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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- Regen noch modder weerhielden de nieuwe 
eigenaren van het woningbouwplan Erve Knorr niet om de 
start van het project bij te wonen. Wethouder Theo Reijn nam 
de gelegenheid te baat om zijn trots uit te spreken over het 
aantal woningen dat in deze raadsperiode in Loosdrecht wordt 
gerealiseerd.

START 
BOUW 
ERVE 
KNORR

START 
BOUW 
ERVE 
KNORR

START 
BOUW 
ERVE 
KNORR

“Werden er in de vorige 
periode (2010-2014 -red.) in 
vier jaar tijd zo’n drie wonin-

gen gebouwd, nu gaan we 
in Loosdrecht de 300 à 400 
halen” zei wethouder Reijn 

voor een volle tent op het 
voormalige Knorr-terrein. 
“Weliswaar zaten we toen 
midden in de economische 
crisis, dat neemt niet weg 
dat dit college bereid is tot 
investeren. Ik heb er bewust 
voor gekozen om in één 
raadsperiode alle procedures 
doortastend af te handelen. 
En dat werkt. We hebben de 
Godelindehof, het Kompas, 
de Porseleinhaven en nu 
Erve Knorr.” Uiteraard kon 
de CDA-wethouder niet ver-
hullen dat dit praatje goed te 
pas komt met de raadsverkie-
zingen van maart 2018 in het 
vooruitzicht.
Alle kinderen kregen bij bin-
nenkomst in de partytent 

een gele bouwhelm en de 
kopers een naambordje met 
huisnummer, opgespeld 
door makelaar Veerman. Al 
snel ontaardde de bijeen-
komst in een dating van 
nieuwe buren van de 41 
koopwoningen van verschil-

lende types. Dat ontlokte Jos 
Paardekooper van Reshape 
Properties, de projectontwik-
kelaar, de opmerking dat het 
succes grotendeels afhangt 
van de mensen zelf. Een 
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Een huis kopen is 
een kunst apart! 

Kies voor een 
aankoop-expert! 
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Het woningaanbod bij u in de buurt

OUWE DEUREN 
SURFEN BEST
OUWE DEUREN 
SURFEN BEST

t/m ZATERDAG 1 JULI

OPRUIMINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN • BEDBODEMS 

BOXSPRINGS • LEDIKANTEN 

BEDTEXTIEL • KUSSENS 

DEKBEDDEN • LINNENKASTEN 

KINDERBEDDEN • EN MEER... 

DE LAATSTE DAGEN! OP=OP

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | ADVIES | BOG

op zoek naar leuke midden- en hoekwoningen 
in Loosdrecht en omgeving.

VEERMANMAKELAARS.NL  |  T 035 582 53 33

VOOR DIVERSE RELATIES ZIJN WIJ

Ligplaats gezocht 
voor "DE SNACKBOOT" 
(12,5 x 5,5 m) voor langere 
tijd en voorzien van water, 
electra en de mogelijkheid 
om te laden en lossen. 

Reacties graag naar: 
tredi@casema.nl 
of bel met 06-51884929

De voorspelde harde wind 
baarde toch menig deelne-
mer zorgen waardoor er op 
het laatste moment op zoek 
werd gegaan naar storm-
zeiltjes. Het sportieve ‘ouwe 
jongens krentenbrood’ sfeer-
tje geeft hun plezier van het 
surfen in de jaren tachtig 

goed weer. De surfsport an 
sich is vrijwel uit het beeld 
van de Loosdrechtse plassen 
verdwenen, onterecht vin-
den zij want wereldwijd is 
het nog altijd erg populair. 
Ook daarin hebben ontwik-
kelingen in techniek en ma-
terialen niet stilgestaan. Dit 

Door; Patricia IJsbrandij
LOOSDRECHT- Zaterdag 24 juni werd de tweede editie van 
De Ouwe Deuren Cup Loosdrecht gevaren. Ook dit jaar geor-
ganiseerd vanuit de gastvrije mooie locatie van watersport-
vereniging De Vrijbuiter. De weersomstandigheden waren niet 
onvoordelig, met slechts miezerende regen, een goede tempe-
ratuur en windkracht 4 zuidwest, zelfs bijna ideaal te noemen. 

jaar deden er alleen mannen 
mee. Ook waren er voor het 
eerst twee gewichtsklassen 
a). Lichtgewichten tot 92,5 
kg en b). Zwaar gewichten 
vanaf 92,5 kg. In totaal wa-
ren er 32 inschrijvingen, 10 
lichtgewichten en 22 zwaar-
gewichten. Het openings-
woord werd gedaan door 
wedstrijdleider Franc Schiet, 
hij legde alle regels en proce-
dures nog een keer uit. 
Alle 32 deelnemers versche-
nen al dan niet goed voorbe-
reid met de ‘ouwe deuren’ 
aan de start. De retro surf-
planken werden al die jaren 
bewaard, gehuurd of op het 
laatste moment nog uit Fries-

land opgehaald. Een enke-
ling was in de week ervoor al 
oefenend op de plas gespot. 
Surfen is echter als fietsen 
en skiën, je verleert het niet. 
Met bravoure en een beetje 
grote bek, zoals mannen dat 
onderling vriendschappelijk 
regelen, werd er hier en daar 
masculien geïntimideerd. 
Volgens Charlie, Puck en 
Bente van het rescueteam is 
de vlotte lenigheid waarmee 
er op de plank geklommen 
kan worden, toch wel een 
van de zichtbare tekenen dat 
hier de oudere jeugd aan het 
werk is. 
De strijd speelt zich af op een 
olympisch parcours, waarbij 
in een driehoek moet wor-
den gevaren. De start ver-

liep soepel en de favorieten 
waren als eerste weg. Rene 
van Rijn met de winnaar van 
vorig jaar Roy de Bruin in 
zijn kielzog ronden als eer-
sten de eerste boei. Roy weet 
Rene voorbij te gaan en zij 
finishen de eerste manche in 

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

Regen; tijdens het schuilen kom je
vaak de leukste mensen tegen.

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

5,50 

5,95 

Toscaanse kipfilet
gemarineerde kipfilet 
met roomkaas en parmaham

vleeswarentrio
100 gram cordon bleu rollade
100 gram corned beef
Bakje hamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Op zaterdag 23 september 
vieren het terras, restaurant en 
café De Beuk van zorgcentrum 
De Beukenhof een feest, vanaf 
15.00 uur. Anne van Egmond 
zal met chansons en accordeon 
optreden. 
Cliëntenraad en Partnergroep 
van de Beukenhof nodigen ie-
dereen uit voor een informeel 
samenzijn. Proef de ontspan-
nen sfeer samen met bewo-
ners, maak een rondgang door 
de tuinen en terrassen. Ont-
moet elkaar bij café De Beuk. 
Geniet van de muziek en ge-
zelligheid. Als blijk van waar-
dering voor alle vrijwilligers 
/ medewerkers van De Beuk 
wordt er een avondlijke sloep-
tocht door de Amsterdamse 
grachten georganiseerd. Plus 
een middagje varen over Plas 

Beukenhof aan de Dijk

en Vecht. Dat welverdiende ca-
deau is nog in voorbereiding.  
Kom zaterdag 23 september 

langs bij Beukenhof aan de 
Dijk; Nieuw-Loosdrechtsedijk 
24. 

WIJDEMEREN – Woensdag 6 
september reikte het Wijdeme-
renfonds weer vier cheques uit 
aan projecten die de saamho-
righeid in Wijdemeren verster-
ken. Het fonds geeft daarmee 
een financieel steuntje in de 
rug aan de Ankeveense vlaggen 
van Stichting Bruisend Anke-
veen, de Duurzame jaarmarkt 
& het Repaircafé van Natuurlijk 
Wijdemeren en aan het nieuwe 
onderkomen van Muziekthea-
ter Spotlight.

Het Wijdemerenfonds (‘WIJ’) 
is er voor en door alle in-
woners uit Wijdemeren en 
ondersteunt initiatieven die 
bijdragen aan verbinding en 
versterking van de buurt. Dat 
kunnen kleine en grote(re) 
activiteiten zijn op het gebied 

van zorg, welzijn, sport, na-
tuur, dieren of educatie. Het 
fonds is in 2016 opgericht op 
initiatief van de gemeente 
Wijdemeren nadat een ver-
mogende inwoner een goed 
doel zocht dicht bij huis. 
Naast het startkapitaal van 

deze anonieme inwoner on-
dersteunt de gemeente het 
fonds door van 2016 t/m 2019 
jaarlijks een bedrag te done-
ren. Ter aanvulling hierop 
werft het fonds middelen uit 
de Wijdemeerse samenleving.

Weer vier cheques van het Wijdemerenfonds
De uitreiking
Op 6 september ontving Tiny 
Beemsterboer een cheque van 
€ 375,- voor Stichting Bruisend 
Ankeveen. Een bedrag voor de 
aanschaf van 25 Ankeveense 
vlaggen die men als wel-
komstgeschenk wil aanbie-
den aan de nieuwe bewoners 
van de recent opgeleverde 
Wout Hilhorsthof. Marjolein 
Bezemer en Alexander Post 
namen zelfs twee cheques in 
ontvangt voor hun ‘groene 
infinitieven’ van Natuurlijk 
Wijdemeren. Er was een 
bijdrage van € 250,- voor de 
Duurzame jaarmarkt die dit 
jaar voor het eerst was geor-
ganiseerd op landgoed De Ra-
ding in Loosdrecht. Daarnaast 
had het Wijdemerenfonds 
de start van het Repaircafé 

in Kortenhoef gewaardeerd 
met € 100,-. Tenslotte kreeg 
Eric Brand een bedrag van € 
250,- overhandigd voor Mu-
ziektheater Spotlight. Deze 
vereniging verhuisde dit jaar 
naar een nieuw clubgebouw 
in Loosdrecht en deed voor de 
inrichting hiervan een beroep 
op het fonds. 

Eigen ideeën
Als je ook leuke ideeën hebt 
die het contact in de buurt 
versterken, die inwoners ver-
binden en meer saamhorig-
heid geven, neem dan contact 
op met WIJ. Het gemeen-
schapsfonds van, voor en door 
inwoners van Wijdemeren. 
Kijk voor meer informatie op 
www.wijdemerenfonds.nl.

De ontvangers van de cheques, samen met 
WIJ-bestuursleden David Pos en Adriaan Mol
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buurtbarbecue is daarvoor 
een geëigend middel, daar 
zou hij eventueel nog wel 
aan willen bijdragen. Want 
verder was het een afscheid 
van Reshape dat de bouw 
overlaat aan Aalberts Bouw.
Na 8 jaar leegstand, met 

wisselende bouwplannen, 
wordt het voormalige fa-
brieksterrein een wijkje met 
een gemixt woonbestand, 
koopwoningen en huurap-
partementen. Het beeldmerk 
Knorr aan het begin van 
Loosdrecht is weg, maar het 

blijft linksaf bij Erve Knorr. 
Theo Reijn mocht zijn jon-
gensdroom verwezenlijken 
door symbolisch het laatste 
obstakel, de portiersloge, te 
slopen.  

Vervolg voorpagina; start bouw Erve Knorr

Op de Molenmeent in Loos-
drecht vloog zondag rond 
17.40 uur een voertuig in 
brand. 

De eigenaar hoorde rare ge-
luiden. Gelijk daarna begon 
er veel rook onder de motor-
kap vandaan te komen en 
besloot de bestuurder zijn 
auto aan de kant te zetten. 
Omstanders waren snel ter 
plekke om zijn vrouw met 

rolstoel te helpen.  Niet veel 
later begon de voorkant van 
de auto te vlammen. Om-
dat de brandweer pal om 
de hoek zit met de kazerne 
waren ze er heel snel om de 
brand te blussen. De eige-
naar had de auto niet lang 
en zag zijn voertuig in vlam-
men opgaan. Een technisch 
mankement in de motor is 
vermoedelijk de oorzaak.

Autobrand

Foto: Wessel Kok

Tweede Loosdrechts Dijkfestival 
rond Porseleinhaven
Muziek, boten, lichtjes, spor-
tiviteit, lekker eten en drin-
ken vormen de ingrediënten 
van het Tweede Loosdrechts 
Dijkfestival van 22 t/m 24 
september.  

In en rond de vertrouwde 
SLOEP-tent en in en rond het 
water van de Porseleinhaven 
in Oud-Loosdrecht wordt 
door de vrijwilligers van 
Stichting SLOEP weer een 
prachtig weekend georgani-
seerd met vertier voor jong 
en oud. 
Op vrijdag 22 september met 
een onvergetelijk Oktober-
fest, niet in de laatste plaats 
door optredens van ‘Wir 
sind Spitze’ (energiek, eigen-
zinnig, verrassend en enig in 
zijn soort), Schlagerzangeres 
Liesl von Possenhofen (De 
allerbekendste Deutsche 
Schlagers, in een nieuw jasje 
met hoog apres-ski-hutgehal-
te) en het dweilorkest Geen 
Hofkapel(wereldberoemd in 
Wijdemeren). 

Zaterdag 
Op zaterdag 23 september 
zijn de kinderen aan de 
beurt met allerhande spel-
letjes en activiteiten, zowel 
op de kant als op en in het 
water van de Porseleinhaven. 
Ben jij 7 jaar of ouder en heb 
jij zwemdiploma A en B? Doe 
dan mee met de leuke en 
uitdagende activiteiten in 
en op het water van de Por-
seleinhaven. Ben je jonger 
dan 7 jaar of geen waterrat? 
Dan is er ook op de wal van 
alles te beleven. Een grote 
zandbak van Everts GWW is 
het piratenstrand waar een 
schatkaart spannende avon-
turen belooft. Dus kom spe-
len, knutselen en ravotten 
vanaf 12.00 uur. (deelname 
geschiedt onder verantwoor-
ding van de ouders).

Lichtjestocht en Boulevard
Als het zaterdag donker 
wordt is het tijd voor de 
Lichtjestocht. Een stoet van 
kleine verlichte bootjes die, 
mooi versierd vanuit de 
Porseleinhaven onder de 
bruggen en over de Vuntus-
plas varen en vanaf de kant 

kunnen worden bewonderd. 
Zaterdagavond is er een 
fantastisch optreden van 
Boulevard, dé coverband uit 
het noorden. Met drie zange-
ressen maken ze van iedere 
show gegarandeerd een feest 
om niet snel te vergeten. 
Zangeressen met, zoals ze 
zelf zeggen: "Elk een bak aan 
ervaring, een strot waar je u 
tegen zegt en een goede do-
sis humor en zelfspot!" 

Vegas Strings en hardlopen
Op zondag is er vanaf 12.00 
uur is er een licht klassiek 
concert door de Vegas Strings 
o.l.v. Pieter van den Dolder 
met een optreden van de 
fameuze Deborah Carter, 
het symbool van een jazz-
zangeres van wereldklasse. 
Zondagmiddag vanaf 13.45 
uur varen de deelnemers van 
de tweede Dijk tot Dijk Loop 
af vanuit de Porseleinhaven 
voor een prestatieloop vanaf 
het Breukeleveense Meentje 
weer terug naar de Porselein-
haven en onderhand wordt 
de Kids run gelopen door de 
jeugdige sportievelingen. 
 Door de fantastische mede-
werking van alle sponsoren 
kan Loosdrecht een feestelijk 
programma tegemoet zien 
waarbij alle activiteiten en 
feestavonden vrij toegan-
kelijk zijn. Vanaf vrijdag 
avond zorgen een aantal 
eetgelegenheden voor een 
Foodfestival, zodat er tijdens 
drie dagen lang genoten 
kan worden van smakelijke 
verrassingen terwijl de gast-
vrouwen en gastheren van 
Stichting SLOEP in de tent 

drankjes schenken. 
Hou de Nieuwsster, de Face-
bookpagina Sloepy Loos-
drecht en de website www.
stichtingsloep.nl in de gaten 
voor het programma, alle in-
formatie en mogelijkheden 
om deel te nemen. 
Zie ook: stichtingsloep.nl 
E-mail: 
info@stichtingsloep.nl

Ex-voetbaltrainer Huub Ste-
vens is weliswaar een groot 
kunstliefhebber, doch het was 
directeur Huib Tijssens die ui-
teraard betrokken was bij de 
Kasteelfair op Sypesteyn op 2 
september jl. 

Hij merkte terecht op dat 
de fair een traditie begint te 
worden, voor de derde keer 
op rij. Een enkel regenbuitje 
daargelaten waren de weer-
goden Nieuw Loosdrecht 
goed gezind. Er waren maar 
liefst 626 bezoekers die de 40 
kramen aandeden. Daarvan 
bezocht bijna 20% de prach-
tige Porseleintentoonstelling 
in het museum. Voor de 
gelegenheid waren in alle 
kamers van het museum 
suppoosten opgesteld, zodat 
bezoekers in eigen tempo 
alles konden bewonderen. 
De door de vrijwilligers zelf 
gebakken appeltaarten in 
speciale Sypesteyndozen 
vonden weer gretig aftrek. 
Ook de veiling bracht 4250 
euro op. Na afloop hebben de 
medewerkers met een aantal 

Sypesteyn Kasteelfair succes

standhouders nog genoten 
van een hapje en een drank-

je. Bedankt restaurant Spoon 
voor de ondersteuning.  
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Op dinsdag 19 september is 
de 74e Schippersdag. 
Er zijn nog boten beschikbaar. 

U kunt inschrijven t/m 14 sep-
tember. Mail naar: mmthl@
hotmail.com. Sponsoren zijn 
altijd welkom!

LOOSDRECHT- Het komend 
weekend is het Loosdrecht 
Jazz Festival. Twee avonden 
genieten van topjazz in de 
botenloods van jachthaven 
Het Anker in Loosdrecht. Plus 
op zaterdagmiddag een fraai 
programma voor de jeugd. 

Nieuw dit jaar is dat het 
publiek op vrijdagavond 
wordt bediend met classic 
jazz. Ontspannen luisteren 
naar de Dutch Swing College 
Band, de naam zegt al ge-
noeg. Maar ook pianogigant 
Peter Beets met zijn kwartet 
en zangeres Fay Claassen zul-
len de luisteraars muzikaal 
overdonderen. Heel bijzon-
der is dat Hermine Deurloo 
op haar mondharmonica 
een tribute aan Toots Thiele-
mans zal spelen. 

Op de zaterdagmiddag (14-
18 uur) is er een gratis pro-
gramma voor de kinderen. 

Nog kaarten voor het Loosdrecht Jazz Festival

New Cool Collective Big Band 

Aan de haven van Het An-
ker. Diverse combo’s van de 
muziekschool Amsterdam 
zullen optreden evenals de 

Biggles Big Band. En je kunt 
ook zelf muziekinstrumen-
ten maken. 

Zaterdagavond
Presentator Kent Hanson 
zal naast Incognito ook de 
New Cool Collective met 

Mark Reilly aankondigen. 
Tot slot het Amsterdamse 
Bruut! De muziek die ze spe-
len omschrijven ze zelf als 
superjazz, enerzijds tussen 
jazz en rock, anderzijds ge-
inspireerd door de boogaloo. 
Bruut! bracht het al tot het 
North Sea Jazz Festival en 
het Tokyo Jazz Festival.
Dit jaar geen speciale VIP- 
seats in de botenloods, 
zodat de sponsors zich ook 
ongedwongen onder de aan-
wezigen kunnen mengen. 
Wel is er een muzikale VIP- 
rondvaart met ’t Stockpaert 
op de plassen aan het eind 
van de middag, met een tus-
senstop bij Fletcher Hotel 
Loosdrecht. 
15- 16 september; 19.30 
uur; Het Anker, Oud Loos-
drechtsedijk 171; 035 - 582 
73 02; vrijdag: € 29,-; zater-
dag: € 39,-; 
passe partout:  € 58,-. 
loosdrechtjazzfestival.nl

Bewoners van met name de 
straten Tjalk, Regenboog, Jol, 
Vrijheid uit Loosdrecht. 
Er is de laatste weken een 
aantal keer een zogenoemde 
'dranken' dief gezien in de 
genoemde omgeving. Deze 
persoon sluipt in open-
staande tuinen en garages 
op zoek naar o.a. drank (fles-
jes, kratjes e.d.) Wees alert, 
sluit uw tuinen en garages 
e.d. af als uw weg gaat of de 
nacht door gaat brengen. 
Dit voorkomt wellicht een 

bezoek van deze persoon. 
Mocht u deze persoon (of 
een ander verdacht persoon/
voertuig) zien bel dan direct 
de politie. Wij hebben een 
groot vermoeden wie dit is 
en zitten er dicht op. Wij vra-
gen eenieder bij vermissing 
of diefstal van drank zich te 
melden bij de politie, zodat 
wij een beeld krijgen waar 
deze persoon mogelijk alle-
maal komt.
Bel: 0900-8844 of mail:info@
politieiwjdemeren.nl

Politie Loosdrecht
Kom op zaterdag 16 septem-
ber met het hele gezin naar 
de Open Dag op manege Hal-
linckveld en stap in de wereld 
van het paard. De open dag is 
van 10:00 tot 17:00 en gratis 
toegankelijk voor iedereen.

De Open Dag is een uitste-
kende gelegenheid om de 
sfeer te komen proeven op 
Manege Hallinckveld. Er 
is van alles te doen. Onder 
andere pony’s borstelen, po-
nyritjes, een demonstratie 
van het carousselteam, pony 
prik, stokpaard knutselen 
en hoefijzerwerpen. Na het 
doen van alle activiteiten 
krijg je limonade en wat 
lekkers. Geniet vanaf 16.00 
uur van spectaculaire shows. 
Kom te weten wat paardrij-
den allemaal met zich mee-
brengt!

De eigenaren Hellen en Thea 
plus de gecertificeerde in-
structeurs zijn aanwezig om 

Open dag op Manege Hallinckveld

toelichting te geven over het 
bedrijf, de lessen en de mo-
gelijkheden om op een leuke 
en veilige manier te leren 
paardrijden. 

Win een jaar gratis 
paardrijden
Maak een coole selfie of laat 

iemand een foto van je ma-
ken op de manege tijdens de 
Open Dag en upload die in 
de Open Manegedagen-app. 
Zo maak je kans op te gekke 
prijzen paardrijprijzen, 
waaronder zelfs een jaar 
gratis paardrijden op Hal-
linckveld.

FNRS en KNHS
Manege Hallinckveld is aan-
gesloten bij de Federatie van 
Nederlandse Ruitersportcen-
tra. Dit betekent dat het be-
drijf een kwaliteitskeurmerk 
en een veiligheidscertificaat 
van de Stichting Veilige 
Paardensport heeft. Op ons 
ruitersportcentrum wordt 

les gegeven volgens de Rui-
teropleiding van de KNHS.
Waar?
Manege & Dressuurstal 
Hallinckveld; Nieuw Loos-
drechtsedijk 133; 035 
5821192;  www.hallinckveld.
nl. Waar het houten paar-
denbeeld in de tuin staat.

Bij de volgende cursussen, 
lezingen en excursies die bin-
nenkort starten zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar: 
Beweging: Zumba 25-09; 
Yoga 05-10; SunSetSup 14-09; 
Yoga Sup 24-09; Kids Sup 21-
09.
Talen: Deutsch 26-09; Engels 
beginners 26-09. 

Creatief: Boetseren 28-09; Ke-
ramiek 02-10; Vrij schilderen 
09-10; Vrij schilderen 10-10.
Lezingen:  Huydecoper 11-10; 
Macedonië 18-10.
Excursies: Diamantstad 12-
10; Kruidenwandeling 14-10.
Voor meer info & aanmel-
den: www.kploosdrecht.nl 
06 06-26704048

Kursus Projekt Loosdrecht 

Schippersdag

WIJDEMEREN- Op maandag 
2 oktober gaan de ouderen 
weer een dagje uit en wel naar 
Ridderkerk. Hier bezoeken 
ze het Chocoladeatelier Van 
Noppen.

Ze beginnen met koffie 
drinken in Leerbroek in 
restaurant Onder de Pan-
nen, ja met gebak. Een paar 
uurtjes later de koffietafel, 
met kroket, in Kinderdijk 

in Partycentrum de Klok. In 
de middag doen de senioren 
zich tegoed aan bonbons en 
andere chocoladehapjes, 
goed voor de lijn. Dit alles 
voor 44,00 euro per persoon. 
De vertrektijden en opstap-
plaatsen: 08.15 u:  Willie Das 
Plein bij de muziektent in 
Nederhorst; 08.30 u: Over-
meer Nederhorst; 08.45 u: 
Meenthof Kortenhoef; 09.00 
u: Emtinckhof Loosdrecht.

Opgave bij onderstaande 
adressen. Wilt u goed op de 
datum letten, anders is er 
niemand thuis.

Bep ten Berge: 0294 -267855, 
na 15 september. Theo Sta-
lenhoef 0294- 251237, na 22 
september.

Tot ziens op 2 oktober.

Uitgaansdag ouderen uit Wijdemeren
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 Plan voor een 
 mooier plassengebied 

Wijdemeren
informeren

Afsluiting N236

Vanaf vrijdag 15 september 20.00 uur 

tot maandag 25 september 05.00 uur 

is de Gooilandseweg (N236) tussen 

Weesp en Ankeveen afgesloten. De 

provincie vervangt op de N236 twee 

kruisingen door rotondes. 

   13 september 2017   

Kort

>   23 september: Burendag
Op 23 september is het Burendag, een 

jaarlijks terugkerend feest waarbij buurt-

genoten samen iets goeds doen voor 

elkaar en voor de buurt. In Wijdemeren 

zijn verschillende activiteiten. Benieuwd 

of er in uw dorp ook iets georganiseerd 

wordt? Kijk dan op www.burendag.nl. 

U kunt uw activiteiten nog steeds 

aanmelden.

>    Ondernemersavond
Op dinsdag 19 september organiseren 

we samen met Ondernemend Wijde-

meren weer een Ondernemersavond 

in het gemeentehuis (Rading 1, 

Loosdrecht). Met de burgemees-

ter en wethouders kunt u in gesprek 

over het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen, de fysieke bereikbaarheid 

van gebouwen, initiatieven voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt en 

de herinrichting van de Loosdrechtse 

dijken. De avond duurt van 17:30-21:30 

uur. Aanmelden kan via 

www.ondernemendwijdemeren.nl.

>    Alzheimerweek
Van 18 tot en met 23 september is het 

wereld Alzheimerweek. De afdeling 

Gooi en Omstreken van Alzheimer 

Nederland organiseert in deze week een 

meerdaags programma met een lezing, 

een alzheimercafé en museumbezoek. 

Een interessant programma voor men-

sen met (beginnende) dementie én hun 

mantelzorgers. Meer weten? Kijk op 

www.dementievriendelijkgooi.nl. 

>   Avondtraining luchtmacht
De Koninklijke Luchtmacht traint da-

gelijks om inzetbaar te zijn voor we-

reldwijde missies. Omdat deze missies 

vaak in het duister plaatsvinden wordt 

er ook in het donker getraind. Vanaf 11 

september beginnen in heel Nederland 

de trainingen. De periodes en locaties 

van de trainingen verschillen per type 

vliegtuig. Het avondvliegen wordt in 

principe beoefend van maandag tot en 

met donderdag. Om uiterlijk 00.00 uur 

moeten de vliegtuigen teruggekeerd zijn 

op de vliegbases. Kijk ook op 

luchtmacht.nl/vliegbewegingen. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Sociaal Wijkteam
Wijdemeren

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

#mooiWijdemeren
@madelonvdhurk

Wijdemeren werkt samen met 
meer dan 20 andere partijen aan 
het verbeteren van de Oostelijke 
Vechtplassen. 

Met verschillende projecten willen we de 

komende tien jaar de kwaliteit van het 

water in de plassen verbeteren, de natuur 

versterken en het gebied aantrekkelijker 

maken voor recreanten en toeristen.

77 miljoen euro
Net voor de zomer hebben de bestuur-

ders van de provincies Noord-Holland 

en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, 

Stichtse Vecht en Hilversum, waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht, het Plassenschap 

Loosdrecht e.o. en Natuurmonumenten 

aangegeven de huidige problemen in het 

plassengebied samen aan te willen pakken. 

Komende periode bespreken de partijen 

het plan en het benodigde budget. Als eind 

2017 het zogenoemde ‘Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen’ een feit is, kunnen 

we aan de slag. Dit betekent een gezamen-

lijke investering van ruim 77 miljoen euro in 

het plassengebied.

Het moment is nu
De Oostelijke Vechtplassen vormen een 

prachtig gebied. Maar er zijn ook zorgen. 

De kwaliteit en het beheer van natuur, 

water en openbare ruimte laten te wensen 

over en de watersport- en recreatiesector 

blijven achter. Wethouder Jan-Jaap de 

Kloet: “De schoonheid van dit plan is dat 

partijen met verschillende belangen de 

handen ineen willen slaan om deze zaken 

aan te pakken. De gemeenteraad heeft drie 

miljoen euro beschikbaar gesteld in de be-

groting 2018. De gezamenlijke investering 

levert een ambitieus plan op wat ten goede 

komt aan de gehele gemeente. Het belang 

is dus groot en het moment is nu.”

Concrete plannen
Een van de projecten is het baggeren in de 

Loosdrechtse Plassen. Met de bagger her-

stellen we legakkers en maken we nieuw 

rietland. Een win-win-win-situatie want er 

ontstaat nieuwe natuur, het water wordt 

schoner en het gebied wordt aantrekke-

lijker om er te varen, wandelen en fietsen. 

Ander concreet project is het uitbreiden 

van het aantal vaarverbindingen. Zo wordt 

er gedacht aan het bevaarbaar maken van 

de ‘s-Gravelandse Vaart en aan een vaar-

verbinding vanaf het Hilversums kanaal via 

de Wijde Blik naar de Loosdrechtse Plassen. 

Hierin zijn nog geen keuzes gemaakt. De 

plannen moeten nog getoetst en uitgewerkt 

worden. Bij de uitwerking is er volop ruimte 

voor belanghebbenden om mee te denken. 

Heeft uw vereniging of stichting 
een goed idee voor een activiteit of 
project in Wijdemeren? Dan kunt u 
subsidie aanvragen bij de gemeente. 

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten 

die mensen met elkaar in contact brengen 

en die met sport, gezondheid, muziek, 

kunst, historie of cultuur te maken hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan muzieklessen voor 

kinderen en activiteiten om eenzaamheid 

tegen te gaan onder ouderen of jongeren. 

De activiteiten moeten plaatsvinden in onze 

gemeente. 

Aanvragen
Er zijn verschillende vormen van subsidie: 

voor korte eenmalige activiteiten of 

langdurige projecten. Uw aanvraag 

moet vóór 1 oktober 2017 binnen zijn. 

Lees meer over de vormen, 

voorwaarden en aanvraag op 

www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie 

of bel naar telefoonnummer 14 035. 

Subsidie voor goede ideeën
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 

’s-Graveland
-  Loodijk 8: openen en dichten van bestaande glasve-

zelkabels (29.08.17)
- Zuidereinde 90: vervangen van damwand (29.08.17)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a zg5: vervangen oude woonark (25.08.17)
- Horndijk 17: vervangen steiger (30.08.17)
-  Horndijk 31: verbouwen woning en aanbouwen 

botenhuis (31.08.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 53-55: kappen één Grauwe 

abeel (28.08.17)
-  Sectie H 326, 364 en 334: aanleggen en bouwen aflaat 

waterleidingplas naar Loenderveenseplas (30.08.17)

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

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
-  ’t Breukeleveense Meentje 8b: bouwen woning 

(25.08.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen woning (30.08.17)
Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: drie maanden per jaar plaatsen seizoensge-

bonden bouwwerk op parkeerterrein voor periode van 
vijf jaar (06.09.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Geweigerde omgevingsver-
gunning (reguliere procedure):

Ankeveen
- Stichts End 19: plaatsen van erfafscheiding (07.09.17)

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunningen (uitgebreide 
procedure)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 10: bouwen van twee woonarken 

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten\

Loosdrecht
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtse-
dijk 117, Loosdrecht JazzFestival op 15 en 16 september 
2017 (07.09.17)

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. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
-  R. Hoekstra, parkeerplaats Schakel, Burendag op 23 

september 2017

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Verwijdering voertuigen 
(boottrailers)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren zijn van 
plan om maandag 2 oktober 2017, met toepassing van 
bestuursdwang, twee boottrailers zonder kenteken te 
verwijderen. Ze staan geparkeerd op: 

Nederhorst den Berg
-  Reeweg ter hoogte van nummer 2, in een parkeervak/

openbaar groen

Tot en met donderdag 2 oktober 2017 zijn/is de 
rechthebbende(n) zelf nog in de gelegenheid zijn/
haar eigendom te verwijderen. De aankondiging dat dit 
voertuig door middel van bestuursdwang verwijderd 
gaat worden is op 4 september 2017 op het voertuig 
aangeplakt.

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

Heeft u vragen over zorg, welzijn, 
opvoeden, opgroeien, werk of in-
komen? Bijvoorbeeld als u zorg no-
dig heeft of hulp wilt bij opgroeien-
de kinderen. De consulenten en het 
Sociaal Wijkteam van de gemeente 
helpen u graag. 

Heeft u één vraag? Dan helpen de con-

sulenten u verder. Zijn er problemen of 

vragen op meerdere gebieden? Dan helpt 

het Sociaal Wijkteam. Samen met u zoeken 

zij naar oplossingen. Zo dicht mogelijk in de 

buurt, met hulp van familie en vrienden. De 

regie ligt altijd bij u. 

Werkwijze Sociaal Wijkteam
Bij vragen kunt u contact opnemen met de 

gemeente. Zij verwijzen u door naar een 

consulent of medewerker van het Sociaal 

Wijkteam. Als het nodig is, wordt er vervol-

gens een afspraak gemaakt voor een ge-

sprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek zoeken 

we, samen met mensen die voor u belang-

rijk zijn, naar een oplossing. Naar aanleiding 

van het gesprek wordt er een ondersteu-

ningsplan gemaakt. De medewerker van het 

wijkteam houdt altijd contact met u.

Veilige leefomgeving 
voor iedereen
Het doel van het Sociaal Wijkteam is een 

veilige leefomgeving voor iedereen. Maar 

soms is hulp van het wijkteam niet vol-

doende. Zij verwijzen u waar nodig door 

naar professionele hulpinstanties. U kunt 

ook altijd met de politie bellen via 0900 

8844 of terecht bij Veilig Thuis via 0800 

2000, bijvoorbeeld als u huiselijk geweld 

vermoedt. Deze organisaties werken samen 

met het Sociaal Wijkteam.

Contact met het 
Sociaal Wijkteam 
Heeft u vragen voor het Sociaal Wijkteam 

of de consulenten? Bel dan naar 14 035 of 

mail naar sociaalwijkteam@wijdemeren.

nl. Het Sociaal Wijkteam is een voorziening 

van de gemeente en kost geen geld.  

Zij gaan zorgvuldig om met uw privacy. 

Kijk voor meer informatie op 

www.wijdemeren.nl/swt.

Wijdemeren
informeren

Sociaal Wijkteam Wijdemeren

13 september 2017

www.wijdemeren.nl/geboorte

Baby op komst?

Ouders kunnen samen online 
geboorteaangifte doen.
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Uitslag Historische 
Quiz Jaarmarkt
Woensdag  30 augustus be-
stond op de jaarmarkt bij de 
kraam van de Historische 
Kring de gelegenheid zijn/haar 
kennis omtrent het verleden 
van Loosdrecht te testen. 

Er was een quiz van 8 vragen 
in multiple choice naar aan-
leiding van foto’s. Ondanks 
het slechte weer, waardoor 
niet de volle tijd werd uit-
gezeten, hebben 53 mensen 
meegedaan aan de quiz. Met 
het juiste jaar van de opening 
van het Drieluik en waar de 
luchtwachttoren stond, had-
den veel deelnemers moeite. 
Ook het oude raadhuis werd 
vaak niet herkend.

De winnaars zijn de volgende 
personen:  1. R. van Henten; 
2. Martin Oudshoorn; 3. G. 

van de Bunt-Zeldenrijk. Zij 
worden uitgenodigd om 
op de Kring een passende 
prijs te komen uitzoeken. 
(gebouw de Magneet NLdijk 
49a. Op woensdagen 10-12u 
en 20-22u).

Antwoorden: 
1. Opening van het Drieluik 
in 1999 
2. Luchtwachttoren stond 
aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk
3. Het koepeltje op Eikenrode 
werd Turkse tent genoemd
4. De foto was van het 25-ja-
rig bestaan
5. De naam van de boerderij 
was Zeldenrust
6. Smederij Wendt
7. De tolbaas was Melis van 
de Akker
8. Het oude Raadhuis

Afgelopen weekend was Wor-
kum het strijdtoneel van de 
Open Nederlandse Kampioen-
schappen in de Soloklasse. Met 
42 deelnemers aan de start was 
er op elk niveau stevige compe-
titie uit binnen- en buitenland. 

De weersvoorspellingen be-
loofden zeer uitdagende con-
dities. Maximaal 10 knopen, 
draaiingen en de welbekende 
korte, stevige ‘chop’ golven. 
De snelheid erin houden 
door niet te prikken en stil te 
blijven zitten. Een uitdaging 
voor iedereen. In Loosdrecht 
ligt een hele grote vloot Solo's. 
Denk maar aan Eddy Boon, 
Jaap Atema, Robert Wit, Joris 
Heerkens en Saskia Arnold, die 
hebben allemaal Loosdrecht 
als thuishaven.
Met één uur uitstel op dag één 
was de grote speculatiema-
chine op gang gekomen. Wie 
zijn de favorieten en wie out-
siders? Titelverdediger Peerke 
Kortekaas had de beste odds, 
maar ook namen als Vrijbui-
terweekend winnaar Armand 
de la Rie, beste vrouw bij de 

NK Soloklasse, sportieve strijd 
in moeilijke condities

UK Nationals Marleen Gaillard 
en licht weerspecialist Saskia 
Arnold werden genoemd. Race 
één werd overtuigend gewon-
nen door Armand de la Rie die 
dus meteen zijn visitekaartje 
had afgegeven. Hij kon dit 
helaas geen goed gevolg geven 
en eindigde de overige races 
van de dag in de middenmoot. 
Peerke ging aan de leiding met 
een 3e, 6e en een 1e plaats. Hij 
lag nog steeds aan de leiding 
na zeven races, maar de er-
varen Mark Lee uit Engeland 
naderde tot op één punt door 
zeer constant te varen in de 
voorhoede te finishen. 
Even leek het er op dat Peerke 
de overwinning naar zich toe 
trok, maar door een vergissing 

van de wedstrijdleiding hing 
er onvolledige info op het noti-
ceboard. Ook Loosdrechtse Sas-
kia Arnold eiste een hoofdrol 
op tijdens de laatste race. Ze 
eindigde als eerste, doch was 
te vroeg gestart. 
Mark Lee wint het ONK, Peerke 
tweede! Al met al was het 
een fantastisch evenement 
met prachtige condities. De 
Soloklasse bedankt alle deel-
nemers en het comité. Beste 
dame werd Marleen Gaillard. 

Meer informatie: 
www.soloklasse.nl of neem 
contact op met Marc Dieben 
(secretaris Soloklasse) marc.
dieben@soloklasse.nl, of telefo-
nisch 06-34925126 

Ook in Loosdrecht was het 
CDA Wijdemeren tijdens de 
Jaarmarkt weer aanwezig. Met 
de inmiddels bekende vraag 
‘Waarin wilt u investeren in 
Wijdemeren’?
Helaas was het weer wat min-
der mooi dan tijdens de eer-
der bezochte markten, maar 
we hebben gelukkig wel heel 
veel informatie opgehaald. 
Ook voor Loosdrecht geldt 
dat de grootste investering is 
gedaan in de Zorg. Maar dit 
keer op de voet gevolgd door 
de categorie Bouwen.  In de 

categorie Overig is er ook een 
hele duidelijk winnaar name-
lijk het Onderwijs. Ook zien 
we hier zaken terugkeren als 
Toerisme, Mantelzorgers, 
Evenementen in Loosdrecht 
en de Begraafplaats. Ook hier 
geldt weer dat al deze infor-
matie wordt meegenomen als 
belangrijke informatie van 
het verkiezingsprogramma, 
waar momenteel druk aan 
geschreven wordt.Loosdrecht, 
bedankt voor de gezelligheid 
en met elkaar gaan we voor 
een sterk Wijdemeren.

Waarin wilt u investeren 
in Wijdemeren?

WIJDEMEREN- De herin-
richting van het traject Oud 
Loosdrechtsedijk tussen de 
rotondes bij ’t Bruggetje en 
waar het voormalige gemeen-
tehuis staat, wordt nogmaals 
besproken tijdens de gemeen-
teraad. 

Wethouder Reijn wil een 
krediet van bijna 1,7 miljoen 
voor 1,1 km. weg, maar di-
verse fracties hebben vooral 
moeite met het te smalle 
fietspad. Reijn wil in mei 
2018 beginnen en hoopt dat 
de wegwerkers klaar zijn in 
april 2019. DLP ‘er Alette 
Zandbergen opende de aan-
val door op te merken dat zij 
de totaalvisie miste, tenslotte 
hebben ook anderen, zoals 
de recreatieondernemers, 
tussen het Breukeleveense 
Meentje en de Horndijk, te 
maken met deze belangrijke 

ontsluitingsweg. Weliswaar 
was ze tevreden over de 
goede voorlichtingsavonden 
met de aanwonenden, maar 
volgens mevrouw Zandber-
gen was de participatie niet 
af. “De communicatie mag 
niet ten koste gaan van de 
snelheid” meende zij. Haar 
voornaamste bezwaar was 
het smalle fietspad waar je 
niet met z’n tweeën naast 
elkaar kunt rijden. Vanwege 
een verhoogde ligging moet 
je uitwijken naar het voet-
pad. Dat vond wethouder 
Reijn juist veiliger dan op de 
autobaan terecht te komen. 
Die er ook op wees dat er 
weinig voetgangers zijn op 
dit deel van de dijk. 
Ook Stan Poels van de PvdA/ 
GrL. vond het fietspad te 
smal, evenals D66- woord-
voerder Mario Wouters. Die 
meende, in vergelijking met 

z’n geliefde Zuidereind, dat 
er nog ruimte genoeg was 
voor een verbreding van het 
fietspad. Dat bestreed de 
wethouder, die sprak van 
de maximale breedte. Hij 
nodigde zijn opponenten uit 
voor een interactieve meet-
sessie, zowel aan de tekenta-
fel als buiten. De ribbeltegels 
verdwijnen, op verzoek van 
de bewoners en er komen 
geen drempels. Dat er een 
extra flitspaal zou zijn aan-
gevraagd, was de wethouder 
onbekend. Wel dat er een 
noodvoorziening komt voor 
de afvoer van het water van-
wege de urgentie van het 
slechte wegdek. Later zal er 
in overleg met Waternet een 
structurele aanpak worden 
uitgevoerd aangaande het 
hemelwater, zonder dat de 
weg weer open moet. 

Herinrichting Oud Loosdrechtsedijk 
tussen rotondes 

WIJDEMEREN - Een nieuw sei-
zoen met veel zang, dans en 
theater breekt aan voor Mu-
ziektheater Spotlight. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom.
Spotlight adult (vanaf 15 jaar 
tot…) houdt op donderdag 14 
september een open repetitie 

in de vorm van een ‘Zing in’, 
voor oude en nieuwe leden. Je 
kunt dan lekker meezingen 
met bekende musicalnum-
mers en de regisseur laat je 
daarop dansen en acteren. 
We maken ook bekend welke 
musical wij gaan uitvoeren 

op 9 juni in theater Spant! 
Altijd al graag op de planken 
willen staan in een prachtig 
kostuum? Doe dan mee met 
Spotlight Adult.   
Ook de spelers van Spotlight 
Kids (7 tot 12 jaar) zitten niet 
stil. Zij wachten tot hun musi-

Muziektheater Spotlight van start

cal ‘De Trein’ gaat rijden. Voor 
deze musical zoeken we nog 
spelers, die graag een ritje wil-
len maken met deze trein. Kan 
jij een irritant verwend kind 
spelen, een kok, een geheim 
agent, een zwerver of een 
deftige dame? Kom dan snel 
kijken op de gratis proefles 
op donderdagmiddag 14 sep-
tember en stap in ‘De Trein’. 
Bij veel aanmeldingen schrijft 
de regisseur er nog wat rollen 
bij. Uitvoeringen in Theater 
Kleintje Kunst in Hilversum.
Bij Spotlight Speciaal krij-
gen jongeren met een (licht) 

verstandelijke beperking 
theater- en zanglessen. De 
regisseur schrijft een eigen 
musical voor deze groep en 
werkt daarbij samen met een 
spelagoog. Deze lessen starten 
1 november. De uitvoeringen 
zijn in de theaterzaal van de 
Bibliotheek in Hilversum.
De lessen worden gegeven in 
het eigen gebouw van Spot-
light aan de Meidoornlaan 
in Nieuw Loosdrecht. Voor 
meer info en activiteiten van 
Spotlight, kijk dan op www.
muziektheaterspotlight.nl
Of volg ons op facebook.
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LOOSDRECHT JAZZFESTIVAL 2017
MOGELIJK GEMAAKT DOOR 
DE INZET VAN DE VRIJWILLIGERS 

VAN STICHTING SLOEP 
EN DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING 

VAN ONZE SPONSOREN:
AALBERTS BOUW - ADMINISTRATIEKANTOOR VERHOEF - 

ANDY’S DIERENSUPER - BAR BISTRO ‘T BRUGGETJE - BARFLY - 
SLAGHEK EXPORT B.V. - BIJMAN AUDIOVISUEEL - BLCKBRD - 

BONNEMA WATERSPORT - BOOTVERHUUR MANTEN - 
 BOUW- EN WATERWERKEN WINGELAAR - BRUNA - CARAVANPARK DE 

DRECHTHOEVE - CARAVANPARK VAN DE  WETERING - CENTIPEDE - DEKKER 
EN NIEUWENHUIZEN - DILLINGER LAW - DRUKKERIJ TEN HERKEL - EXPODIA - 

 FLETCHER HOTELS - FOTOGRAFIE MARJOLIJN LAMME - GEMEENTE 
WIJDEMEREN - GOOILAND BEVEILIGING - HEEREN VAN LOOSDRECHT -  
PORSELEINHAVEN -  HEINEKEN - HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT - 

IMKERIJ - INTERBOAT - JACHTHAVEN DE FUNTUS - JACHTHAVEN HET ANKER 
- JACHTHAVEN WETTERWILLE - JACHTWERF SCHERPEL - KLUSWIJS - 

PAREZ INVESTMENTS - RABOBANK GOOI EN VECHTSTREEK - 
RECREATIECENTRUM MIJNDEN - RESTAURANT HEINEKE - RESTAURANT IN DE 
WATERTUIN - RESTAURANT SPOON - SENA - SERVÉ -  SEVENSTAR YACHTS - 

STICHTING SLOEP - STUDIO SASKIA - STUDIO SIEZEN - 
TRAITEURIE OUD-LOOSDRECHT - VAN VULPEN FACILITAIR - 

VEERMAN MAKELAARS - VOLVO BUITENWEG - WATERSPORTCENTRUM 
OTTENHOME - WIJNINSPIRATIE - ZEILSCHOOL DE VUURTOREN

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 

19:30 - 20:10   GYPSY MEETS JAZZGUITARS VOLVOZAAL
20:15 - 21:15  DUTCH SWING COLLEGE BAND RABOZAAL
21:15 - 21:30  PAUZE 
21:30 - 22:10  TICO PIERHAGEN & AGUABAJO VOLVOZAAL
22:15 - 23:45  PETER BEETS KWINTET  RABOZAAL
  FEAT. FAY CLAASSEN, HERMINE DEURLOO E.A.    

19:30 - 20:40  THE BUSQUITO’S VOLVOZAAL

20:45 - 22:00  NEW COOL COLLECTIVE FEAT.  RABOZAAL

  MARK REILLY (MATT BIANCO)  

22:00 - 23:00  BRUUT!  VOLVOZAAL

23:05 - 00:30  INCOGNITO RABOZAAL

EDUCATIEF       
14.00 - 15.00  IRENE HOMMELS VOLVOZAAL
15.00 - 16.00  MARLEEN BIJLEVELD VOLVOZAAL
16.00 - 17.00  IRENE HOMMELS VOLVOZAAL
16.00 - 17.00  DJ JORDAN VOS SENA PERFORMERS STAGE
17.00 - 18.00  MARLEEN BIJLEVELD VOLVOZAAL

MUZIKAAL
14.00 - 15.00  BIGGLES BIGBAND SENA PERFORMERS STAGE
15.00 - 16.00  JAZZ KIDZ & BAM BAM  SENA PERFORMERS STAGE
16.00 - 18.00  WILD ORGAN & DRUMS HAVEN
17.00 - 18.00  JAZZ KIDZ & BAM BAM  SENA PERFORMERS STAGE
14.00 - 18.00   RONDVAART BOOT BARFLY

CLASSICJAZZ NIGHT 

JAZZ ROND DE HAVEN 

Samen sterker

www.rabobank.nl/hvp

We staan als bank graag midden in de samenleving en omarmen cultuur. 
Daarom doet Rabobank aan cultuursponsoring. We steunen dan ook met trots het Loosdrecht JazzFestival. 
Wij wensen u een �jne avond!

Rabobank als sponsor.

en Rabobank
ondersteunt dit.

Muziek brengt
mensen samen

Oud-Loosdrechtsedijk 117   
1231 ls  Loosdrecht  

t 035 58 25 000  f 035 58 25 867 
  info@hetanker.nl  www.hetanker.nl 

btw nr. nl 8008 51 596 b01 
kvk nr. 32087968 Utrecht

rabobank 30 46 27 658  
ing 252344

het   anker
J A C H T H A V E N

Oud Loosdrechtsedijk 117  
1231 ls  Oud Loosdrecht  

-THUISHAVEN NEDERLANDSE JAZZ-

SOUL & FUNKNIGHT Logo
Wij verwachten dat u, na toezegging van subsidie en gedurende de looptijd van uw project, 
het logo van Sena vermeldt op uw eigen uitgaven. Denk aan logovermelding voor 
communicatie-uitingen als:
- websites
- nieuwsbrieven
- direct mail
- sociale media
- toegangskaarten
- posters
- flyers
- banners

Het Sena logo op uw website kunt u linken naar de URL www.sena.nl

Richtlijnen gebruik logo
Hieronder ziet u het logo van Sena Performers. De kleur van het logo is rood (PMS 032) en 
zwart (PMS Black C).

Voor een consistent gebruik van het logo is het niet toegestaan het logo in een andere kleur 
te gebruiken dan zoals aangegeven (totaal in zwart of wit is wel toegestaan).

Het logo van Sena kunt u aanvragen bij Mascha Felix, medewerker Communicatie, telefoon 
035 - 625 17 29 of e-mail naar communicatie@sena.nl

Voordat u publiceert
Het logo moet duidelijk zichtbaar zijn. Bij drukwerk zien wij graag het concept voordat u tot 
productie overgaat. Drukproeven van uw communicatie-uitingen ontvangen wij graag per e-
mail aan communicatie@sena.nl

Rood Zwart
RGB 255, 0, 0 RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 100, 100, 0 CMYK 0, 0, 0, 100
Pantone PMS 032 Pantone PMS Black C
Hex #FF0000 Hex #000000

TICKETS WWW.LOOSDRECHTJAZZFESTIVAL.NL 
 OF JACHTHAVEN HET ANKER

DIT WIL JE ÉCHT NIET MISSEN !! 
VOOR TICKETS: WWW.LOOSDRECHTJAZZFESTIVAL.NL 
OF JACHTHAVEN HET ANKER, OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 117

Afgelopen zaterdag heeft Ro-
tary Wijdemeren gecollecteerd 
voor de gezamenlijke activiteit 
van de Zonnebloem Loosdrecht 
op 29 augustus0 bij de Jumbo 
Loosdrecht. Dit werd aantrek-
kelijk gemaakt door het gratis 
uitdelen van popcorn en suiker-
spinnen. De materialen hiervoor 
en de tent werden belangeloos 
ter beschikking gesteld door 
PMPartyverhuur in Utrecht. De 
koffie werd verzorgd door Joy’s 
Cadeaus & Woonaccessoires. 
De leden van de Rotary Wij-
demeren zijn er samen met 
hun kinderen in geslaagd om 
het bedrag dat nodig is voor 
het vervoer op 29 augustus bij 
elkaar te brengen. Vol enthou-
siasme werden de klanten 
benaderd of zij iets over had-
den voor de activiteit van de 
Zonnebloem op 29 augustus. 

Het was heel fijn te zien dat dit 
initiatief door iedereen breed 
gedragen werd. De gratis acti-
viteit op 29 september bestaat 
uit vervoer vanaf de Emtin-
ckhof naar restaurant Argen-
tinos in Nieuw Loosdrecht 
waar met hapjes en drankjes 
genoten kan worden van live 
muziek door Aristakes Jessa-
yan en Kinderkoor Toontje Ho-
ger.  Gegevens om te noteren: 
verzamelen bij de Emtinckhof 
12:45, aanvang feestmiddag 
bij Restaurant Argentinos om 
14:00, einde feestmiddag 17:00 
(terug naar de Emtinckhof).  Er 
kan alleen meegegaan worden 
als er vooraf is opgegeven. Dat 
kan tot uiterlijk 21 september 
bij Marga Rijkse (035-5821190). 
Let op, het aantal deelnemers 
is beperkt. Dus wees er snel bij 
want VOL=VOL!

Door Patricia IJsbrandij
In oktober vorig jaar werd door 
de gemeente Wijdemeren aan 
alle ouderen tussen de 68-75 jaar 
een uitnodigingsbrief verstuurd. 

Zij werden in deze brief 
gemotiveerd om naar de fit-
heidstest te komen in sporthal 
Eikenrode. Door professionele 
sportinstructeurs werd in de 
aanwezigheid van huisartsen 
oa de hartslag, bloeddruk, 
kracht, uithoudingsvermo-
gen en reactiesnelheid getest. 
Steeds meer ouderen zien het 
belang ervan in; In conditie 
blijven voor het behoud van 
levenskwaliteit. In navolging 
op de fittest meldden vijftien 
ouderen zich aan om in een 
beweeggroep wekelijks aan 
hun conditie te werken. On-
der begeleiding van Olinda 
Woning (Sportivo) wordt naar 
het Gronings Actief Leef Model 
getraind. Dat het lekker voor 
je lijf is en het tevens reuze 
gezellig zou worden, konden 
de gemotiveerde senioren toen 
nog niet bevroeden. Dorothea; 
“Ik dacht eerst, is dit wel iets 
voor mij? Doordat ik altijd 
sportief geweest ben, ging ik er 
uit nieuwsgierigheid naartoe. 
Ik geniet er ontzettend van en 
voel dat het me goed doet.”

Sportief 65 plus combineert gezelligheid en beweging

Nu bijna een jaar later is de 
beweeggroep op de maandag-
middag een vriendengroep 
geworden die ook wel eens een 
verjaardag bij elkaar vieren 
of elkaar uitnodigen op de 
barbecue. Ook de nieuwkomer 
wordt enthousiast welkom 
geheten. Sportinstructeur 
Olinda werd verrast op deze 
eerste les na de zomer met een 
grote bos bloemen. “Gewoon 
omdat we blij zijn dat we weer 
gaan starten en de enorme 
waardering die we voor haar 
hebben, ze is echt een topper”, 
zegt Dorothea. 
De groep is vrijwel exact ver-
deeld in mannen en vrouwen. 
In een groepsapp worden alle 
mededelingen gedaan of nage-

kaart over de les.  
De training wordt altijd ge-
start met een looptraining 
als warming-up, op een mo-
dern muziekje, dienende als 
arbeidsvitaminen. Rondjes 
door de zaal, wie harder kan 
of wil neemt de buitenbocht, 
ieder op zijn/haar eigen kun-
nen. “We hebben allemaal 
wat, het leidt soms tot grote 
hilariteit.” Daarna wordt deze 
les vervolgd met een lange 
stok om veelzijdige oefenin-
gen in rekken en strekken, 
behendigheid, reactiesnelheid 
en knijpkracht te doen. Elke 
training is opgebouwd van een 
rustige start tot pittig snelle 
speloefeningen en eindigt 
altijd weer met een cooling 

down. “Het lijkt allemaal niks, 
maar ik ben bekaf!” wordt er 
vrolijk geroepen. Tevreden 
wordt er na afloop koffie of 
thee gedronken in de kantine 
van de sporthal, meestal heeft 
iemand wel iets lekkers voor 
erbij meegenomen. 

Heeft u ook behoefte aan be-
weging in een ongedwongen 
gezellige sfeer? Er is ruimte 
om mee te doen in deze groep, 
kom gerust eens kijken of 
proefdraaien. Bel naar Olinda 
Woning tel: 06-23707748  

Zonnetje in Week tegen 
Eenzaamheid
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Ingezonden brief  

Een mooie racebaan op de Oud Loosdrechtse dijk (tussen de 
rotondes) is in de maak. Fietsers trekken weer aan het kortste 
eind. Ik heb er een knoop van in mijn buik. Lange tijd al hoor ik 
de ergernis van vele inwoners dat er op de dijk zo geracet wordt. 
Dat de ribbels onhandig zijn. Dat fietsen er gevaarlijk is (laat 
staan lopen). Welnu, de gemeente gaat de boel aanpakken en 
toch schiet u er niks mee op! 

Oplossing
Ja die is er zeker, laat de wethouder zich houden aan het vastge-
stelde Beleidsplan Verkeer; “meer veiligheid voor fietsers”. Maak 
de rijbaan smaller en het fietspad breder en niet verhoogd. Een 
fietspad van 1.20m breed is veel te smal (inhalen kan dan niet). 
Wat minder ruimte voor de automobilist zal zeker invloed heb-
ben op de absurde snelheden. Een rijbaan van totaal 6.10m breed 
noem ik een racebaan. Haal daar gewoon een stuk vanaf en geef 
die ruimte aan de fietsers. Wat zullen bijv. de ouders met (kleine) 
kinderen die naar school of de Vuntus fietsen, de recreanten en de 
aanwonenden daar blij mee zijn! 

Conclusie
Deze exercitie gaat ca 1.7 miljoen kosten. Een beetje meer veilig-
heid en fietsplezier zou dan toch het minste moeten zijn wat u 
mag verwachten. Het plan moet echt anders/ veiliger.

Wat kunt u nog doen?
U kunt uw invloed nog doen gelden. Het definitieve besluit moet 
nog genomen worden. Bekijk het plan en stuur de gemeenteraad 
(voor 21 sept) een brief/mailtje (info@wijdemeren.nl) Zet erin wat 
u belangrijk vindt. Op 21 september aanstaande neemt de raad 
over dit plan een besluit. Laten we het in 1x goed doen, of ben ik 
de enige die kromme tenen krijg van dit plan?

Alette Zandbergen, De Lokale Partij

Racebaan voor 1.7 miljoen

WIJDEMEREN- Hoewel de 
commissie Bestuur en Mid-
delen tevreden was over het 
Preventie- en Handhavings-
plan Alcohol en Jeugd Gooi en 
Vechtstreek wijdden de leden 
toch nog enkele woorden aan 
het anti-alcoholbeleid.

Hoofdzaak blijft zoals bur-
gemeester Ossel zei, dat je 
consequent alle stappen 
blijft uitvoeren. Hij vond het 
een professioneel en breed 
gedragen aanpak, die hij 
in vergelijking met eerdere 
ervaringen, gewoon goed 
vond. Omdat het plan een 
duidelijke structuur heeft, 
is Wijdemeren zijns inziens 
ook in staat het uit te voeren: 
“We kunnen het doen bin-
nen onze capaciteit. Het zit 
op de rand, maar het moet 
lukken.”
CDA ‘er Nienhuis bleef met 
een katterig gevoel over, als 
niet-drinker. “Moet je je erbij 
neerleggen dat er in deze 
regio zo veel gezopen wordt, 
moet je dan zeggen ‘laat het 

maar zo’. Dat gevoel krijg ik 
een beetje.” Die opvatting be-
streed de heer Ossel, hij wees 
erop dat alle percentages de 
goede kant opgaan. Zowel 
qua eerste alcoholgebruik, 
hoeveelheid, binge-drinken 
en naleving bij de verkoop. 
Informatie uit de nota die 
heer Lachman (PvdA) blijk-
baar ontgaan was, want die 
zei dat het alcoholgebruik 
alleen maar toe nam. Dat in 
het Gooi de borrel populair-
der is dan in de rest van Ne-
derland is algemeen bekend, 
maar een sociologische ver-
klaring is er niet. 
Alette Zandbergen van 
De Lokale Partij vond het 
vreemd dat de streefgetallen 
niet allemaal op 100% waren 
gezet. Waarom neem je bij-
voorbeeld genoegen van 60% 
naleving bij verkoop onder 
de 18 jaar? Waarop de burge-
meester antwoordde dat hij 
koos voor realistische getal-
len. In datzelfde verband ver-
dedigde hij de ‘three strikes 
out’- aanpak om drie keer te 

waarschuwen voordat je een 
horecaondernemer beboet. 
Dat is een systematische op-
bouw die wettelijk wel vaker 
wordt uitgevoerd. 
Diverse raadsleden waren 
vol lof over de NIX- aanpak 
op de middelbare scholen. 
De raadsleden Boermans 
(D66) en Vuyk (OLib) waren 
verwonderd dat uit de cijfers 
bleek dat de naleving van 
verkoop van jongeren onder 
de 18 jaar het laagst was bij 
de sportclubs. Zij hadden 
andere ervaringen. Waarop 
de burgemeester erkende 
dat de clubs hun best doen, 
maar dat het niet altijd een-
voudig is om bekenden aan 
de bar een biertje weigeren. 
Hij nam zich voor om zelf 
eens een kijkje te nemen. 
Ondanks nog meer vragen, 
opmerkingen en persoon-
lijke ervaringen links en 
rechts besloot de commissie 
dit stuk af te handelen als 
hamerstuk in de gemeente-
raad van 21 september. 

Consequent doorgaan met 
anti-alcoholbeleid

LOOSDRECHT- Niemand 
van de woonerven Tjotter, 
Spanker, Schouw, Vrijheid en 
Schakel zit te wachten op 
het nieuwbouwplan ‘Achter-
erf’ op de weilanden tussen 
hun woningen en de Nieuw-
Loosdrechtsedijk. Dat bleek 
tijdens de commissie Ruimte 
en Economie vorige week 
woensdag. 
Je hebt een mooi huis met 
vrij uitzicht op een agrarische 
omgeving, plotseling word 
je geconfronteerd met twee 
nieuwbouwplannen in je ach-
tertuin. 

De bewoners voelen zich 
overvallen door de plannen 
van Architecten H en E. Erf-
genamen van twee boeren 
die recent zijn overleden 
willen een aantal schuren 
en landbouwgrond benut-
ten voor de bouw van 24 
woningen. Dan is er nog een 
tweede plan om in de rich-
ting van de Tjalk ook nog 
eens vol te bouwen, hoeveel 
woningen daar gepland zijn, 
is nog niet bekend. 
Op twee avonden zijn de 
bewoners ingelicht door 
het bureau H en E Archi-
tecten uit Hilversum dat in 
opdracht van de initiatief-
nemers werkt. Weliswaar 
was er op de tweede avond 
(20 juni) tegemoet gekomen 
aan een aantal bezwaren, 
maar die waren volgens hen 
minimaal en onduidelijk. 
De avonden passen in het 
nieuwe Participatiebeleid 
van Wijdemeren, vertelde 
wethouder Betske van Hen-
ten aan de commissieleden, 
waarbij inwoners in een 
vroegtijdig stadium mogen 
reageren.  Op die manier 
hoopt Wijdemeren draag-
vlak te creëren. Dat lijkt 
mislukt. Inspreker, de heer ’t 
Hart, vond de informatie on-
dermaats. Hij vroeg zich af 
waarom andere Loosdrech-
ters niet op de hoogte wa-
ren. Op de avonden hadden 
bezoekers de indruk dat het 
ging om een fait accompli. 
Dat ontkende de wethouder 

Nog geen officieel plan voor gemeente

Bewoners niet blij met Achtererf

met kracht. Ze zei dat de 
gemeente nu officieel geen 
partij is. Ze wacht af tot het 
bouwplan ingediend is, pas 
dan kunnen B&W zeggen 
wat ze er van vinden en ver-
volgens komt de raad aan 
bod. Het kan dus ook nog 
worden afgekeurd. 
Het liefst hebben de Nieuw- 
Loosdrechters helemaal 
geen Achtererf en geen 
plan 2, maar als het er toch 
van komt, dan hebben ze 
grote bezwaren tegen de 
verkeersafwikkeling. Uit een 
verkeersonderzoek bleek 
dat een ontsluiting naar de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk is 
uitgesloten. Nu is er gekozen 
voor een lus die auto’s door 
de woonerven leidt, waar nu 
nog drie stille doodlopende 
straatjes zijn. Per dag 132 
extra voertuigbewegingen. 
Natuurlijk kan er een weg 
naar de dijk worden aange-
legd, maar die loopt over het 
terrein van de eigenaren. 

Commissie verrast
De commissieleden voelden 
zich ook verrast door het 
verhaal van de inspreker. Te-
meer daar ze juist hoopten 
dat de participatie vooraf 
veel zorgen zou wegnemen. 
Alette Zandbergen van De 
Lokale Partij was ook op de 
informatieavonden aanwe-
zig geweest. Ze had duidelijk 
waargenomen dat de men-
sen massaal tegen waren. 
Bovendien meende ze dat 

de gemeente wel degelijk 
een rol had, onder andere 
door deels eigenaar te zijn 
en door het laten verrichten 
van het verkeerskundig on-
derzoek. Onafhankelijk Li-
beraal Robby Israel noemde 
Zandbergens inhoudelijke 
bezwaren ‘populistisch’, om-
dat de gemeenteraad er ‘nu 
nog niks aan kan doen’. De 
suggestie van VVD ‘er Sieta 
Vermeulen om de informa-
tie vanuit de gemeente beter 
aan te sturen, werd door de 
wethouder overgenomen.
In ieder geval zijn de zorgen 
van de woonerven goed over-
gekomen. 

Inspreker ’t Hart vat de bezwaren van de bewoners samen

Op woensdag 20 september 
is er van 10.00-12.00 uur in 
Bibliotheek Gooi en meer, 
vestiging Loosdrecht een The-
maochtend met de training 
herkennen en ‘GOED’ omgaan 
met dementie van Samen de-
mentievriendelijk

Hoe je dat doet, kun je een-
voudig én gratis leren tij-

dens deze training. Op deze 
ochtenden is er ook altijd ie-
mand van SeniorWeb aanwe-
zig om te helpen met vragen 
over de PC, tablet, e- reader 
of smartphone. Iedereen is 
van harte welkom, de entree 
is vrij!
Tjalk 41; 1231 TT Loosdrecht; 
035 - 58 254 88; loosdrecht@
bibliotheekgooienmeer.nl

Omgaan met dementie
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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

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!* 

 

REGIO- Vorige week onderte-
kenden tientallen partijen uit 
de regio Gooi en Vechtstreek 
het Taalakkoord. Het akkoord 
verbindt de samenwerkende 
gemeenten in de regio en 
organisaties uit onderwijs, 
cultuur, zorg en welzijn in hun 
streven om laaggeletterdheid 
te bestrijden en te voorko-
men.  

Een op de negen Nederlan-
ders behoort tot de groep 
van laaggeletterden en heeft 
daardoor moeite om mee 
te komen. In regio Gooi en 
Vechtstreek gaat het om 
zo’n 12.000 inwoners die on-
voldoende (digi)taalvaardig 
zijn. Wethouder Eric van der 
Want, voorzitter Sociaal do-
mein: “Door ondertekening 
van het Taalakkoord spreken 
we met elkaar af om voor 
deze groep een extra inspan-
ning te leveren. Voorkomen 
dat er lees- en schrijfachter-
stand optreedt is essentieel 
als je wilt dat mensen zich 
kunnen redden. In een 

samenleving waarin infor-
matie zo’n grote rol speelt, 
wordt dat alleen maar be-
langrijker”, aldus Van der 
Want.  
 
Offensief 
In dit Taalakkoord leggen 
deelnemende organisaties 
vast wat ze gaan doen om 
mensen te helpen die belem-
meringen ondervinden door 
een te lage taalvaardigheid, 
rekenvaardigheid en/of digi-
tale vaardigheid. Daarnaast 
belooft elke organisatie 
specifieke acties te onder-
nemen. Zo zijn in Wijdeme-
ren medewerkers van het 
wijkteam en de consulenten 
werk en inkomen getraind 
om laaggeletterdheid te her-
kennen en door te verwijzen. 
Diverse welzijnsorganisaties 
bekijken of het taalniveau 
van de eigen schriftelijke 
communicatie geschikt is 
om ook laaggeletterden te 
bereiken. Het UWV biedt 
workshops om werkzoeken-
den digi-vaardiger te maken. 

Het ROC Amsterdam start 
dit schoolseizoen met lees- 
en schrijfcursussen voor 
laaggeletterde Nederlanders 
(NT1). 
 
12.000 laaggeletterden  
In regio Gooi en Vechtstreek 
is van de circa 245.000 in-
woners zo’n 12.000 mensen 
onvoldoende taalvaardig. 
Dat wil zeggen dat zij niet, 
of slecht in staat zijn om 
in het Nederlands geschre-
ven (digitale) informatie te 
gebruiken in het dagelijks 
leven. Uit onderzoek blijkt 
dat laaggeletterdheid op 
een groot aantal gebieden 
doorwerkt. Mensen uit deze 
doelgroep lopen een groter 
risico op werkeloosheid en 
sociaal isolement. Ook zijn 
ze vatbaarder voor depres-
sies, belanden ze vaker in de 
criminaliteit en doen ze een 
groter beroep op medische 
zorg. Ook hun kinderen lo-
pen deze risico’s. 
 
 

Taalakkoord reikt 12.000 
laaggeletterden de hand 

NRW Jaarprijs voor winkelcentrum Kerkelanden
HILVERSUM- DELA Vastgoed 
en AM Real Estate Deve-
lopment hebben de NRW 
Jaarprijs 2017 gewonnen 
voor de herontwikkeling van 
winkelcentrum Kerkelanden 
in Hilversum. Deze prijs werd 
bekend gemaakt tijdens het 
jaarcongres van de Neder-
landse Raad van Winkelcentra 
(NRW). 

De NRW Jaarprijs is dé natio-
nale erkenning voor de beste 
retailontwikkeling in Ne-
derland. Winnaars van deze 
NRW Jaarprijs worden gezien 
als een kwaliteitsbenchmark 
en hebben een aantoonbare 
voorbeeldfunctie voor de 
bedrijfstak. Jos Sentel (jury-
voorzitter): 'Een inspirerend 
voorbeeld voor soortgenoten 

in heel Nederland'. 
Kerkelanden draaide goed 
maar de meeste onderne-
mers hadden behoefte aan 
extra winkelruimte. Voor 
DELA Vastgoed reden om AM 
Real Estate Development te 

betrekken bij de herontwik-
keling en uitbreiding van 
het winkelcentrum.  Het 
winkelcentrum werd met 
circa 2.300 m2 uitgebreid en 
de uitstraling en invulling 
van het centrum zijn eigen-

tijds en toekomstbestendig 
gemaakt. Het nieuwe Ker-
kelanden kent ruime opge-
zette en lichte passages, een 
centraal gelegen vers cluster 
met hoogwaardige versspeci-
alisten, sfeervol plein waar 
ontmoeten en verblijven cen-
traal staat met openbare toi-

letten en voldoende en gratis 
parkeergelegenheid rondom 
het winkelcentrum. Ook is 
er een mos-sedum dak aan-
gebracht en de kantoorruim-
te boven het winkelcentrum 
kreeg een woonbestemming

Op zondag 1 oktober is de 
speciale 5e editie van de rally. 
De start is om 9:45 uur en een 
leuk moment om vele prach-
tige oldtimers te bewonderen, 
dit kan ook bij de finish vanaf 
16:00 uur.

Een gezellige gemoedelijke 
rally met onderling toch ook 
een echt wedstrijdgevoel. De 
rally is wederom uitgezet 
door Henny Miltenburg van 
Rally Events. Dit belooft een 

uitdagende route te worden 
met de nodige pittige etap-
pes. Oldtimer Tourrally Gooi 
en Vechtstreek heeft al 5 jaar 
een groep vaste deelnemers, 
trouwe sponsoren en een 
vast organisatieteam. De dag 
start met koffie en appelge-
bak, daarbij wordt iedereen 
gebriefd met de laatste wij-
zigingen en tips, een belang-
rijk moment van de dag om 
niet volledig te verdwalen 
of veel strafpunten op te 

lopen. De lunch is weer op 
een nieuwe verrassende plek 
en een goed moment om de 
frustraties en mooie route te 
bespreken. Er zijn nog plek-
ken beschikbaar om deel te 
nemen. Inschrijven kan op 
de website www.oldtimer-
tourrallygooienvechtstreek.
nl. Start,- en finishlocatie 
is bij Jachthaven de Water-
burcht van familie Ockhui-
sen. Oud Loosdrechtsedijk 
89b.

Oldtimer Tourrally Gooi & Vechtstreek 
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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

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

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
17 september 11.00 uur: Pastoor E. Kaak
  mmv Gregoriaans koor
Beukenhof 
17 september  Woord & communiedienst

Hervormde Gemeente
17 september 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: vervalt
Gereformeerde Kerk
17 september 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
17 september 09.30 uur: A. van Duinen
 18.30 uur: Gez. dienst in Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
17 september 09.30 uur:  Ds. M. Janssens

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

Redactie:
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

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

Bio Spin

Te Huur 
Garagebox /

Opslagruimte 21 m2
Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

Dans met Body&Soul !
Di/ Do v.a. 19 Sept.

 gratis proefles mogelijk
Tel: 0626122790 

renee@reneebeekmans.nl
Fb@yogadancebyrenee

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

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

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

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

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

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

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

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

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

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

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

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

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

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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Te Huur
Bedrijfsruimte  best.B2

v.v. kantoor, toilet,
keukenblok en heater.

€ 795,- ex. nuts
info: 06 53 16 58 16

Voor stalling van caravan, 
camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??
Bel Gert Zagt Loosdrecht 

voor goed onderdak! 
O35 - 582 1326 
of 06 1027 6728

Sleep Well - Het programma 
voor een goede nachtrust- 
Heb je moeite met in slaap 

komen of doorslapen? 
Leer in 8 sessies dmv 

slaapeducatie, adem- yoga 
en ontspanningsoefeningen 

hoe je weer kunt slapen 
als een roos. 

22 September starten we!

Kijk op www.Santosavitaal.
nl of bel voor meer 

informatie 06-31572566.

Werken met uitzicht!

Voor ons prachtige Hotel-Restaurant 
Loosdrecht-Amsterdam in Loosdrecht 

zoeken wij per direct enthousiaste collega’s 
voor de functie van

MEDEWERKER HOUSEKEEPING
MEDEWERKER BEDIENING

Kijk voor het uitgebreide functieprofi el op 
WWW.WERKENBIJFLETCHER.NL

Solliciteren? 
Mail naar Celine Kooiker (Hotel Manager): 

ckooiker@fl etcher.nl
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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 Coverband Boulevard
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


