kennis met Dun-
stan Babytaal. Speciaal voor 
(aanstaande) ouders biedt 
Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek de workshop Dunstan 
Babytaal op zaterdag 16 sep-
tember en 18 november.

De Australische Priscilla 
Dunstan ontdekte dat we-
reldwijd alle baby’s dezelfde 
reflexgeluiden maken als zij 
huilen. Tot de leeftijd van 
4 maanden huilen zij op 
dezelfde manier bij honger, 
vermoeidheid, darmkramp-
jes, een boertje en onvrede 
aan de huid. Als je als ouder 
deze verschillen herkent, 
kun je makkelijker inspelen 
op wat je kind nodig heeft. 
Zo voelt je kind zich veilig 
en begrepen, wat belangrijk 
is voor een goede start!

Herken de huiltjes
De workshop Dunstan Ba-
bytaal duurt 1,5 uur en helpt 
je om de verschillende huil-
tjes van te kind te leren ken-
nen. We raden zowel vaders 
als moeders aan om de work-
shop te volgen. Dan kun je 
samen toepassen wat je hebt 
geleerd. Neem ook gerust je 
baby mee, er is een voedings-
ruimte beschikbaar.

Praktische informatie
De workshop kost € 10,- per 
ouder(paar) en vindt op twee 
data plaats: zaterdag 16 sep-
tember in Blaricum (Burg. 
Tydemanplein 5) en zater-
dag 18 november in Bussum 
(Olmenlaan 20). Beide keren 
van 10.00 tot 11.30 uur. Aan-
melden kan door een mail 
te sturen naar cursussen@
jggv.nl of te bellen naar (035) 
6926350. Kijk voor meer in-
formatie op www.jggv.nl.

Maak kennis met 
Dunstan Babytaal

Vanaf 30 augustus zendt 
GooiTV de volgende program-
ma's uit:

Verslag van Lijsbeth Siegers-
ma van de derde editie van 
Wonderfeel, een buitenfes-
tival met klassieke muziek 
op het landgoed Schaep en 
Burgh in 's- Graveland, dat 

van 21 t/m 23 juli jl. werd 
gehouden;

RegioHub gaat over voortij-
dig schoolverlaten (H).
Ziggo digitaal kanaal 41/ 
Ziggo analoog kanaal 45; 
zie ook: www.gooitv.nl (en 
You Tube en Facebook).

GooiTV
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DIJK
festival

loosdrecht

2e

postbus 8   1230 aa  loosdrecht

WIONPLUS

de vleeswaren en 
barbecue-specialist!

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 19  -  1231 LN LOOSDRECHT
TEL. 06-549 32 240  -  WWW.EVERTS-GWW.NL  -  INFO@EVERTS-GWW.NL

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 19  -  1231 LN LOOSDRECHT
TEL. 06-549 32 240  -  WWW.EVERTS-GWW.NL  -  INFO@EVERTS-GWW.NL

Hoofdsponsor

WWW.STICHTINGSLOEP.NL

Vrijdag 22 september
Oktoberfest met optredens Wir sind SPITZE!, 
Liesl von Possenhofen en Geen Hofkapel
20.00 tot 01.00 uur (tent open om 19.30 uur)

Zaterdag 23 september
Kindermiddag in en rond de haven
SUP polo, springkussen, mega zandbak van EVERTS GWW
12.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 23 september
Lichtjestocht
Porseleinhaven, Horregat, Vuntus, Heul, Porseleinhaven
20.00 tot 22.00 uur

Zaterdag 23 september
Feestavond met Super Coverband (nog even geheim)
20.30 tot 01.00 uur

Zondag 24 september
Het Porseleinhaven concert  (licht klassiek)
met de Vegas Strings & Deborah Carter
o.l.v. Pieter van den Dolder
12.00  tot 13.30 uur

Zondag 24 september
Dijk tot Dijk Loop (10 km)
13.30 uur Inschrijven en startnummer ophalen
13.45 uur afvaart rondvaartboot naar startpunt
14.30 uur START Dijk tot Dijkloop

Zondag 24 september
Dijk tot Dijk Kidsrun (1,1 km)
14.00 uur

Vrijdag / Zaterdag / Zondag Foodfestival
Diverse horeca aanwezig

Programma Loosdrechts Dijkfestival
22 / 23 / 24 september 2017

hetanker
J A C H T H A V E N

www.engelsverf.nl www.engelsverf.nl

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 19  -  1231 LN LOOSDRECHT
TEL. 06-549 32 240  -  WWW.EVERTS-GWW.NL  -  INFO@EVERTS-GWW.NL

www.everts-gww.nl

rederijloosdrecht.nl
020 2 157 157

info@rederijloosdrecht.nl
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Geniet op zondag 10 septem-
ber, 8 oktober of 5 november 
van historie en cultuur tijdens 
deze unieke activiteit voor 
volwassenen op één van de ’s-
Gravelandse Buitenplaatsen. 
Bewonder tijdens deze ex-
cursie het prachtige landhuis 
Trompenburgh van binnen. 
Het is mogelijk om daarnaast 
met een gids op pad te gaan 
op landgoed Gooilust. Laat je 
verrassen!

De samenwerking van 
Natuurmonumenten met 
Stichting Monumenten Be-
zit maakt het mogelijk om 
binnen een kijkje te nemen 
in landhuis Trompenburgh 
tijdens een rondleiding met 
een gids. Maak gebruik van 
deze unieke kans om een uur 
lang dit prachtige gebouw 
uit de gouden eeuw te bekij-
ken! Laat je daarnaast ver-
rassen door Gooilust. Samen 
met de gids wandel je 1,5 uur 
langs de rododendronvallei, 
de siertuin, het landhuis, de 
exotische bomencollectie en 
het Sterrenbos. Daarna loop 
je naar het naastgelegen 

Kom binnen kijken bij Trompenburgh in ’s-Graveland

Trompenburg.
De nationaal bekende bui-
tenplaats Trompenburgh, 
vernoemd naar de roem-
ruchte zeevaarder Cornelis 
Tromp, ligt tussen de lage 
gronden van de Vecht en de 
hoge gronden van het Gooi.  
In 1673 liet Cornelis Tromp 
deze buitenplaats opnieuw 

aanleggen. Het landhuis 
met gracht werd gesitueerd 
te midden van een geome-
trisch park. 

In de 18e, 19e en 20e- eeuw 
werden verschillende wijzi-
gingen op de buitenplaats 
aangebracht, waarvan di-
verse sporen in het terrein 

achterbleven, maar de 17e-
eeuwse hoofdstructuur bleef 
bewaard. De laatste particu-
liere eigenaar van Trompen-
burgh is Frans Ernst Blaauw. 

Handig om te weten
Het is mogelijk om de rond-
leiding door Trompenburgh 
te boeken met of zonder een 

wandeling met een gids over 
het bijzondere landgoed 
Gooilust. Deze excursie is 
alleen geschikt voor mensen 
die goed ter been zijn!
Honden mogen helaas niet 
mee. Voor alle activiteiten 
geldt deelname uitsluitend 
na aanmelding en betaling 
vooraf via de website.

Informatie                                                                                                                 
Voor vragen en informatie 
kunt u terecht bij het  Bezoe-
kerscentrum Gooi en Vechts-
treek, tel. 035-6563080.
 
Kaarten via de website: www.
natuurmonumenten.nl/bc-
gooienvechtstreek        
Rondleiding Trompenburgh: 
Zondag 10 september van 
10:00-11:00 uur en van 13:00-
14:00 uur
Rondleiding Trompenburgh 
en Gooilust: 
Zondag 10 september 2017 
van 10:00 tot 12:30 uur en 
van 13:00 tot 15:30 uur. Voor 
overige data en tijden raad-
pleeg de website.

De provincie Noord-Holland 
investeert in 2018 €297 mil-
joen in wegen en vaarwegen. 
Met dit bedrag wordt de 
provinciale infrastructuur 
onderhouden, verbeterd of 
uitgebreid. Gedeputeerde Sta-
ten leggen het voorstel voor 
de investeringen voor aan 
Provinciale Staten, die hier in 
november over beslissen.
 
De provincie Noord-Holland 
heeft 613 km wegen, 246 
km vaarwegen en 49 km vrij 
liggende openbaar vervoer-
banen in eigendom. Langs 
een groot deel van de Noord-
Hollandse wegen liggen 
ook fietspaden (383 km) die 
eigendom zijn van de provin-
cie. Al deze infrastructuur 
wordt door de provincie 
onderhouden en zo nodig 
verbeterd of uitgebreid.

Verbeteren en uitbreiden in-
frastructuur
De provincie investeert €170 
miljoen in het verbeteren en 
uitbreiden van de infrastruc-
tuur. Naast de realisatie van 
de Westfrisiaweg, de herin-
richting N241 en de bereik-
baarheid Waterland,  wordt 
ook gewerkt aan de vervan-
ging en verbetering van 
meerdere bruggen. Tevens 

legt de provincie hoogwaar-
dig openbaar vervoer aan in 
het Gooi (Huizen-Hilversum) 
en tussen Aalsmeer en 
Schiphol-Zuid. Ook lopen er 
meerdere onderzoeken om 
de verkeersveiligheid, leef-
baarheid en doorstroming 
op de provinciale infrastruc-
tuur te verbeteren. Al deze 
projecten zijn opgenomen 
in de studiefase van het PMI.

Onderhoud
Het komende jaar wordt 
€127 miljoen geïnvesteerd 
in het onderhoud aan wegen 
en vaarwegen. De provincie 
voert naast het dagelijks 
onderhoud (bijvoorbeeld 
reparaties) gemiddeld ook 
één keer in de vijftien jaar 
groot onderhoud uit. Tevens 
wordt er geïnvesteerd in het 
vervangen van bijvoorbeeld 
wegen, oevers, bruggen en 
sluizen die aan het eind 
van hun levensduur zijn, 
zoals de N231 (Legmeerdijk-
Bosrandweg), de N243 (Noor-
dervaart), oevers aan het 
Noordhollandsch kanaal en 
de Koopvaardersschutsluis.

Efficiënt werken
Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden wil de 
provincie de overlast voor 

de weggebruiker en de om-
geving zoveel mogelijk be-
perken. De provincie stemt 
daarom de werkzaamheden 
van alle wegbeheerders (Rijk, 
gemeenten, hoogheemraad-
schappen) in Noord-Holland 
zo goed mogelijk op elkaar 
af. Ook wordt de verbete-
ring en aanleg van nieuwe 
provinciale infrastructuur 
zodanig afgestemd op het 
onderhoud per traject dat 
geld en werkzaamheden zo 
efficiënt mogelijk worden 
gecombineerd.

Planning infrastructuur
De extra investeringen staan 
in de jaarlijkse actualisatie 
van de programma’s voor 
verbetering, uitbreiding en 
onderhoud aan de provincia-
le infrastructuur: het Provin-
ciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur (PMI) en het 
Provinciaal Meerjarenpro-
gramma Onderhoud (PMO). 
Het PMI en PMO bevatten 
samen alle voorgenomen 
projecten voor de komende 
jaren. Het PMI 2018-2023 en 
het PMO 2018-2025 zijn op 
22 augustus 2017 door Gede-
puteerde Staten vastgesteld 
en worden in het najaar aan 
Provinciale Staten voorge-
legd.

Verbetering Noord-Hollandse wegen 
en bruggen

Galerie Wijdemeren neemt op 
zaterdag 9 en zondag 10 sep-
tember afscheid van de zomer 
met de bij het plassengebied 
passende tentoonstelling 
Wolken & Water.

 Talloze kunstenaars hebben 
zich in de loop der eeuwen 
laten inspireren door fraaie 
Nederlandse wolkenluchten 
spiegelend in de Nederlandse 
meren en rivieren. Die tra-
ditie wordt door Ronald 
Prent in zijn atelier aan het 
water in Maarssen in stand 
gehouden. Zijn met pasteuze 
verfstreken opgezette doeken 
zijn gedurende dit tweede 
weekend van september te 
zien bij Galerie Wijdemeren 
met het weidse uitzicht op de 
Loosdrechtse Plassen. 
De schilder toont tijdens deze 
tentoonstelling een serie 
kleine unieke schilderijen 
van eigen hand, die door de 
identieke maten ook als één 
groot kunstwerk kunnen 
worden beschouwd. De wer-
ken worden boven en naast 
elkaar gepresenteerd als een 
wolk aan de wand. Daarnaast 
toont Galerie Wijdemeren 
een boeiende tentoonstel-
ling met werken van favo-
riete kunstenaars van Ronald 
Prent zoals Karel Appel, Isaac 
Israëls en G.H. Breitner.

Ronald Prent studeerde in 
1984 af aan de Academie 
voor Beeldende Vorming in 
Amersfoort. Voor de stad 
Amsterdam vervaardigde hij 
een serie kunstwerken geïn-
spireerd op de Forten rond 
Amsterdam. Hij verwierf 
landelijke bekendheid als 
medewerker aan een schil-
derij voor Koning Willem 
Alexander (collectie Cobra 
Museum Amstelveen). Naast 
zijn kunstenaarschap do-
ceert hij twee dagen per week 
het vak ‘Beeldende Kunsten’ 
aan eindexamenstudenten. 

De tentoonstelling is te be-
zichtigen op zaterdag 9 en 
zondag 10 september van 
11-17 uur. Op beide dagen 
zal Prent om 14 uur een boei-
ende lezing verzorgen met 
als onderwerp zijn schilder-
kunst in relatie tot het werk 
van een aantal kunstenaars 
uit de collectie van Galerie 
Wijdemeren. Op vrijdagmid-
dag 8 september wordt de 
tentoonstelling feestelijk ge-
opend van 17-19 uur, u bent 
van harte welkom.

Galerie Wijdemeren is geves-
tigd aan de Herenweg 71-73 
in Breukeleveen. Voor meer 
informatie: www.galeriewij-
demeren.nl.

Wolken & Water bij 
Galerie Wijdemeren
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Bridgeclub Een Brug te Ver

De bridgeclub Een Brug te Ver bestaat ruim 20 jaar 
in Loosdrecht. M.i.v. het nieuwe seizoen 2017/2018 
hebben wij plaats voor nieuwe leden. 

Op maandagavond 11 september start onze competitie.
Wij spelen 1 keer per 2 weken in Sporthal De Rode Eik, 
Laan van Eikenrode 49, aanvang 19.20 uur. 
Ons seizoen eindigt in april.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij;
Ineke van der Woude Tel: 6941499/06-43421551

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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• 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

 I  I  I 
 I  I 

 I  I 
 I  I 

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

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

✓ 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

Muziek en cabaret wisselen 
zich af op vrijdag 1 september 
en zaterdag 2 september op 
het Bosjesfestival. 

Dit jaar o.a. comedygigant 
Bob McLaren, scheurende 
gitaren van Bluesmaster, te-
dere noten van Jara Holdert 
en Rotterdamse gezelligheid 
met Sjelena en Latoya. Caba-
ret onder andere van Andries 
Tunru en Pepijn Schoneveld. 
Een afwisselend festival met 
verrassend programma voor 
jong en ouder. Kijk op www.
bosjesfestival.nl om alvast 
sfeer te proeven en het hele 
programma.

Het bos is in betoverende 
sferen door de duizenden 
lampjes, een unieke gezel-
ligheid, de vele optredens 
en de afwisselende muziek. 
Het collectief De Losse Klos 
vormt daarbij al jaren het 
fantastische vaste ontvangst-
comité van het Bosjesfesti-
val, zij spelen en jammen tot 
diep in de nacht. 

Kinderbosjesfestival is zater-
dag 2 september van 14.00-
17.00 uur. Dit jaar met o.a. 
Samba Salad! ‘Wat de boer 
niet kent, dat vreet-ie niet’? 
Laat dat maar over aan de 
ervaren chefkoks van Samba 

‘Vrijdag 1 en zaterdag 2 september’

Het Bosjesfestival bij Landgoed 
Zonnestraal

Salad. Zij schotelen de kinde-
ren een bonte salade van ‘s 
werelds lekkerste muzikale 
gerechten voor. Kinderen en 
volwassenen worden verrast 
met een mix van flamenco, 
samba, jazz, salsa, pop, me-
rengue, kaseko, calypso – en 
Afrikaanse muziekstijlen. 

Er is volop te eten en drin-
ken. Omdat er geen glaswerk 
in de bosjes mag, struikelen-
de herten, dronken egels, je 
kent het wel, wordt dit jaar 
het heerlijke Bosjesbier van 
de tap geschonken in speci-
aal hardplastic glazen die 
zijn ontworpen door Arjen 
Bokhoven. Ze zijn nu al een 
collectors item. Alcohol in 
theemokken is sowieso vet 
en hipster. Tevens is er wijn 

in plastic flessen van het ex-
quise Château Plastique, die 
ook nog errûg lekker is. 

Let op!
Open vuur is verboden, dus 
geen kampvuurtje bouwen 
en gooi de resten van rook-
waren in de vele daarvoor 
bestemde zandasbakken. 
Achter de tribune liggen 
zeer hete lampen en stroom-
snoeren, kom daar dus niet. 
Het is nog steeds een levend 
bos, blijf daarom binnen de 
gebaande paden en houdt 
(uw) kinderen in de gaten. 

Leukste geëscaleerde feestje 
van het land? Check!
Kaarten en info op www.bos-
jesfestival.nl

Eenzaamheid is een groeiend 
probleem in Nederland. Meer 
dan een miljoen Nederlan-
ders voelt zich sterk een-
zaam. In 2008 is de landelijke 
stichting Coalitie erbij opge-
richt, een samenwerkingsver-
band van maatschappelijke 
organisaties. 

Zo organiseert de Coalitie 
elk jaar een landelijke Week 
tegen Eenzaamheid onder 
de naam ‘Kom Erbij’, dit jaar 
van 21 september tot en met 
1 oktober. In die week wor-
den door veel organisaties 
allerlei activiteiten georga-
niseerd. Vorig jaar heeft De 
Zonnebloem afdeling Loos-
drecht ook een geslaagde 
middag georganiseerd in de 
Emtinckhof. Vanwege het 
succes is besloten om ook in 
2017 iets leuks en gezelligs 
te doen. 
Zonnebloem afdeling Loos-
drecht organiseert dit jaar 
samen met de Rotary Club 

Wijdemeren een leuke 
middag voor mensen die er 
eens gezellig op uit willen 
met anderen. Dit gebeurt 
met ondersteuning van de 
Riki Stichting, Restaurant 
Argentinos en Gemeente 
Wijdemeren. De middag 
wordt muzikaal aangekleed 
met live muziek (verzorgd 
door Aristakes Jessayan) en 
kinderkoor Toontje Hoger 
uit Nederhorst den Berg. 
Deze activiteit vindt plaats 
op vrijdag 29 september 
van 14.00-17.00 uur in Res-
taurant Argentinos aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Voor het vervoer heeft Rota-
ry Wijdemeren zich bereid 
gevonden om dit te regelen. 
Er wordt voor een bus ge-
zorgd maar ook leden van de 
Rotary willen gasten rijden. 
Om dit allemaal mogelijk te 
maken wordt op zaterdag 9 
september door leden van 
Rotary Wijdemeren enkele 
uren gecollecteerd bij de in-

gang van Jumbo Loosdrecht 
aan de Nootweg. Ook buiten 
Loosdrecht proberen zij zo-
veel mogelijk mensen warm 
te maken om daar bood-
schappen te komen doen en 
de collectebus te vullen.
Op dit moment is iedereen 
nog druk bezig met de 
voorbereidingen maar het 
beloofd een leuke, gezellige 
en muzikale middag te wor-
den.
Deelname aan deze activi-
teit is mogelijk voor leden 
(gasten) van de Zonnebloem 
maar ook door mensen die 
geen lid zijn van de Zonne-
bloem.

Geïnteresseerden kunnen 
zich tot uiterlijk 18 sep-
tember opgeven bij Marga 
Rijkse (035-5821190). Het 
aantal deelnemers is be-
perkt, dus wees er snel bij 
want VOL=VOL!

Zonnetje in de Week tegen 
Eenzaamheid
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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

Vrijdag 1 en zat. 2 sept.
Bosjesfestival, muziek en 
optredens voor jong&ouder 
op Landgoed Zonnestraal
www.bosjesfestival.nl 

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
Ambachten, kleding, gifts,
decoraties en accesoires
Van 10-18 uur in de tuin

Zaterdag 2 september
Nederlands Kampioenschap
Palingroken Kortenhoef

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

Zaterdag 9 september
De 7de Vechtse Vaarparade 
Zomerse colonne van 
bootjes, muziek en lichtjes.
Start 20.00 u/ Meevaren? 
devechtsevaarparade.nl

T/m zaterdag 9 sept.
Zomertentoonstelling
‘500 jaar reformatie, van 
Luther naar Loosdrecht’
Elke zaterdag van 11-16 u
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 
Sport/spel/muziek. In de 
Porseleinhaven O-L’drecht
www.stichtingsloep.nl

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

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
3 september 11.00 uur: Pater P. de Klerk
6 september 19.00 uur: Rozenkransgebed

Beukenhof 
3 september  geen dienst

Hervormde Gemeente
3 september 10.00 uur: Ds. N.J.M. Goedhart
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse

Gereformeerde Kerk
3 september 10.00 uur: Mw. Ds. E.E. Aarsen-Schiering

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
3 september 09.30 uur: -
 18.30 uur: -

Nederlands Gereformeerde Kerk
3 september 09.30 uur: Ds. J. Bouma 

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

Weekendaanbieding

SLAGROOMSCHNITT
nu voorvan

(don,vrij,zat)

€6,€9,15 95

Last van spinnen?

12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

Bio Spin

HONDENTRIMSALON 

FANCYPETS

rading 50

Loosdrecht

06-28786091

Opslag nodig . . .
035 582 59 56

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

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

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!* 

 

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag  
v/d maand

loodsverkoop  
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.
Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, 
of  kijk op 

www.inboedelsenzo.nl 

voor info & 
woningontruiming  

telefoon 06-20.777.535.
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–   ca. 170 m² - 185 m²
–   2 eigen parkeerplaatsen
–    Dakterras met goede zonligging, uitkijkend over  

de Loosdrechtse Plassen en een balkon aan de achterzijde
–   Onderhoudsarme gevels én PV panelen op het dak
–   Luxe sanitair
– Commerciële ruimte op de begane grond
– Slim wonen huisbesturingssysteem (zie porseleinhaven.nl)

4 Pakhuizen

—
Vrijdag 1 

september, 
verkoop 
fase 1

va. 
€ 680.000,- 

v.o.n.

Informatie start verkoop: Verkopende makelaars:
Tijd:  17.00 – 19.00 uur
Locatie:  Tegenover Oud-Loosdrechtsedijk 220,  

Oud Loosdrecht (Locatie Porseleinhaven)
Meer info? porseleinhaven.nl

OUD-LOOSDRECHT

PORSELEINHAVEN

Veerman Makelaars 
T:  035 582 53 33

Van De Steege 
T:  020 435 70 40

–  ca. 80 m² - 140 m²
– 1 of 2 eigen parkeerplaatsen
–  Balkon met goede zonligging, uitkijkend over  

de Loosdrechtse Plassen
– Luxe Sanitair
– Commerciële ruimte op de begane grond
– Slim wonen huisbesturingssysteem (zie porseleinhaven.nl)

7 Appartementen
va. 

€ 335.000,- 
v.o.n.

advertentie 229x328.indd   1 21-08-17   13:53


