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Wethouder Reijn wil voor de herinrichting van de Eikenlaan, 

Beukenlaan en Nootweg ruim een miljoen meer uittrekken dan 

oorspronkelijk gepland. Die 3,2 miljoen is nodig, omdat het 

noodzakelijk is de straten klimaatbestendig aan te leggen. 

HERINRICHTING 
EIKENLAAN 
HERINRICHTING 
EIKENLAAN 

Een breder riool en drainage 

zorgen ervoor dat het hemel-

water beter wordt afgevoerd.

Uit zo’n 6 à 7 bijeenkomsten 

met de bewoners kwam 

naar voren dat het overtol-

lig water nu al bij een buitje 

voor overlast zorgt. Ook de 

Utrechtse Heuvelrug laat 

veel water naar het lagere 

Loosdrecht stromen, mede 

door een harde aardlaag zakt 

er te weinig water weg. Door 

klimaatinvloeden met meer 

regen moet er een oplossing 

komen die de komende de-

cennia mee kan. Bovendien 

gaat drinkwaterbedrijf Vi-

tens mogelijk stoppen met 

water oppompen, hetgeen 

invloed heeft op een hogere 

grondwaterstand. Als tegen-

maatregel volgt dat de riole-

ring een stuk breder wordt, 

waarbij de bewoners de 

gelegenheid krijgen om het 

privériool gratis aan te la-

ten sluiten op de hoofdpijp. 

Voorts komt er een fl exibel 

drainagesysteem om extra 

water op te vangen. 

De Eikenlaan ter hoogte van de Emtinckhof

Lees verder op pagina 3



2

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

Nazomer; willen alle halvegaren nog 

even plaats nemen op de BBQ ?

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:

• 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

4,7575 

5,9595 

pampasteak
gemarineerde varkensfi let 
met katenspek

vleeswarentrio
100 gram pain d’ardenne
100 gram gebraden gehakt
Bakje fi let american

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

we hebben weer erwtensoep
elke week vers gemaakt

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- In een brief 

aan de gemeenteraad schrijft 

waarnemend burgemeester 

Ossel dat hij ‘verrast’ is door 

de brief van Gedeputeerde 

Staten. Hij ziet het schrijven 

niet als een tussenstand, maar 

als een vooraankondiging van 

het standpunt dat Wijdeme-

ren moet fuseren.

De keuze is of Wijdemeren 

wel of niet eigen initiatief 

neemt. De provincie wil 

hoe dan ook een fusie om 

de bestuurskracht op peil te 

houden. Weinig ruimte voor 

diversiteit in opvattingen, 

schrijft de burgemeester. An-

derzijds constateert de heer 

Burgemeester verrast door 
fusiebrief provincie

Ossel dat de raad geen stand-

punt heeft bepaald waar de 

meerderheid achter stond. 

Voorts geeft hij een opsom-

ming van activiteiten die 

bedoeld zijn om de bestuurs-

kracht te versterken. Er komt 

een kernenbeleid dat met de 

burgers wordt besproken. 

Wijdemeren zal opnieuw sa-

menwerking zoeken met an-

dere gemeentes in de regio 

om praktische zaken als per-

soneel, gebouwen, ict, faci-

liteiten e.d. beter te regelen. 

Er wordt 8 ton geïnvesteerd 

in de bestaande organisatie 

en de knelpunten worden op 

een rijtje gezet. 

Freek Ossel stelt uitdruk-

kelijk dat de gemeenteraad 

het beleid bepaalt, zijn rol 

is slechts ondersteunend. 

Toch vraagt hij aandacht 

voor: de voor- en nadelen 

voor de inwoners, de dienst-

verlening, het kernenbeleid, 

behoud van voorzieningen 

en belangrijke lopende dos-

siers. Naast alle bestuurlijke 

argumenten en ideeën over 

identiteit en verbondenheid 

behoort ook de inhoud voor 

de burgers een plaats te krij-

gen. 

Tot slot vraagt hij de raad of 

men behoefte heeft aan een 

gesprek met gedeputeerde 

Van der Hoek in oktober. 

door Hillegonda Ploeger, pre-

dikant van de Gereformeerde 

Kerk Nieuw Loosdrecht

Van 16 tot en met 24  sep-

tember is de Vredesweek ge-

houden. De gedachte achter 

de Vredesweek is dat iedereen 

kan bijdragen aan vrede. 

Vandaag de dag is vrede niet 

vanzelfsprekend. Niet vlakbij 

en ook niet ver weg, eigen-

lijk nergens te wereld. Maar 

we kunnen met ons allen 

werken aan vrede. De Vredes-

week kan het moment zijn 

om samen stil te staan bij alle 

mensen die in onvrede leven, 

bij alle geweld, waar ook ter 

wereld. Wij kennen dankzij 

de moderne media allemaal 

de beelden van vluchtelingen 

en verwoesting. Het lijkt ver 

Vrede ….. begint met een glimlach
weg, maar wat doen wij zelf 

om het leefbaar te houden 

om ons heen? 

Ook in Nederland hebben we 

te maken met cyberpesten, 

discriminatie en intimidatie. 

Allemaal zaken, die iedereen 

aangaan, jong en oud. Vrede 

is niet iets dat er zomaar is. 

Maar vrede kunnen we wel 

leren net zoals we Engels 

of wiskunde leren. Je kunt 

er al jong mee beginnen en 

het al oefenend in praktijk 

brengen.  Vrede is niet al-

leen maar de afwezigheid 

van oorlog. Het gaat er in de 

eerste plaats om dat we ons 

met elkaar verbonden weten. 

Er wordt wel gezegd dat we 

in een individualistische sa-

menleving wonen, waar we 

vooral naar ons eigenbelang 

kijken en daarmee rekening 

houden. Maar ieder mens 

kan bijdragen aan vrede, als 

we ons bewust zijn dat we 

ook in onze omgeving ons 

met elkaar verbonden weten. 

Wij wonen in één van de vei-

ligste landen ter wereld zijn 

en toch voelen we ons vaak 

onveilig. De hele samenle-

ving is erop gericht om alles, 

wat maar enigszins mis zou 

kunnen gaan, onder controle 

te krijgen en te houden. We 

verzekeren ons tot in het 

graf, we trekken muren op, 

plaatsen betonblokken en ca-

mera’s, willen meer blauw op 

straat, leggen zwartboeken 

en kaartenbakken aan van 

mogelijk gevaarlijke mensen. 

Maar of dat de weg is, die 

leidt tot meer veiligheid voor 

ieder van ons, voor elk mens 

in onze samenleving, hier en 

overal ter wereld?

Misschien  vraagt onze tijd 

juist wel dat we meer aan-

dacht geven aan  het laten 

groeien van vertrouwen, 

vriendschap en verbonden-

heid naast alle aandacht 

voor beveiliging en controle. 

Dat willen we ook vanuit de 

kerken doen.  Want Jezus 

heeft ons de weg naar vrede 

geleerd. Hij riep mensen op 

tot eensgezindheid, harte-

lijkheid, saamhorigheid en 

mededogen. Binnen onze 

geloofsgemeenschappen 

blijkt het al niet eenvoudig 

te zijn, laat staan binnen de 

grotere verbanden waarin we 

leven,  ons dorp, ons land, 

de hele wereld. Zowel in het 

klein als in het groot gelden 

dezelfde refl exen om de an-

der te wantrouwen, om eigen 

belang voorop te stellen. Het 

is waar. De veiligheid van vele 

mensen wordt steeds weer 

bedreigd. Het gebeurt bij ons 

in het klein, maar misschien 

wel het meest schrijnend in 

het groot.  En toch… we kun-

nen ons inzetten voor vrede 

in onze omgeving, in onze 

wereld. Dat begint op het mo-

ment dat we de mens groeten 

die we tegenkomen op weg 

naar de winkel. 

Want vrede begint met een 

glimlach.
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PROFITEER TOT EN MET 30 SEPTEMBER 
VAN STAPELS VOORDEEL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl
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LOOSDRECHT- Ook de 74e 
Schippersdag dinsdag jl. was een 
dag om niet snel te vergeten. 
Een puike sfeer, vriendschap en 
sportieve rivaliteit maken van 
dit seizoenslot voor Wijdemeer-
se ondernemers een traditie die 
voorlopig nog jaren door kan 
gaan. Dat de wind niet optimaal 
was, deed niets af aan de feest-
vreugde. 

Het bestuur van de Stichting 
Schippersdag Loosdrecht, 
sinds 5 jaar, maakt van de 
prijsuitreiking altijd een hele 
happening in het clubhuis van 
De Vrijbuiter. Bijna niemand 
wordt overgeslagen, dankzij 
de vele sponsors, in natura of 
met een geldbedrag, kan men 
kwistig vele prijzen uitreiken. 
Zoals mooie mokken en fl esjes 
wijn. Natuurlijk op de eerste 
plaats voor de vrijwilligers van 
gastheer Gooise Watersport-
vereniging De Vrijbuiter, maar 
ook diverse zeilkoppels die 
opvallend waren, werden naar 
voren gehaald. Het team van 
De Stille Plas dat moeite had 

Schippersdag, een waardevolle traditie

met starten, Barbara en Mau-
rice die een high tea kregen als 
pasgetrouwd stel, Bas van de 
Hout, met grote pleister, die 
probeerde een giek te koppen, 
Van de Wetering Caravanpark 
dat twee keer niet fi nishte, 
Het Anker dat vrije wind pikte 
door te vroeg te starten, het 
trio belhamels Lars, Hessel 
en Lars dat geen verstand van 
zeilen had en tot slot Emma 
en Max wier protest werd 

Winnaars Schippersdag

Op alle straten komt het 30 

km- regime. Op Eiken-en 

Beukenlaan komen klin-

kers. Op de Nootweg tussen 

Rading en Eikenlaan komt 

de zogenaamde ‘streetprint’ 

oftewel gewoon asfalt dat er 

uitziet als klinkers. Boven-

dien wordt de Nootweg een-

richtingsverkeer, evenals de 

beide lanen. Volgens de wet-

houder is er ook voldoende 

aandacht voor de veiligheid 

en parkeerplaatsen. Drie-

kwart van de bomen wordt 

herplant. Reijn hoopt in no-

vember te starten. de recon-

structie zal ongeveer 5 tot 6 

maanden duren, waarbij er 

rekening wordt gehouden 

met de bereikbaarheid van 

het winkelgebied. 

Op 4 oktober bespreekt de 

commissie Ruimte en Econo-

mie het plan. 

Vervolg voorpagina; Herinrichting Eikenlaan

Prachtige zelfgemaakte vlag-

getjes van de kinderen, taart 

van Bakker Maas, zonnebloe-

men van Hovius, raketjes van 

Marcel Lam B.V. en ballon-

nen van 2-nice Eventstyling, 

maakten de Leid(st)erdag bij 

Eigen&Wijzer ook dit jaar 

weer tot een groot feest!

Na de derde dinsdag in 

september komt de derde 

donderdag in september; 

een dag waarop de ouder-

commissie alle pedagogi-

sche medewerkers van de 

kinderopvang en BSO’s in 

het zonnetje worden gezet 

en bedankt worden voor de 

goede zorgen voor alle kin-

deren. De oudercommissie 

Loosdrecht besloot dit jaar 

Leid(st)erdag in het teken van feest
de Leid(st)erdag het thema 

FEEST! mee te geven, want 

de pedagogisch medewer-

kers maken van elke dag 

een feest.

De kinderen hadden eigen 

geknutselde vlaggenpunten 

meegenomen. Deze werden 

in slingers gestoken die op 

alle locaties hingen; dit le-

verde een prachtig schouw-

spel op. Voor de kinderen 

was het natuurlijk ook een 

feest. Zij werden op lekkere 

waterijsjes getrakteerd.

De oudercommissie be-

dankt alle sponsoren die de 

Leid(st)erdag 2017 tot een 

succes hebben gemaakt. 

verzacht met een bon van café 
Heineke. 
Ook dat De Uitkijk en De Otter 
samen 32 polyester Valken ter 
beschikking stelden, werd ui-
teraard op prijs gesteld. Beide 
races moesten worden inge-
kort, omdat de wind wegviel. 
Toch was het lekker ontspan-
nen zeilen, zo’n twee keer 
anderhalf uur, ’s ochtends en 
’s middags. Tijdens de lunch 
schoven burgemeester Ossel 
en wethouder De Kloet aan. 
De vierde plaatsen zijn altijd 
pijnlijk. Dat gold zeker voor 
de routiniers Lacus-Jan Groen-
hout en Bart ten Herkel die 
weliswaar lang niet hadden ge-
zeild, wel vaak samen gekaart 
en geklust, maar die stiekem 
toch hadden gehoopt dat de 
chemie tussen het tweetal hen 

een ere plek zou bezorgen. 
In de B-klasse werden Jorne 
en Rob Knegt (Quo Vadis) 
nummer één, gevolgd door 
Roger Marijnissen en Amber 
Linders, terwijl Arjan Schouw-
stra en Nanko Yordanov brons 
behaalden. Deze eerste drie 
mogen in 2018 uitkomen in 
de A-klasse der kampioenen. 
Waarvan de laatste drie degra-
deerden naar de B-klasse. John 
van de Klooster en Len Kwant 
eindigden op de 3e plek, 
Miranda, Michael en Hans 
Dirkse werden tweede, maar 
ruimschoots op de eerste 
plaats met twee eerste plek-
ken waren Erik Koekoek en 

Dave van Giffen. Ze ontvingen 
ook de zilveren wisselbokaal. 
Volgens Dave was hun winst 
‘puur mazzel’. Bovendien 
meende hij dat hij veel te dan-
ken had aan zijn maat Erik die 
een verwoed wedstrijdzeiler 
is. De strijd voor volgend jaar, 
75-jarig bestaan, werpt nu al 
zijn schaduw vooruit, nu Hen-
ny Heineke heeft aangekon-
digd te gaan zeilen met zijn 
broer Martin. “En niet in de C-
klasse” zoals de ex-kampioen 
eraan toevoegde. Het was nog 
lang onrustig in de kantine 
waar de prijzen uitgebreid 
werden gevierd. 
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Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Twee van de 

vijf bespreekpunten schoof 

de Wijdemeerse raad door 

naar een volgende raadsver-

gadering. Het debat over de 

fusie met Hilversum krijgt een 

langere voorbereiding en het 

besluit over de herinrichting 

van de Oud Loosdrechtsedijk 

wordt een maand later geno-

men.

D66-fractievoorzitter Joost 

Boermans had voorafgaand 

aan de offi ciële gemeente-

raad van donderdag jl. met 

alle raadsleden overlegd. 

De brief waaruit blijkt dat 

de provincie vasthoudt aan 

een fusie met Hilversum is 

dusdanig belangrijk dat alle 

partijen, behalve OLib, eerst 

met elkaar willen praten 

om een zo breed mogelijk 

draagvlak te creëren, legde 

Boermans uit. Ook zou hij 

graag willen dat de inwoners 

nog commentaar kunnen 

leveren. Martin Vuyk van 

de Onafhankelijk Liberalen 

deed als enige niet mee, zijn 

partij meent dat de provin-

cie weet wat goed is voor 

Wijdemeren. Hij hekelde de 

opstelling van alle partijen, 

behalve de VVD, in de afge-

lopen jaren. Het CDA was 

180 graden gedraaid, PvdA/

Raad schuift belangrijke besluiten door

GrL die één gemeente Gooi 

en Vechtstreek wilde, was 

vanwege het coalitiebelang 

meegegaan en D66 ging in 

tegen hun eigen gedepu-

teerde (Van der Hoek, D66 

-red.). CDA- voorman Jan 

Verbruggen betreurde dat 

Vuyk zo uithaalde, het droeg 

niet bij aan de eenheid. Als 

voorschot op het komende 

debat zei Verbruggen dat hij 

dacht aan een klankbord-

groep per dorp en aan een 

intensivering van de amb-

telijke samenwerking. Zijn 

voornaamste conclusie was 

dat ‘wij’ aan het stuur zitten. 

Andere partijen reageerden 

korter of langer, de een was 

verrast door de provinciale 

brief, de ander niet. Namens 

Dorpsbelangen merkte René 

Voigt op dat het alleen nog 

maar lijkt te gaan over Hil-

versum en Wijdemeren, de 

andere Gooise gemeenten 

hebben nog andere keuzes. 

Volgens Gert Zagt van De Lo-

kale Partij mag Wijdemeren 

hangen van Haarlem, maar 

mogen we zelf uitkiezen aan 

welke strop. Een datum voor 

een vergadering was nog niet 

bekend, doch dat zal ruim 

voor de provinciale deadline 

van 7 november zijn. 

Uitstel door protesten

Het besluit over de recon-

structie van het wegdek van 

de Oud Loosdrechtsedijk 

tussen de rotondes wordt 

een maand uitgesteld. Maar 

wethouder Reijn wil wel 

met alle macht proberen 

om de werkzaamheden vóór 

het vaarseizoen, vanaf april 

2018, af te ronden. Omdat er 

plotseling veel boze mails en 

handtekeningen (70) tegen 

het huidige plan zijn, wil de 

wethouder nog eens overleg-

gen met de aanwonenden. 

“Ik wil voorkomen dat de 

mensen denken dat Reijn 

weer iets doorduwt. Ik wil 

geen tegenstellingen oproe-

pen” zei Reijn. Hij blijft erbij 

dat het een prima plan is en 

dat de maatvoering klopt, 

de rijbaan gaat van 6.60 m. 

breedte naar 6.10 m. en het 

verhoogde fi etspad wordt 

ook breder, namelijk 1.50 

m. (was 1.20 m.) De discussie 

ging vooral over die weg-

breedte op papier. Met name 

Alette Zandbergen van de 

DLP vocht de breedte van het 

wegprofi el aan. Ze zei dat 

Reijn goochelde met getal-

len. Bij de huidige breedte 

van 6.60 m. zou hij de ‘ge-

hate’ ribbels (30 cm. links en 

rechts) meetellen en bij het 

nieuwe ontwerp met schuin 

oplopende banden aan de 

zijkanten worden die wel bij 

het fi etspad meegenomen. 

Het platte fi etsoppervlak 

blijft 1.20 m. stipuleerde zij. 

Mevrouw Zandbergen vond 

dat de veiligheid minder zou 

worden, omdat het brede 

wegdek zou uitnodigen tot 

harder rijden. Bovendien 

zouden de fi etsvoorzienin-

gen niet passen in de toe-

ristische ambities van Wij-

demeren. Veel raadsleden 

waren onaangenaam verrast 

door de bezwaren, want voor 

de zomervakantie leek het 

erop dat de bewoners tevre-

den waren met een betere 

afwatering, het niet aanleg-

gen van drempels en geen 

middengeleiders. “Als de 

aanwonenden dat niet wil-

len, hoe wil je dan de snel-

heid verminderen? “ vroeg 

de wethouder. Die erop wees 

dat 85% van de 5000 geme-

ten voertuigen langzamer 

rijdt dan 50 km. Reijn kon 

de ommekeer in reacties wel 

verklaren. Een ingezonden 

brief van Zandbergen in 

de Nieuwsster met de kop 

‘Racebaan voor 1,7 miljoen’ 

had gezorgd voor stemming-

makerij. Onterecht, vond 

Reijn, want hoe je het ook 

bekijkt, meer ruimte is er 

niet. “Dit is het maximaal 

haalbare”. Veel geld gaat 

onder de grond om droge 

voeten te houden op de Dijk. 

Dat zal hij ook uitleggen in 

de komende maand. 

De raad vergadert (foto: Douwe van Essen // WWK)

Anneke en Rob Hoekstra van 

de Schakel hebben afgelopen 

zaterdagmiddag een gezellige 

Burendag opgezet onder het 

motto ‘Wonen doe je Samen’. 

Ook werden de plantenbak-

ken gevuld als onderdeel 

van het zoveelste project 

van de burgerparticipatie De 

Appelboom. Het was een per-

fecte dag met mooi weer met 

vrolijke buren, schrijven An-

neke en Rob. Ook de komst 

van wethouder Sandra van 

Rijkom was erg leuk, al met 

al een geslaagde dag.

Burendag

GooiTV
Vanaf 27 september zendt 

GooiTV de volgende program-

ma's uit:

TV Magazine met o.a. Rope 

Skippers uit Hong Kong, 

activiteiten in de Zandzee, 

korendag Vestival Vokaal, 

dassen in het Naardermeer 

en het Havenfestival in Hui-

zen; In RegioHub de vooraan-

kondigingen voor Stoptober 

en de beleefdag Beter in het 

Groen. GooiTV is te zien bij 

o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor 

alle kanalen op gooitv.nl

Natasja schreef al vanaf haar 

14e gedichten, bijna dagelijks. 

Kladblokken vol schreef ze. Ja-

ren later werd op 17 septem-

ber haar 1e dichtbundel ‘Los 

Laten Leven’ gelanceerd in 

Laren. Die verzameling poëzie 

van 154 pagina’s is voorlopig 

alleen te koop bij Joy's Ca-

deaus & Woonaccessoires aan 

de Nootweg 43 in Loosdrecht. 

Natasja’s gedichten zijn hel-

der, in korte zinnen, niet te 

lang en gaan over bekende 

thema’s als liefde, verdriet 

en geluk. De gedichten zijn 

persoonlijk, ze geven je een 

inzicht in haar gevoelswe-

reld. “Niet alles heb ik zelf 

meegemaakt. Een deel is 

fi ctie, waarbij ik me probeer 

te verplaatsen in de emoties 

van dat moment” vertelt ze. 

Bij de referenties schreef 

Martin Traversari ‘Natasja’s 

menselijk kapitaal oftewel 

talent is terug te vinden in 

dit mooie werk’. Een rake ty-

pering. Ook opvallend is het 

spelen met woorden waarbij 

de dichteres zelf hersen-

spinsels als ‘Blue-ti-ful’ en 

‘Sneeuwkusjes’ samenstelt. 

Nadat er een gedicht van 

Eerste dichtbundel Natasja 
ten Broeke

haar werd voorgelezen op 

radio 538 rijpte het plan om 

meer te doen met de poëzie. 

Ze zette de social media in 

om meer mensen te betrek-

ken bij haar schrijfwerk. Ze 

werd gevraagd voor radio 

6FM en voor het Gooisch 

Blad. Inmiddels heeft Nata-

sja een Facbookpagina (She 

Natasja) waarop tientallen 

reacties binnenstromen. 

Tijdens de presentatie bij 

Bar Bistro 20 zong Tania van 

Raai een paar liedjes. Dat 

sloeg aan. Het lijkt Natasja 

een uitdaging om samen 

met de zangeres een cd sa-

men te stellen met songs ge-

baseerd op haar gedichten. 

Ze heeft nog meer plannen 

zoals haar gedichten voor-

dragen voor een publiek of 

als sfeermiddel op feesten, 

begrafenissen, huwelijken 

en scholen. Haar gedichten 

zijn poëtische zintuigen die 

de emoties fraai in woorden 

weergeven. 

‘Los Laten Leven’/ She By Me 

is niet alleen qua inhoud 

aanbevelenswaardig, het is 

ook fraai vorm gegeven door 

de poëet herself met sfeer-

foto’s op papier van hoge 

kwaliteit met een stijlvolle 

omslag. Ook in te zien in de 

Bibliotheek Gooi en meer 

aan de Tjalk. 

Joy en Natasja voor Joy’s winkel 
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 Geslaagde 
 Burendag! 

Wijdemeren
informeren

Werk Arnoud 
Voetlaan

Vanaf 9 oktober worden het riool en 

de bestrating in de Arnoud Voetlaan 

in Ankeveen vervangen. 

De werkzaamheden duren naar 

verwachting zes weken. Meer weten? 

www.wijdemeren.nl/avoetlaan.

   27 september 2017   

Kort

>   De toekomst van uw zorg
Hoe ziet de toekomst van uw zorg eruit? 

Wordt alles door robots vervangen? 

Ontdek de laatste technische snufjes, 

doe een breinprestatiecheck en wandel 

rond in een ‘ouderdomspak’ op het 

gratis Gezondheidsfestival op donder-

dag 28 september vanaf 15:00 uur in 

Gooiland Hilversum. André Kuipers - 

astronaut en voormalig arts - opent dit 

festival voor inwoners en zorgprofessio-

nals. Lezing bijwonen? Meld je snel aan, 

er zijn beperkte plaatsen: 

www.gezondheidsfestivalregiogv.nl 

>    Werk Nederhorst den Berg
Vanaf vrijdag 6 oktober kunnen het 

noordelijke parkeerterrein en het trottoir 

langs de Overmeerseweg in Nederhorst 

den Berg weer gebruikt worden. Vanaf 

maandag 9 oktober starten de werk-

zaamheden aan de Voorstraat en het 

zuidelijke parkeerterrein. De Voorstraat 

is dan afgesloten vanaf de Albert Heijn 

tot aan de Brilhoek. Bekijk de omlei-

dingsroutes op www.wijdemeren.nl/

herinrichting_plein_nederhorst. 

>    Vlootschouw strooiwagens
Heeft u altijd al eens op een van onze 

strooiwagens willen rijden? Dit is uw 

kans! Op zaterdag 14 oktober vindt 

de jaarlijkse vlootschouw van onze 

wagens plaats op de Gemeentewerf 

in Kortenhoef (De Kwakel 40). We ver-

tellen daar meer over onze duurzame 

manier van strooien, de strooiroutes en 

de strooiwagens. Er is warme choco-

lademelk én u krijgt een zak strooizout 

mee om uw eigen stoep deze winter 

sneeuwvrij te maken. De vlootschouw 

is van 13:00 tot 15:00 uur. 

>   Solarbanken
In de afgelopen periode zijn twee 

recreatieterreintjes langs de Nieuw-

Loosdrechtsedijk opgeknapt. De par-

keerplaats is verbeterd, de beplanting 

op orde gebracht en het meubilair 

vernieuwd. Op beide terreinen zijn ook 

solarbanken geplaatst; een bank met 

een zonnepaneel en een usb-ingang. 

Handig om uw telefoon even bij te la-

den tijdens een korte stop op uw 

fiets- of wandeltocht.

Offi  ciële
bekendmakingen

Voorkom vallen.
Beweeg!

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

@fl oriskoelink

#mooiWijdemeren

Op zaterdag 23 september was 
het Burendag. Speeltuinen en 
plantsoenen werden opgeknapt, 
straten opgefleurd, oud-Hollandse 
spelletjes gespeeld en er werd 
gezellig gebarbecued. De burge-
meester en wethouders deelden 
appels uit bij de activiteiten en 
staken gelijk hun handen uit de 
mouwen.

Burgemeester Freek Ossel en wethou-

der Sandra van Rijkom bezochten de 

Fazantelaan in Nederhorst den Berg. Daar 

legden zij een kleurrijke hinkelbaan aan. Ook 

werden knikkerpottegels geplaatst en stond 

er een groot luchtkussen. Wethouder Theo 

Reijn was bij de speeltuin aan de Barthold 

Ingellaan in Ankeveen. Daar werd het woe-

kerende groen aangepakt en de overdekte 

jongeren ontmoetingsplek (JOP) flink opge-

knapt.  Wethouder Theo Reijn: “Het was een 

mooi feest. Voorafgaand aan de buurtbar-

becue werden de handen flink uit de mou-

wen gestoken, zodat de speeltuin weer een 

mooie ontmoetingsplek voor de buurt is.”

Fleurige straat
Aan de Schakel in Loosdrecht werd de 

straat opgefleurd met bijzondere planten-

bakken: oude wijnvaten. Wethouder Van 

Rijkom hielp met het vullen van de vaten: 

“Ontzettend leuk om te doen. Overal waar 

we kwamen stond de koffie met taart klaar 

en waren mensen enthousiast aan het werk.” 

Binnenkort is dit initiatief ook te vinden op 

het vernieuwde platform De Appelboom.” 

De Appelboom
Het hele jaar door iets goeds doen voor 

en met uw buurt? Kijk dan eens op 

www.deappelboom.nl. Op dit interactieve 

platform staat alle vraag en aanbod rondom 

vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven 

in Wijdemeren. Plaats nu uw vacatures, 

oproepen, activiteiten en deel ook 

ervaringen met anderen.

Op maandag 2 oktober start 
het groot onderhoud aan de 
komingang bij de Leeuwenlaan 
in ’s-Graveland. 

De inrichting blijft hetzelfde, maar de ver-

harding van de weg, het fietspad en het 

trottoir wordt geheel vernieuwd. 

Klimaatbestendig
De overige ruimte richten we klimaatbe-

stendig in door meer groen toe te voegen. 

Hierdoor wordt regenwater beter opge-

vangen en is er minder wateroverlast op 

straat bij heftige regenbuien. Een groene 

inrichting met bijvoorbeeld een bijenlint 

draagt bovendien bij aan een gevarieerde 

flora en fauna. 

Omleidingsroute
De werkzaamheden duren ongeveer drie 

weken. Voor gemotoriseerd verkeer is de 

weg afgesloten. Fietsers en voetgangers 

kunnen wel langs het werk. De omlei-

dingsroute loopt aan de zuidkant via het 

Zuidereinde, de Vreelandseweg (N201) en 

de Geert van Mesdagweg. Aan de noord-

kant kunt u omrijden via het Noordereinde, 

Franse Kampweg (N236) en de Naarderweg.

Werk komingang ‘s-Graveland
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>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

Ankeveen
- Herenweg 48: plaatsen nokverhoging (14.09.17)
- Stichtse kade 47c: uitbreiden bedrijfshal (18.09.17)

Breukeleveen
- Herenweg 103: vervangen kozijnen (13.09.17)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 95: vervangen “kerkbrug” (07.09.17)
- Kromme Rade 19: plaatsen hekwerk (11.09.17)

Loosdrecht
- Dominee Versteegtstraat 9: plaatsen schuur (18.09.17) 
- Lindelaan 52: maken uitweg (07.09.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 108: veranderen bestaande 

inrit (11.09.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: verbouwen woning met 

garage (12.09.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 166: plaatsen berging/techni-

sche ruimte (18.09.17)
-  Porseleinhaven sectie G 3256: bouwen zeven apparte-

menten en vier pakhuizen (14.09.17)
- Spanker 19: plaatsen dakkapel (14.09.17)
- Vermeerlaan 38: plaatsen dakkapel (05.09.17)

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)

Kortenhoef
-  Barend Udolaan/Hoek Kerklaan: bouwen vier wonin-

gen (08.09.17)

Loosdrecht
-  ’t Breukeleveensemeentje 3: vervangen beschoeiing 

(18.09.17) 
- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: maken uitweg (15.09.17)

Nederhorst den Berg
-  Middenweg 123: verbouwen (face-lift) woning 

(19.09.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Ankeveen
-  Café-Petit Restaurant Het Wapen van Ankeveen, 

Stichts Eind 41, afwijking sluitingstijd op 3 en 5 oktober 
2017 (14.09.17)

Kortenhoef
-  P. Bakker, “pleintje” Kortenhoefsedijk/hoek Dode Eind, 

plaatsen kerstboom van 8 december tot en met 6 
januari (14.09.17)

Nederhorst den Berg
-  Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg, Kerk-

straat 7 en straatdeel voor Kerkstraat 36-38, Bazaar op 
7 oktober 2017 (22.09.17)

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. 

>  Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Nederhorst den Berg
-  Fantasy evenementen, Plein-Brugstraat-Kerk-

straat-Brilhoek-Voorstraat, A Christmas Carol Kerst-
markt op 16 december 2017

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

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

‘s-Graveland
-  Nabij de toegangsbrug van landgoed Hilverbeek: 

plaatsen entreebord

Nederhorst den Berg
-  Middenweg 14: bouwen tennishal met kantine, 

kleedruimtes, hekwerk en lichtmasten

>  Verkeersbesluit 

Loosdrecht
-  Drie Kampjes: éénrichtingsverkeer tussen Bleekveld en 

Oud-Loosdrechtsedijk (27.09.17) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op www.officielebe-
kendmakingen.nl. U kunt – als belanghebbende – gedu-
rende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 

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 telefoon-
nummer: (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 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroep-
schrift 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

Josien van Dam zou bij u in de buurt 
kunnen wonen. Ze is 73 jaar. Haar 
man is een paar jaar geleden overle-
den. “Ik merk dat ik een dagje ouder 
word en dat ik minder energie heb. 
Soms voel ik me wat licht in het 
hoofd en laatst ging ik bijna onder-
uit bij het opstaan uit de stoel.”

Herkent u het verhaal van mevrouw Van 

Dam? Als u ouder wordt is het nog belangrij-

ker om in beweging te blijven. Ga regelmatig 

een stukje wandelen of meld u aan voor 

seniorengymnastiek. In Wijdemeren zijn ver-

schillende beweegcursussen voor senioren: 

-  Zorg voor Bewegen. Elke dinsdag en 

donderdag, 10.30-11.30 uur. Info en aan-

melden: Susanne Renkema, s.renkema@

planet.nl.

-  Beter in balans en veilig op pad met uw 

rollator. Woensdag 4 oktober, 10.30 uur. 

Info en aanmelden: Fysio en Ergo Therapie 

Inovum, (035) 588 84 92, fysio@inovum.nl.

 

-  Valtraining voor 60-plussers. Vanaf 

woensdag 4 oktober, 10.30-11.30 uur en 

vanaf vrijdag 3 november, 13.30-14.30 uur. 

Info en aanmelden: Mariëlle van Dasler, 

 telefoon (035) 625 61 61, 

 fysio@eedenburgh.nl.

-  Lekker bewegen, valpreventie met ele-

menten uit de Tai Chi. Vanaf dinsdag 10 

oktober, 10.30 uur en op maandag 8 janu-

ari, 11.15 uur. Info en aanmelden: Bianca 

de Graaf-Spierings, (035) 588 90 61, info@

oefentherapiecesarloosdrecht.nl.  

-  Open sport- en spelles met accent op 

valpreventie. Dinsdag 24 oktober, 15.00-

16.00 uur. Info en aanmelden: 

 Riet van Engelen (035) 621 93 53, 

 mc.van.engelen@hetnet.nl. 

Beweegcoach
Beweegcoach Beppie van de Bunt geeft 

kosteloos en vrijblijvend beweegadvies voor 

60-plussers. U kunt bij haar ook een boekje 

opvragen met alle sport- en beweegaanbod 

voor senioren in Wijdemeren. Beppie van de 

Bunt is bereikbaar via (06) 31 59 58 47 en via 

b.vandebunt@inovum.nl

Wilt u meer informatie over valpreventie? 

Kijk dan op www.voorkomvallenbeweeg.nl. 

Wijdemeren
informeren

Voorkom vallen. Beweeg!

27 september 2017

Wandelde u in juli ook mee langs 
de speelplekken die in het najaar 
van 2017 opgeknapt worden? 
Dan bent u vast benieuwd naar 
de ontwerpen.

In juli informeerden we inwoners tijdens 

een aantal wandelingen over de plannen 

voor de speelplaatsen. Tijdens deze wande-

lingen dachten bewoners én kinderen 

mee over de inrichting óf alternatieve 

invulling van de speelruimte.

Ontwerpen
Op basis van alle suggesties en opmerkin-

gen die we tijdens de wandeling verzamel-

den, zijn ontwerpen gemaakt. 

Vanaf donderdag 5 oktober staan de 

ontwerpen op www.wijdemeren.nl/

Herinrichting-speelplaatsen. 

Wilt u reageren op een ontwerp? 

Mail uw reactie uiterlijk donderdag 

19 oktober naar spelen@wijdemeren.nl. 

In sommige gevallen zijn er twee ontwer-

pen gemaakt. We horen graag welk ont-

werp uw voorkeur heeft. 

Nieuwe wandelingen
Ook in 2018 gaan we een aantal speel-

plekken opknappen. In het najaar van 2017 

wandelen we langs deze speelplekken. 

Houd www.wijdemeren.nl/Herinrichting-

speelplaatsen in de gaten voor de planning. 

Bekijk de ontwerpen!

Nieuwe inrichting speelplekken
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Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

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 oliefi lter
✓ 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

NIEUW-LOOSDRECHT – 

In de afwisselende reeks 

COM-missieconcerten zal 

op vrijdag 6 oktober a.s.  de 

zeer vermaarde panfluitiste 

Noortje van Middelkoop 

samen met organist Harm 

Hoeve te horen en om 

20.00 uur te zien zijn. Het 

belooft een lofrijke avond 

met gevarieerde muziek en 

samenzang te worden in de 

historische Sijpekerk aan de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 

te Nieuw-Loosdrecht.

Noortje van Middelkoop 

studeerde aan het Conser-

‘Geloofd’ COM-missieconcert in Sijpekerk 

vatorium in Hilversum bij 

de Roemeense panfl uitist 

Nicolae Pîrvu. In 1996 be-

haalde zij haar eindexamen 

Docerend Musicus cum 

laude en in 1998 studeerde 

zij af voor het diploma 

Uitvoerend Musicus. Zij 

volgde daarna masterclas-

ses bij Simion Stanciu en de 

wereldberoemde Georghe 

Zamfi r. Noortje maakte 

vele concertreizen o.a. door 

Engeland, Israël, Roemenië, 

Canada, Amerika en Austra-

lië. 

Harm Hoeve kreeg zijn 

opleiding aan de muziek-

school en het conservato-

rium te Zwolle. Ook volgde 

hij de Zomeracademie 

in Haarlem. In 1989 won 

hij de eerste prijs op het 

Internationaal Albert Sch-

weitzerfestival, een orgel-

concours voor conservatori-

umstudenten.

Harm is een musicus die 

graag direct wil communi-

ceren met zijn luisteraars 

en hen enthousiast wil 

maken voor de prachtige 

klanken van het orgel. Hij 

probeert de noten zó tot 

leven te wekken, dat de 

boodschap van de muziek 

op een aansprekende wijze 

overkomt.

De COM-missie biedt u als 

altijd een kopje koffi e of 

thee aan in de pauze. De 

aanvang is 20.00 uur en de 

kerk is open vanaf 19.30 

uur. De toegang is zoals al-

tijd vrij.

Tussen 5 en 10 september 

won de Loosdrechtse Lise 

Klausen twee gouden plak-

ken op het WK Roeien voor 

Masters op het meer van 

Bled in Slovenië.

Master-wedstrijden zijn 

voor deelnemers tussen 27 

en 85 (!) jaar, die worden 

weer onderverdeeld in leef-

tijdsklassen van A tot J. Lise 

werd met een viertal eerste 

in de klasse 43-49 jaar en 

won ook die van 50-55 jaar. 

Haar vaste roeimaatje is 

Alita Dekker, met wie ze al 

vier jaar een ijzersterk kop-

pel vormt. “Het was een 

heel intensief kampioen-

schap met nog meer deel-

nemers dan vorig jaar, nu 

wel 4700 mensen. Het ging 

drie dagen achter elkaar 

door, van 7 tot 19 uur, elke 

drie minuten was er een 

start. Dat geeft aan hoe po-

pulair Bled is als plek om 

te roeien.” Het meer heeft 

het grote voordeel, volgens 

Lise, dat het lager ligt, 

waardoor je weinig last 

hebt van zijwinden. Op 

deze Masters roei je niet 

tegen elkaar, maar wordt 

je tijd gemeten. Bij de ‘jon-

gere’ vrouwen was de eind-

tijd: 3.36 minuten over 1 

km. en in de andere boot 

ging het slechts 4 secon-

den langzamer (3.40 min.). 

“Bij zo’n race moet alles 

meezitten om kampioen te 

worden, alles moet perfect 

gelijkgaan, je moet je 100% 

geven, alle vermogen moet 

je inzetten en roeien op 

een tactische wijze. Dus je 

race goed indelen.”

'Roeien'

Lise Klausen wint 2x goud 
op WK Masters

De van oorsprong Deense 

Lise Klausen roeit vanaf 

haar achttiende jaar, tot 

haar zesentwintigste

roeide ze in Denemarken 

en Canada wedstrijden. 

Daarna heeft ze lange tijd 

niet geroeid vanwege jonge 

kinderen en drukke werk-

zaamheden. Sinds 1997 

wonen Lise en haar gezin in 

Loosdrecht. Ze

is altijd een fanatieke sport-

ster gebleven, voornamelijk 

hardlopen met lange af-

standswedstrijden

tussendoor. Toen haar kin-

deren ouder werden, is ze 

weer gaan roeien. Sinds 

2011 bij Cornelis Tromp. 

“Ja, het Hilversums kanaal 

is mijn thuishaven. Ik train 

in aanloop naar kampioen-

schappen wel 6 keer per 

week. Dan ga ik ook samen 

met anderen, in verschillen-

de samenstellingen, trainen 

op de Bosbaan in Amster-

dam.” Dan krijgt ze ook ad-

viezen en feedback van pro-

fessionele coaches. “Roeien 

is vooral een kwestie van 

heel veel goede techniek, 

maar je moet ook uithou-

dingsvermogen opbouwen. 

En zo nu en dan een explo-

sieve kracht hebben voor 

de start en eindsprint. Ik 

moet zeggen dat Alita en 

ik elkaar perfect aanvoelen. 

Dat is ook heel belangrijk.” 

Lise vindt roeien een heer-

lijke sport die goed bij haar 

past. “Ik ben echt een trai-

ningsbeest. Ik ben iemand 

die door een pijngrens heen 

durft te gaan. Dat komt ook 

doordat ik een winnaarsty-

pe ben. Ik wil altijd winnen, 

met minder neem ik geen 

genoegen.”

Volgend jaar is het WK in Sa-

rasota, Florida. “Ik weet niet 

of ik daar heen ga, hoor. Je 

hebt daar alligators, brrr. 

Bovendien moet ik eerst kij-

ken of ik teamgenoten mee 

krijg en we onze eigen boot 

mee kunnen nemen.” 

Lise en haar vaste roeimaatje Alita Dekker (rechts)
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Op de foto de stralende winnaars van Op de foto de stralende winnaars van 
de Dijk tot Dijkloop op een zonnige de Dijk tot Dijkloop op een zonnige 
zondagmiddag. Bij de mannen kwam zondagmiddag. Bij de mannen kwam 
Hilversummer Ernst-Jan Haselhoff in Hilversummer Ernst-Jan Haselhoff in 
bijna 37 minuten als eerste over de bijna 37 minuten als eerste over de 
finish. Gevolgd door Ton Sweep en finish. Gevolgd door Ton Sweep en 
Marcel Verweij uit Loosdrecht. Mirjam Marcel Verweij uit Loosdrecht. Mirjam 
Koersen was de snelste vrouw (40 Koersen was de snelste vrouw (40 
min.), de nummers 2 en 3 waren: min.), de nummers 2 en 3 waren: 
Marloes Galesloot en Inge Bonninkhof. Marloes Galesloot en Inge Bonninkhof. 

Na een overtocht vanaf de Porseleinha-Na een overtocht vanaf de Porseleinha-
ven per boot (Rederij Loosdrecht) naar ven per boot (Rederij Loosdrecht) naar 
het Breukeleveense Meentje liepen het Breukeleveense Meentje liepen 
de hardlopers 10 km. over de Nieuw de hardlopers 10 km. over de Nieuw 
Loosdrechtsedijk, Lindelaan, Laan van Loosdrechtsedijk, Lindelaan, Laan van 
Eikenrode, Oud Loosdrechtsedijk naar Eikenrode, Oud Loosdrechtsedijk naar 
de finish bij de Porseleinhaven. Er was de finish bij de Porseleinhaven. Er was 
ook Kidsrun van 1.1 km. over de dijk. ook Kidsrun van 1.1 km. over de dijk. 
Hier waren de Loosdrechtse Esther Wit-Hier waren de Loosdrechtse Esther Wit-
hagen en Tjerk Flierman uit Berghem hagen en Tjerk Flierman uit Berghem 
de snelsten. Locoburgemeester Reijn de snelsten. Locoburgemeester Reijn 
deelde de prijzen uit.deelde de prijzen uit.  

Als bestuur van de Stichting SLOEP willen wij excuus aanbieden voor Als bestuur van de Stichting SLOEP willen wij excuus aanbieden voor 
de organisatie van de Dijk tot Dijkloop van afgelopen zondag. de organisatie van de Dijk tot Dijkloop van afgelopen zondag. 
Dit is niet volgens ons draaiboek uitgevoerd. Dit is niet volgens ons draaiboek uitgevoerd. 
Door organisatorische redenen en miscommunicatie zijn de Oud Door organisatorische redenen en miscommunicatie zijn de Oud 
en Nieuw Loosdrechtsedijk keihard afgesloten voor alle verkeer. en Nieuw Loosdrechtsedijk keihard afgesloten voor alle verkeer. 
Hierdoor zijn velen van u op een mooie zonnige dag gedupeerd. Dit Hierdoor zijn velen van u op een mooie zonnige dag gedupeerd. Dit 
was zeker niet de bedoeling waarvoor wij onze excuses aanbieden. was zeker niet de bedoeling waarvoor wij onze excuses aanbieden. 
Ook begrijpen wij dat u daar wellicht niets aan heeft maar meer Ook begrijpen wij dat u daar wellicht niets aan heeft maar meer 
kunnen wij nu niet doen. Wel zijn wij na de Dijkloop direct bij elkaar kunnen wij nu niet doen. Wel zijn wij na de Dijkloop direct bij elkaar 
gekomen om een dergelijke chaos niet weer te veroorzaken. gekomen om een dergelijke chaos niet weer te veroorzaken. 
Wij gaan een nieuw plan maken waardoor de hinder van de Dijk Wij gaan een nieuw plan maken waardoor de hinder van de Dijk 
tot Dijkloop tot een minimum beperkt zal blijven. Mocht ons dit niet tot Dijkloop tot een minimum beperkt zal blijven. Mocht ons dit niet 
lukken dan moeten wij concluderen dat deze 10km loop wellicht lukken dan moeten wij concluderen dat deze 10km loop wellicht 
niet geschikt is in ons gebied. Wij gaan er echter vanuit dat wij een niet geschikt is in ons gebied. Wij gaan er echter vanuit dat wij een 
goed plan moeten kunnen maken. Wij zullen dit plan ook tijdig met goed plan moeten kunnen maken. Wij zullen dit plan ook tijdig met 
u delen via De NieuwsSter.u delen via De NieuwsSter.

Nogmaals excuses en op naar een beter plan en betere Nogmaals excuses en op naar een beter plan en betere 
communicatie.communicatie.

Bestuur Stichting SLOEPBestuur Stichting SLOEP

Anders dan de massale Gondelvaart Anders dan de massale Gondelvaart 
in het verleden, met veel toeters en in het verleden, met veel toeters en 
bellen, konden de Loosdrechters nu bellen, konden de Loosdrechters nu 
aan het begin van de zaterdagavond aan het begin van de zaterdagavond 
genieten van een leuke Lichtjestocht. genieten van een leuke Lichtjestocht. 

Onderdeel van het driedaagse Dijk-Onderdeel van het driedaagse Dijk-
festival, weer voortvarend aangepakt festival, weer voortvarend aangepakt 
door SLOEP. Een grote club vrijwilligers door SLOEP. Een grote club vrijwilligers 
die er veel voor over heeft om de ge-die er veel voor over heeft om de ge-
meenschapszin in Loosdrecht aan de meenschapszin in Loosdrecht aan de 
gang te houden. Bij de Porseleinhaven gang te houden. Bij de Porseleinhaven 
was de grote tent tegenover De Dikke was de grote tent tegenover De Dikke 
Muis het centrum van de activiteiten. Muis het centrum van de activiteiten. 
Waar een Oktoberfest op de een na Waar een Oktoberfest op de een na 
laatste vrijdagavond van september laatste vrijdagavond van september 
werd gehouden. “Het was Spitze” werd gehouden. “Het was Spitze” 
vonden de bezoekers. De kinderen vonden de bezoekers. De kinderen 
hadden op zaterdag het geluk dat de hadden op zaterdag het geluk dat de 
zon volop scheen. Dan is de combi-zon volop scheen. Dan is de combi-
natie water en zand altijd geslaagd. natie water en zand altijd geslaagd. 
Bovendien zorgden de kramen van Bovendien zorgden de kramen van 
het Foodfestival goed voor de inner-het Foodfestival goed voor de inner-
lijke mens. Met dank aan Traiteurie lijke mens. Met dank aan Traiteurie 
Oud Loosdrecht, Crazy Chef, De Serre Oud Loosdrecht, Crazy Chef, De Serre 
Loosdrecht, Maaike Kookt en de Pof-Loosdrecht, Maaike Kookt en de Pof-
fertjeskraam. fertjeskraam. 

Dijkfestival 2017Dijkfestival 2017
Dijk tot Dijkloop Dijk tot Dijkloop 

LichtjestochtLichtjestocht

www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"

Sup toppersSup toppers
Voorafgegaan door de organisatieboot met Voorafgegaan door de organisatieboot met 
zwaailicht begaven de bootjes van de Licht-zwaailicht begaven de bootjes van de Licht-
jestocht zich even voor half negen op weg jestocht zich even voor half negen op weg 
naar de Vuntusplas. Eerst door het smalle naar de Vuntusplas. Eerst door het smalle 
Horregat, waar een enkele sloep moest ma-Horregat, waar een enkele sloep moest ma-
noeuvreren om de flauwe bocht te halen. Het noeuvreren om de flauwe bocht te halen. Het 
was een leuk schouwspel als er ongeveer 20 was een leuk schouwspel als er ongeveer 20 
boten passeren. Helaas een groot deel niet of boten passeren. Helaas een groot deel niet of 
nauwelijks verlicht, doch de meesten hadden nauwelijks verlicht, doch de meesten hadden 

hun best gedaan om wat lampjes op te han-hun best gedaan om wat lampjes op te han-
gen. Vooral de bijna 20 suppers vielen direct gen. Vooral de bijna 20 suppers vielen direct 
op, dat was een diversiteit aan gekleurde op, dat was een diversiteit aan gekleurde 
lichtjes, op de plank, op de peddel, aan de zij-lichtjes, op de plank, op de peddel, aan de zij-
kant. Het zag er prachtig uit! Voor de dames kant. Het zag er prachtig uit! Voor de dames 
van de jury was het dan ook een uitgemaakte van de jury was het dan ook een uitgemaakte 
zaak dat dit de eerste prijs was. Na een uurtje zaak dat dit de eerste prijs was. Na een uurtje 
discussiëren luidde het oordeel eensluidend discussiëren luidde het oordeel eensluidend 
dat de Superhelden de 2e plek verdienden, dat de Superhelden de 2e plek verdienden, 
gevolgd door Dirkse Junior als derde. gevolgd door Dirkse Junior als derde. 

Eenmaal de Horregatbrug gepasseerd Eenmaal de Horregatbrug gepasseerd 
maakte het konvooi een ruime bocht op de maakte het konvooi een ruime bocht op de 
Vuntusplas, ook op sommige plaatsen fraai Vuntusplas, ook op sommige plaatsen fraai 
geïllumineerd, om terug te keren via de smalle geïllumineerd, om terug te keren via de smalle 
vaart langs Manten naar de Porseleinhaven.vaart langs Manten naar de Porseleinhaven.
Waar de coverband Boulevard tot 01.00 ’s Waar de coverband Boulevard tot 01.00 ’s 
nachts de omgeving wakker hield. Lekker nachts de omgeving wakker hield. Lekker 
rocken met de meiden van deze band uit het rocken met de meiden van deze band uit het 
noorden des lands. noorden des lands. 

Excuses aan DijkbewonersExcuses aan Dijkbewoners

Foto: Paul VanderguchtFoto: Paul Vandergucht

Alle uitslagen Dijk tot Dijk Loop 2017
https://public.mysports.tv/results/DD17  en  www.stichtingsloep.nl
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Foto's: Paul VanderguchtFoto's: Paul Vandergucht

DIJK
festivalfestival

loosdrechtloosdrecht

Wat een feest ! Bedankt !Wat een feest ! Bedankt !
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Burgemeester Ossel beëdigde 

drie nieuwe fractie-assisten-

ten. Zij zweren of beloven 

onder andere dat ze zonder 

giften of gunsten hun werk 

zullen doen en dat ze geen ge-

schenken zullen aanvaarden. 

En dat ze zich zullen hou-

den aan de wetten. Bij een 

eed antwoord je ‘Zo waarlijk 

helpe mij God almachtig’ en 

bij de belofte (met dezelfde 

tekst) zeg je ‘Dat verklaar en 

beloof ik’. Dat deden vorige 

week Kerstin Heuperman 

voor de VVD en Marleen 

van Hoeve en Max Schouten 

voor PvdA/GroenLinks. Ook 

Drie nieuwe fractie-assistenten

(v.l.n.r.) Kerstin Heuperman. Marleen van Hoeve en Max Schouten

mevrouw Olgers en de heer 

Smeulders werden benoemd 

als plaatsvervangend grif-

fi er. 

De collecte voor KWF Kan-

kerbestrijding in Wijdemeren 

heeft  16442,77 opgebracht. 

Hartelijk dank voor uw bij-

drage!

De opbrengst in ’s-Graveland/

Kortenhoef was:   5247,96; 

Ankeveen:   1059,93; Loos-

drecht:   6434,60 en in Ne-

derhorst den Berg:  3700,31. 

Wie de collectant heeft ge-

mist, kan alsnog een gift 

overmaken op giro 26000 

ten name van KWF Kanker-

bestrijding in Amsterdam. 

Samen moeten én kunnen 

we tegen kanker strijden, 

want helaas overlijden er 

nog jaarlijks 42.000 mensen 

aan kanker. Wetenschappe-

lijk onderzoek blijft daarbij 

nog steeds heel hard nodig. 

16.442,77 voor KWF 
Kankerbestrijding

LOOSDRECHT - Op vrijdag 

6 oktober start van 14.30- 

16.00 uur in Bibliotheek Gooi 

en meer vestiging Loosdrecht 

de actie ‘Haken is verbinden’ 

en daarna elke eerste vrijdag 

van de maand.

Dit is een landelijk project ( 

zelfs buiten Nederland zijn 

mensen al aangehaakt). Het 

gaat om de grootste gehaakte 

deken ter wereld. In meerde-

re groepen worden vierkant-

jes gehaakt, daar worden 

dekens van gemaakt. Die 

dekens worden in mei 2018 

tijdelijk aan elkaar gemaakt 

en dat vormt dan hopelijk de 

grootste gehaakte deken van 

de wereld. Daarna worden 

de dekens geschonken aan 

goede doelen. De wol is ge-

sponsord door Scheepjeswol 

voor twee dekens.

Vanaf vrijdag 6 oktober doen 

wij ook mee vanuit de biblio-

theek in Loosdrecht. Ieder-

een die kan haken is welkom 

om aan te haken. Haaknaal-

den en garen zijn aanwezig. 

Voor verdere informatie zie 

de Facebookpagina : https://

nl-nl.facebook.com/samen-

haken/

Haak je aan? Haken is 
verbinden

’s-GRAVELAND- Dit najaar 

start Natuurmonumenten 

een online enquête over de ’s-

Gravelandse Buitenplaatsen. 

Komt u weleens op de 

buitenplaatsen, dan is Na-

tuurmonumenten zeer be-

nieuwd naar uw mening Op 

Schaep & Burgh, Gooilust, 

Welk cijfer geeft u de 's-Gravelandse 
Buitenplaatsen?

bij het bezoekerscentrum in 

’s-Graveland of in een ander 

deel van dit natuurgebied? 

Vul de digitale enquête in en 

maak kans op een excursie 

met de boswachter op de 

buitenplaatsen. 

Natuurmonumenten streeft 

ernaar dat zoveel mogelijk 

mensen van de natuur kun-

nen genieten. Dat kan alleen 

als we weten hoe bezoekers 

de natuurgebieden en de 

aanwezige voorzieningen 

waarderen. Wat vindt u van 

de routes, de bewegwijzering 

en de kwaliteit van de wan-

delpaden? En kun je makke-

lijk parkeren?

ANKEVEEN- Op 30 september 

staat Theater Draad opnieuw 

in De Dillewijn met hun Te-

rugspeeltheater. In juni jl. bij 

de presentatie van het nieuwe 

seizoen kon een grote groep 

aanwezigen al kennismaken 

met dit fenomeen. 

Terugspeeltheater is een vorm 

van improvisatietheater waar-

bij verhalen uit het publiek 

als uitgangspunt genomen 

worden. Nadat iemand uit het 

publiek zijn verhaal verteld 

heeft, zetten de acteurs en 

muzikanten dat ter plekke 

om in theater. Heel bijzonder.

Theater Draad verbindt, 

verbeeldt en verrast! Kom 

genieten van deze unieke 

theaterbelevenis.  Met zo 

min mogelijk middelen en 

met optimaal improvisatie-

talent zetten de acteurs en 

muzikanten de verbeelding 

aan het werk; daar is alles 

mogelijk. Terugspeeltheater 

van Draad gaat de diepte in; 

het weerspiegelt wat wij als 

mensen met elkaar gemeen 

hebben (de inclusiviteit van 

de ervaring) in plaats van wat 

ons van elkaar onderscheidt 

(de exclusiviteit). De kunst is 

om dit op luchtige wijze te 

belichten. Lachen is herken-

nen, ontroering ookAanvang 

20.15 uur. Kaarten à € 18.00 

via www.dedillewijn.nl 

Lezersactie

In samenwerking met het 

Weekblad Wijdemeren en 

de Nieuwsster worden er vijf 

vrijkaarten verloot. Stuur uw 

verzoek + naam, adres, email-

adres naar: 

redactie@dunnebier.nl 

5 vrijkaarten voor de lezers

Theater Draad opnieuw in De Dillewijn 

Doe mee

Geef uw mening en tevreden-

heid over de ’s-Gravelandse 

Buitenplaatsen. Met uw 

input kan Natuurmonumen-

ten maatregelen nemen om 

ervoor zorgen dat de tevre-

denheid over de Buitenplaat-

sen toeneemt. Meedoen aan 

dit onderzoek is simpel en 

kost hooguit tien minuten. 

Via www.nm.nl/onderzoek 

komt u bij de enquête. Kies 

voor de ’s-Gravelandse Bui-

tenplaatsen.

Onder de deelnemers van 

het tevredenheidsonderzoek 

verloot Natuurmonumenten 

een excursie voor maximaal 

5 personen t.w.v. € 50. Begin 

november krijgt de winnaar 

persoonlijk bericht. Deel-

name aan de enquête is ano-

niem. Wilt u ook meedingen 

naar de excursie? 

Laat dit dan even weten via 

c.vanderwurff@natuurmo-

numenten.nl nadat u de 

enquête hebt ingevuld.
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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

KERKDIENSTEN

 NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
1 oktober 11.00 uur: Pater P. de Klerk
  mmv het koor Vision
Beukenhof 
1 oktober  Geen Dienst

Hervormde Gemeente
1 oktober 10.00 uur: Kand, J,W, Th. Mout
 18.30 uur: Ds. A.T. van Blijderveen
Gereformeerde Kerk
1 oktober 10.00 uur:  Ds. H. Blom

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
1 oktober 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gez. dienst in Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
1 oktober 09.30 uur:  Ds. J. M. Cooiman-Bouma

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

Te Huur 

Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

Dans met Body&Soul !

Di/ Do v.a. 19 Sept.

 gratis proefl es mogelijk

Tel: 0626122790 

renee@reneebeekmans.nl

Fb@yogadancebyrenee

GEVRAAGD:

Assistent teamleider

voor Spelekids

Circa 27/36 uur

Voor meer info.

http://www.spelekids.nl/

over-spelekids/vacatures/

nicole@spelekids.nl

FANCYPETS 

HONDENTRIMSALON

Rading 50, Loosdrecht 

www.fancypets.nl

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

Voor stalling van caravan, 

camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??

Bel Gert Zagt Loosdrecht 

voor goed onderdak! 

O35 - 582 1326 

of  06 1027 6728

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!* 

 

Kleinschalige zorgresidence, 
Care Residence Zonnestraal,

is op zoek naar: 

Verpleegkundige niv.4 of 5 
voor dag- en avonddiensten (24 - 32 uur pw)

óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)

Verzorgende IG 
voor dag- en avonddiensten (24 - 32 uur pw)

óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)

Conform CAO VVT 

WWW.CRZ.NU
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WIONPLUS

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

HoofdsponsorHoofdsponsor

ALLE SPONSOREN, ALLE SPONSOREN, 
VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERS EN 

BEZOEKERS BEZOEKERS 
BEDANKT!BEDANKT!

WWW.STICHTINGSLOEP.NLWWW.STICHTINGSLOEP.NL

ALLE SPONSOREN, ALLE SPONSOREN, 
VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERS EN 

BEZOEKERS BEZOEKERS 
BEDANKT!BEDANKT!

hetanker
J A C H T H A V E N

www.engelsverf.nl

www.everts-gww.nl

rederijloosdrecht.nl
020 2 157 157

info@rederijloosdrecht.nl


