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Vorige week ondertekenden Bart ten Herkel van Drukkerij Ten 
Herkel BV en Franc Hogguer van Dunnebier Print & Marketing 
de overname van De NieuwsSter door Dunnebier. Het Bergse 
familiebedrijf ziet kansen om redactie, vormgeving en druk 
van het Loosdrechtse huis-aan-huisblad uit te geven naast het 
Weekblad Wijdemeren. Voorlopig blijven beide bladen ongewij-
zigd naast elkaar bestaan.

Hogguer: “Dunnebier heeft 
een lange ervaring met het 
uitgeven van huis-aan-huisbla-
den. Al in 1967 begonnen we 
in Nederhorst den Berg met 

De Brug, later gevolgd door de 
Wie Wat Waar voor Ankeveen, 
Kortenhoef en ’s-Graveland. 
Dat was in 1974. Sinds 2013 
zijn de bladen samengevoegd 

tot Weekblad Wijdemeren, 
dat uitkomt in vier van de vijf 
dorpen van Wijdemeren. Nu 
De Nieuwsster uit Loosdrecht 
erbij komt, is dat een logische 
aanvulling op ons bladencon-
cept en zijn wij daar bijzonder 
blij mee.  Zowel voor de lezers 
als ook voor de adverteerders 
streven we naar zo aantrek-kk
kelijk mogelijke weekbladen.”  
Twee geliefde en goed gelezen 
weekbladen samenvoegen, 
vergt de nodige behoedzaam-
heid. Daarom benadrukt 
Franc Hogguer dat er voorlo-
pig veel bij het oude blijft voor 
de Loosdrechters. Pas in een 
later stadium kunnen vorm 

en inhoud worden aangepast 
aan de nieuwe eisen des tijds.
Inmiddels hebben Hogguer
en Ten Herkel de adverteer-rr
ders van De NieuwsSter op
de hoogte gesteld van de over-rr
name. Het is vrijwel uniek dat
twee lokale huis-aan - huisbla-
den worden uitgegeven door
een middelgrote drukkerij uit 
de gemeente zelf, in tegenstel-
ling tot de meeste weekbladen
in Nederland die door grote 
landelijke uitgevers worden 
gemaakt. Eindredacteur van 
De NieuwsSter wordt Herman
Stuijver die dat ook al jaren-
lang doet voor het Weekblad
Wijdemeren.
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OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

DUNNEBIER NEEMT 
DE NIEUWSSTER OVER

Het is mooi 
geweest...
schreven wij zo'n 20 jaar 
geleden. Wij hebben el-
kaar niks meer te vertel-
len,  we stoppen ermee. 
Maar daar komen wij 
volgende week op terug.
Hiermee wilden wij de 
reacties afwachten hoe 
u als lezer zou reageren 
als wij zouden stoppen 
met De NieuwsSter. Dat 
hebben wij geweten. De 
telefoon stond roodgloei-
end. Wij zijn natuurlijk 
verder gegaan en hebben 
24 jaar lang mooie edities 
verzorgd met input van u.

Nu is dan helaas toch 
het moment aangebro-
ken dat wij op De Zodde 
stoppen met De Nieuws-
Ster. Dunnebier Print uit 
Nederhorst den Berg zal 
vanaf nu de uitgave gaan 
verzorgen. Wij hebben 
daar alle vertrouwen in.

Dank voor alle moois dat 
wij met elkaar hebben 
gedeeld

Redactie De NieuwsSter,
Bart, Annemieke, Sander, 
Floris en Peter
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Ik ben een vrouw, moet ik het spellen?
G O D I N

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

5,95 

5,50 
Gevulde biefstuk
Biefstuk gevuld met saus
Peper,champignon of stroganoff

vleeswarentrio
100 gram aalrauch schinken
100 gram corned beef
250 gram leverworst

Aanbieding van deze week:g

ambachtelijke
slagerij

Samen

2 stuks

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Hebt u ook zo genoten van het Dijkfestival?

Het is Stichting SLOEP weer gelukt om een succesvol evenement te organiseren. Het Dijkfestival 
werd dit jaar voor de tweede keer gehouden in de Porseleinhaven en was net als vorig jaar fantas-
tisch.  Twee gezellige feestavonden, zaterdagmiddag een geweldig programma voor de kinderen
(op het land en op het water), aan het begin van de zaterdagavond de Lichtjestocht over de Vun-
tusplas. Zondag een concert in de haven en een bijzondere hardloopwedstrijd. Bijzonder, want
het is niet gewoon dat je je warming-up doet op een rondvaartboot, toch? Natuurlijk heeft het
mooie weer ons geweldig geholpen, maar ik ben ervan overtuigd dat het festival ook een succes 
zou zijn geweest met minder goed weer. 

Woensdag 11 oktober a.s. star-
ten we weer met de ouderen-
middagen. 

Deze middag komt Simone 
Lamain uit Hilversum ver-rr
tellen over het programma 
Blauw Bloed. Hoe komt een 
uitzending tot stand? Hoe 
verlopen de contacten met 
de Koninklijke familie? En 
waar komen al die beelden 

vandaan? Aan de hand van 
beeldfragmenten en verha-
len, krijgt u een kijkje achter
de schermen van het weke-
lijkse royaltyprogramma van
de EO. U bent allen weer van
harte welkom in het Wijk-kk
gebouw aan de Eikenlaan, 
aanvang 14.30 uur. De koffie 
en thee staan dan weer voor 
u klaar. Het organisatieteam 
ziet uit naar uw komst.

Overlast
Als geen ander realiseren wij 
ons dat wij met alle evene-
menten overlast veroorzaken. 
Geluidsoverlast voor de om-
wonenden, maar ook overlast 
doordat bijvoorbeeld de Dijk 
afgesloten was tijdens de Dijk 
tot Dijkloop. Wij hebben ons 
uiterste best gedaan om u 
tijdig om de hoogte te stellen 
van het programma en de 
afsluiting van de Dijk in het 
bijzonder. Dat dingen soms 

niet lopen zoals gepland zijn 
heeft u in de vorige Nieuws-
Ster kunnen lezen. Daar las 
u ook dat wij streven naar 
een continue verbetering. Dit 
wordt vervolgd. 

Ondernemers
Het weekend van het Dijk-kk
festival sprak ik iemand die 
dacht dat Stichting SLOEP 
een club is die activiteiten 
organiseert voor bezitters van 
een sloep. Er viel wel het een 

en ander op zijn plaats toen ik 
vertelde dat Stichting SLOEP 
staat voor Samenwerkende 
Loosdrechtse Ondernemers in 
Evenementen en Promotie. En 
voor de duidelijkheid: Zonder 
de samenwerking van en met 
de ondernemers van Loos-
drecht zijn de evenementen 
zoals de Feestweek, de SLOE-
PenTocht, de jaarmarkt, het 
Dijkfestival niet mogelijk. Via 
deze weg wil ik alle onderne-
mers die op enige wijze – fi-

nancieel, materieel of facili-
tair - hebben bijgedragen aan 
het slagen van het Dijkfestival 
enorm bedanken. 

Vrijwilligers
Maar er is nog een groep om 
speciaal te bedanken: alle 
mensen met de rode, groene 
of grijze SLOEP-shirts en 
jassen (en alle vrijwilligers 
zonder shirt of jas): de SLOEP-
vrijwilligers die elk evene-
ment de handen uit de mou-
wen steken. En het mooiste 
van alles is, zij doen dit niet 
omdat het moet, maar omdat 
het leuk is en gezellig. Samen 
organiseren we activiteiten in 
het dorp. In de eerste plaats 

voor de inwoners van Loos-
drecht, maar ook voor de toe-
risten, andere gasten en voor 
ons zelf. En natuurlijk zijn
we altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers! Niet alleen naar 
bartijgers, maar juist ook crea-aa
tieve, ondernemende mensen 
die het leuk vinden om dingen
te verzinnen en te organiseren. 
Meld je aan als vrijwilliger en 
ontdek dat je meer voor el-
kaar krijgt dan je ooit gedacht 
had. Aanmelden: info@stich-
tingsloep.nl

Hartelijke groet, 
namens het gehele bestuur 
van Stichting SLOEP, 
Siep Scherpel

Ouderenmiddag Blauw Bloed
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“Het was een tour de force 
om het effect van die grote 
investeringen te verwerken 
in de cijfers” opende De 
Kloet. Wijdemeren zal voor 
ongeveer 3 miljoen meedoen 
aan het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen, een 
10-jarenprogramma van on-
geveer 78 miljoen, natuur 
en recreatie krijgen een forse 
impuls. Voorts mag onder-rr
wijswethouder Sandra van 
Rijkom 7,5 miljoen investe-
ren in twee Integrale Kind-

centra in Nieuw Loosdrecht, 
waarbij drie scholen en de 
kinderopvang zijn betrok-kk
ken. Wijdemerens inkomsten 
bestaan voor ruim 26 mil-
joen uit rijksbijdragen en 16 
miljoen uit gemeentelijke be-
lastingen als ozb- belastingen 
en afvalstoffenheffing. De 
OZB-belasting wordt alleen 
verhoogd met de inflatiecor-rr
rectie van 1,5%. De wethou-
der merkte ook op dat de 
financiën goed in balans zijn. 
Dat toonde hij aan met een 

Met twee busritten werden 
de senioren vervoerd vanaf de 
Emtinckhof naar de Nieuw 
Loosdrechtsedijk, waar Oscar 
en Freddy Kelada hen welkom 
heten met een kopje koffie/thee 
met een petitfourtje. De twaalf 
vrijwilligers van de Zonnebloem 
lopen af en aan om hun gasten 
te bedienen. Ook de drie dames 
van de EHBO doen hun best 
om het iedereen naar de zin te 
maken. Als de eerste groep al toe 
is aan een wijntje of frisdrank 
arriveert bus twee. Het is even 
manoeuvreren met de rollators 
en rolstoelen, maar na enige tijd 
is iedereen er klaar voor. Burge-ee
meester Ossel prijst het initiatief 
in deze Week van de Eenzaam-mm
heid. Hij hoopt dat het in de 
toekomst in heel Wijdemeren 
gedragen wordt. Niet alleen de 
vrijwilligers krijgen een pluim, 
ook de Rotaryclub Wijdeme-ee
ren die het vervoer regelde, de 
gemeente en de Riki Stichting 
(particulier fonds) verdienen lof 
voor hun bijdrage. Naast uiter-rr
aard de uitbaters van Argenti-ii
nos. De Zonnebloem Loosdrecht 
is een actieve organisatie die 
onder andere Hartenwensen 
van cliënten verzorgt. Het afge-ee
lopen jaar waren dat er 23, zoals 

een tripje naar de Biesbosch, 
het bekijken van zandsculptu-uu
ren, lekker een paar baantjes 
zwemmen, een bezoek aan de 
show van Tineke Schouten of 
een dagje Scheveningen. Het 
komend jaar wil voorzitter Hans 
Noorman de huisbezoeken in-nn
tensiveren. Muzikant Aristakis 
wil graag de gasten in de ogen 
kijken, dus draait menigeen zijn 
stoel om. De Armeniër, die in 
de Griekse hoofdstad werd ge-ee
boren, opent met een bekende 
song van outlaw- countryzanger 
Willie Nelson ‘You are always on 
my mind’. Ook de zwoele lief-ff
desklanken van ‘She’ van zijn 
ex-landgenoot Aznavour doen 
het goed. Maar Aristakis zingt 
met even groot gemak over de 
Amsterdamse grachten en ‘daar 
bij die molen’. Immobiel en een-nn
zaam, dat vormt de doelgroep 
van de Zonnebloem. Welnu, op 
deze mooie vrijdagmiddag werd 
het gezellig, met een drankje en 
een knabbeltje. 

Ook het Kortenhoefse kinder-rr
koor ‘Toontje Hoger’ weet de 
harten te raken met vlotte lied-dd
jes. Hopelijk heeft iedereen met 
volle teugen genoten van een 
paar uurtjes gastvrijheid. 

De Businessclub van de Old 
Course Loenen organiseert 
golfbijeenkomsten waarbij ge-
zelligheid en maatschappelijke 
betrokkenheid een verbindend 
element vormen voor onderne-
mers en werknemers, wonend 
of werkend in de Vechtregio. 

De leden en hun gasten wer-rr
den tijdens 6 golfwedstrijden 
verspreid over dit seizoen in 
de gelegenheid gesteld de be-
haalde punten om te zetten 
in één of enkele euro’s voor 
het goede doel. Ze speelden 
op deze manier meer dan 

4500 Euro bij elkaar voor hun
goede doel ‘SailWise – Water-rr
sporteiland Robinson Crusoe
in Loosdrecht’. SailWise- di-
recteur Menne Scherpenzeel:
“We zijn enorm verheugd
en dankbaar deze cheque in 
ontvangst te kunnen nemen.
SailWise zal hiermee nieuwe
zeilen kopen, en enkele
nieuwe supplanken en kano’s
toevoegen aan de vloot”

Goed doel
Robinson Crusoe, het be-
kende eiland op Loosdrecht,
stelt ieder seizoen honderden

College blij met goede financiële vooruitzichten

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Trots presenteerde financieel wethouder Jan-
Jaap de Kloet namens het college een sluitende begroting 2018. 
Niet alleen dat Wijdemeren zal afsluiten met een positief saldo 
van 24.000 euro dat oploopt naar + 125.000 in 2021, ook het 
feit dat er diverse grote investeringen in de cijfers zijn verwerkt, 
stemden B&W tot blijdschap.

verwijzing naar de algemene 
reserves, in die pot zit bijna 
6,5 miljoen. Rekening hou-
dend met eventuele risico’s is 
een zogenaamd ‘weerstands-
vermogen’ berekend van 1,5. 
Dat is de hoogste van de afge-
lopen jaren. 

Lokale lasten
Een verhoging van 1,5 % van 
de ozb betekent voor een 
woning met een waarde van 
350.000 euro een stijging 
van 7 euro. Opgeteld met de 
afvalstoffen- en rioolheffing 
(gemiddeld gezin) lopen de 
lokale lasten op van 1062 
naar 1067 in 2018. Daarmee 
zit Wijdemeren nog steeds 
hoog in de boom, vergeleken 
met de rest van Nederland. 

Highlights
De portefeuillehouders vertel-
den daarna in kort bestek over 
hun belangrijkste punten uit 
de begroting. Zolang er geen 
concreet beeld is van de te-
korten in de Veiligheidsregio 
wil burgemeester Ossel niet 
vooruitlopen op extra geld 
voor politie en brandweer. 
Wethouder Theo Reijn die 
ruimtelijke ordening beheert, 
had een flinke lijst met pro-
jecten. Zijn adagium luidt dat 
het vooral de bewoners zijn 
die moeten mee denken over 
de invulling van die plannen. 
Dat gold ook voor de inrich-
ting van de 25 gemeentelijke 
speelplekken, soms samen-
voegen, schommels weg en 
boomstammen ervoor in de 
plaats. De plannen rond de 

Kortenhoefse polder tussen 
Emmaweg, Zuidsingel en 
Kortenhoefsedijk worden 
binnenkort samen bekeken, 
waarbij een betere ontsluiting 
belangrijk is. Dat de ontwikke-
ling van de Meenthof vastzit, 
ziet eenieder. Reijn kondigde 
aan dat er een aangepast plan 
komt, met horecafunctie. In 
bouwplan NederVecht in Ne-
derhorst den Berg zit schot, 
de vrije kavels (of opties) zijn 
verkocht. Op het ruige veld 
waar ooit gemeentewerken 
zat in Loosdrecht (Dennen-
laan) wil wethouder Van 
Henten ‘kleine’ huisjes laten 
neerzetten (10 jr.). Het schijnt 
dat er nu echt 75 woningen 
komen op Ter Sype, nabij 
vliegveld Hilversum en de 
hoop op 600 heeft Betske van 
Henten niet laten varen. Naast 
het succesproject van de IKC ’s 
in Loosdrecht, wil wethouder 
Van Rijkom alles inzetten op 
de lang beloofde Cultuurnota. 

Niet alleen regionaal, maar 
ook lokaal. Met kunstenaars 
en theaters wil ze iets con-
creet op papier zetten. 

Geen beschouwingen
Omdat in de nieuwe opzet 
de gemeenteraad al op 29 
juni bij de Kadernota heeft 
vastgesteld hoe het geld be-
steed moet worden, komen 
er voor het eerst geen Alge-
mene Beschouwingen. Op 31 
oktober mogen de raadsleden 
technische vragen stellen over 
de cijfers en op 7 november
wordt de begroting in een 
normale sessie vastgesteld. 
De programmabegroting plus 
samenvatting kunt u na enig 
zoekwerk vinden op: www.
wijdemeren.nl. Klik aan ‘ge-
meenteraad’ en bij vergader-rr
stukken ‘toekomst’ vindt u 
op 31 oktober de genoemde 
stukken.Wethouder Jan-Jaap 
de Kloet presenteerde zijn 
eerste begroting 

Op zaterdag 7 oktober is er 
weer een Repair Café bij de 
bibliotheek in Loosdrecht. U 
bent welkom van 10.00- 13.30 
uur. De slogan van het Repair 
Café is weggooien? Mooi niet! 
Hebt u kapotte huishoudelijke 
apparaten of een blouse waar 
de knoop vanaf is?

En lukt het u niet zelf om het 
te herstellen? Dan kunt u te-
recht bij het Repair Café. Onze 
handige vrijwilligers kunnen 

u (kosteloos) helpen om bij-
voorbeeld uw huishoudelijke
apparaten of kledingstuk te 
helpen repareren. In biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht is ook een verza-
melpunt voor lege cartridges 
en een Jekko. Hier kunt u lege 
batterijen en spaarlampen in-
leveren. En kleine elektrische 
apparaten die echt niet meer 
te repareren zijn. Het Repair 
Café is iedere 1e zaterdag van 
de maand.

Zonnebloem in Week van Eenzaamheid
Elkaar ontmoeten in Argentinos
Terwijl buiten het zonnetje scheen, genoten 97 gasten van de 
Zonnebloem Loosdrecht vrijdagmiddag van een genoeglijk sa-
menzijn in restaurant Argentinos. 

4500 euro ‘gegolft/d’ voor Robinson Crusoe
mensen met een beperking 
meerdere dagen in staat meer 
zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid te ervaren d.m.v. 
vakanties en verblijven welke 
in het teken staan van de wa-
tersport. Door de watersport 
voelen mensen met een han-
dicap zich fysiek en mentaal 
minder geremd, kunnen zij 
meer uit het dagelijkse leven 
halen en hun leven op een 
meer zelfstandige wijze lei-
den.

SailWise vormt een van de 
vele doelen die wordt onder-rr
steund door het Fonds Ge-
handicaptensport, waaraan 
de golfvereniging van de Old 
Course Loenen zich heeft ver-rr
bonden. Voorzitter Edwin de 
Jongh van de Businessclub: 

“We zijn enorm trots op onze 
leden en dat we op deze ma-
nier iets hebben kunnen bij-
dragen aan een van de mooie 
projecten in onze regio.”

Repair Café
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voordeel!

Haal nu het voordeel bij uw Echte Bakker!
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Winkeltijden: Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur,  zaterdag gesloten

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

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

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

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

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl

� 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

De dit weekend door de KWVL 
in Loosdrecht georganiseerde 
zeilwedstrijden om de Houts-
kool Cup hadden de weersom-
standigheden niet mee. 

Zaterdag en zondag zouden 
de Pampussen, 12- voets Jol-
len en Solo’s in totaal acht 
wedstrijden, uitmaken wie 
in hun klasse de snelste 
was. Zaterdag was het lang 
wachten op de wind. Om 
13.00 uur werd besloten het 
toch te proberen. Er kwam 

inderdaad wat wind, net 
genoeg om een wedstrijd te 
starten. De wind trok ook 
aan, maar werd vergezeld 
door regen die met bakken 
naar beneden kwam. Dit 
maakte het allemaal niet erg 
prettig voor de zeilers. Zeker 
niet toen na de eerste wed-
strijd de wind het weer liet 
af weten. De wedstrijdlei-
ding moest de wedstrijden 
staken. Zondag was er een 
mooie soms krachtige wind. 
Hierdoor konden er die dag 

drie wedstrijden gevaren 
worden. Van de in totaal 4 
gevaren wedstrijden was bij 
de 12- voets jollen Huib Os-
inga de beste. Hij ging ook 
naar huis met de zilveren 
Jol. Bij de Pampussen bleek 
multi -zeiltalent Mark Neele-
man weer de beste. De strijd 
bij de Solo’s werd gewonnen 
door Peerke Kortekaas. 
Voor de volledige uitslag: 

www.kwvl.nl/zeilen/wed-
strijdzeilen/uitslagen 

Per jaar vallen ongeveer één 
miljoen mensen van 65 jaar en 
ouder. In 50.000 gevallen heeft 
dit een botbreuk of zelfs zieken-
huisopname tot gevolg. 

Bij ouderen is het letsel vaak 
ernstiger, het herstel langer 
en is er een grotere kans op 
blijvende schade. Door zo lang 
mogelijk fit actief te blijven 
en een optimaal evenwicht te 

behouden, houdt u zichzelf ge-ee
zond en mobiel. Mocht u toch 
onverhoopt komen te vallen, 
dan is het belangrijk om de val 
op een juiste manier te kunnen 
opvangen. Hiermee wordt de 
kans op ernstig letsel vermin-nn
derd. Kunt u 15 minuten lopen 
zonder loophulpmiddel? Hebt 
u geen aandoening waarbij u 
zich niet mag inspannen? En 
heeft u geen (ernstige) botont-tt

kalking? Dan bent u van harte 
welkom om deel te nemen aan 
de valtraining! Kosten: 60,- voor 
4 lessen of op indicatie als fysio-oo
therapie. 
Op vrijdag 3, 10, 17 en 24 no-oo
vember, van 13.30 – 14.30 in 
sporthal Eikenrode, Laan van 
Eikenrode 49, 1231 LN Loos-
drecht. Meer info: Fysiothera-aa
pie de Eedenburgh; 035- 625 61 
61; fysio@eedenburgh.nl

Op donderdag 12 oktober 
om 20:00 uur is in het ge-
meentehuis een derde en 
laatste informatieavond over 
de herinrichting van de Oud-
Loosdrechtsedijk tussen de 
rotondes. 

In februari en mei van dit jaar 
zijn omwonenden geïnfor-
meerd over de voorgenomen 
herinrichting. Tijdens deze 
avonden zijn er wensen en 
ideeën ingebracht. Op basis 
van de landelijke richtlijnen 
voor inrichting van wegen 
en rekening houdend met de 
wensen en ideeën van de om-

wonenden is een ontwerp tot 
stand gekomen. Uit diverse 
reacties is op te maken dat er 
behoefte is aan een derde bij-
eenkomst. Deze bijeenkomst 
organiseert de gemeente op 
donderdagavond 12 oktober. 
Hier hebben belangstellen-
den nogmaals de gelegen-
heid vragen te stellen en te 
reageren op het ontwerp. De 
avond start met een centrale 
toelichting op het ontwerp. 
Vervolgens wordt in kleinere 
groepen, bij verschillende 
tafels waar de tekeningen lig-gg
gen, het ontwerp nader beke-
ken en besproken.  

Houtskool Cup onder barre 
omstandigheden

Donderdag 12 oktober

Informatieavond herinrich-
ting Oud-Loosdrechtsedijk

Barre omstandigheden bij de Solo’s  (foto: Wietske van Soest)

Valtraining voor senioren
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Zaterdag 23 september heeft 
wethouder Theo Reijn om 
15.45 uur onder grote belang-
stelling officieel het nieuwe 
pand van de HKL aan de 
Nieuw Loosdrechtsedijk 49a 
geopend.

Wethouder Reijn knipte met 
prachtige openingswoorden 
het lint door en schonk de 
HKL een toepasselijk cadeau: 
Het originele Makkummer 
bord dat de gemeente Loos-
drecht ooit kreeg van de 
commissaris der Koningin 
Utrecht Beelaerts van Blok-kk
land. Een rondleiding door 
de Magneet volgde voor de 
ca. 150 genodigden die acte 
de présence gaven. Daarna 
was de 9e lustrumviering 

(45 jaar) in de aangrenzende 
kerk waar voorzitter Ernst 
Haselhoff Lich Kasteleijn de 
hele Loosdrechtse gemeen-
schap uitvoerig dankte voor 
alle giften en fysieke hulp, 
waarmee de aankoop van 
De Magneet, het opknappen 
en de verhuizing mogelijk 
werd. Wethouder Reijn hield 
een mooi betoog over de 
goede samenwerking tussen 
gemeente en maatschap-
pelijke verenigingen en ui-
teraard heel toepasselijk de 
Porseleinhaven.

Dominee Joop de Mol
Voorzitter Ernst dankte en 
kondigde een hele speciale 
gast aan: Dominee Joannes 
De Mol in eigen persoon, be-

Op een zonnige zondagoch-
tend keken talloze autolief-
hebbers weer likkebaardend 
rond op de parkeerplaats van 
Jachthaven de Waterburcht
van Mercedesfreak Nico Ock-
huisen. Daar stonden 67 blin-
kende oldtimers gereed voor 
de 5e editie van de Oldtimer 
Tourrally Gooi en Vechtstreek. 
Een recordaantal.

Henny Miltenburg van Rally-yy
Events legde nog eens uit dat 
niet de bestemming het leuk-kk
ste is, maar de weg erheen. 
Welnu, de organisatie heeft 
zijn best gedaan om de circa 
160 km. zo gevarieerd moge-
lijk te laten verlopen. Er zijn 
een bolpijl- en een fotoroute. 
Plus een blinde kaart en een 
ingetekende lijn met barrica-
des. Vooraf zitten velen in de 
tent gebogen over het fraai 
uitgevoerde routeboekje. Het 
lijkt een heel gepuzzel om 
van A naar B te rijden. Een 
mevrouw in paniek vraagt 
hoeveel meter een centimeter 
op de kaart is. Anderen staan 
relaxed in de rij voor de gratis
koffie en thee van Fortune, 
dat tezamen met een flinke 
lijst, voornamelijk lokale,
ondernemers tot de spon-
sors behoort. De gemiddelde 
snelheid is vastgesteld op 38
km. per uur. Iedere minuut
te vroeg is 8 strafpunten en 
elke minuut tikt aan voor
vier strafpunten. Het is dus
geen wedstrijd in snelheid. 
Onderweg wordt de route 
gecontroleerd aan de hand 

Dubbel feest bij Historische Kring
zield vormgegeven door de 
fameuze acteur Joop Glijn. 
Met verve werd een preek 
en levensverhaal gecombi-
neerd, waardoor een boeiend 
beeld geschetst werd van de 
leefomstandigheden van De 
Mol en zijn glorieuze oprich-
ting van de Porseleinfabiek 
en de verdrietige ondergang 
daarvan. Gelukkig en te-
vreden kon De Mol vanaf 
boven kijken op een mooie 
ontwikkeling op de plek 
waar zijn fabriek gestaan 
heeft. Hij ziet in de toekomst 
de dorpelingen het verhaal 
van zijn fabriek vertellen 
aan de toeristen, gezeten 
op mooie bankjes om zijn 
standbeeld geplaatst. Hierna 
volgde de receptie waar de 
HKL prachtige geschenken 
in ontvangst mocht nemen, 
waaronder een antieke ot-
terspeer van Historische 
Kring 's-Graveland, waar ot-
tervanger Isaac mee gewerkt 
heeft. Een fraaie uitbreiding 
van de historische collectie. 
Rond 19:00 uur sloot Ernst 
Kasteleijn het feestgebeuren 
af, zeer tevreden over de fan-
tastische middag.

Door Roy Versluis 
Op bezoek bij CJVV uit 
Amersfoort heeft Loos-
drecht zijn eerste overwin-
ning van het seizoen ge-
boekt. Na 90 minuten stond 
er een 1-3 eindstand op het
scorebord in Amersfoort.

Loosdrecht startte de wed-
strijd uitstekend, met goed
spel werd de tegenstander
naar achteren gedrukt, dit
leidde tot de 0-1 van Abou-
bakr Ouaddouhh die een
voorzet van Bas Seldenrijk 

SV Loosdrecht pakt eerste overwinning
goed afrondde. Na de 0-1 was 
de wedstrijd meer in even-
wicht. CJVV liet zien dat het 
over een goede ploeg beschikt 
die voetballend de oplossing 
zoekt. Loosdrecht moest wat 
achteruit, maar gaf geen 
echte grote kansen weg, de 
ruststand was 0-1. Na de rust 
een duidelijk beter CJVV, de 
oranje mannen stonden toe 
te kijken hoe CJVV de wed-
strijd vol energie probeerde 
te kantelen, de 1-1 was op dat 
moment ook terecht. Loos-
drecht probeerde zich terug 

in de wedstrijd te knokken en 
werd hierbij geholpen door 
een van de middenvelders van 
CJVV die zijn tweede kaart 
pakte, zwaar bestraft maar de 
scheidsrechter paste de regels 
toe. Na de rode kaart van CJVV 
pakte Loosdrecht het initiatief 
weer over en kreeg de grip op 
het middenveld weer terug, 
stap voor stap werden de druk 
op de verdediging van CJVV 
opgevoerd en de 1-2 hing in 
de lucht. In de 70e minuut 
schoot Chamiel Hok a Hin 
de 1-2 van buiten de 16 me-

ter binnen, op dat moment 
was het ook zeker terecht. 
Loosdrecht was nu de baas op 
het veld, al bleef het met een 
1-2 stand altijd opletten. Bij 
vlagen oogde het te makkelijk 
maar echt in de problemen 
kwam Loosdrecht ook niet 
meer, in de 80ste minuut ging 
Aboubakr Ouaddouh door 
op rechts. Hij zette de bal 
goed voor en daar stond Bas 
Seldenrijk die de bevrijdende 
1-3 binnenschoot. Wedstrijd 
beslist, CJVV wilde wel maar 
kon niet meer en Loosdrecht 

verzuimde een grotere uitslag 
neer te zetten.

Eindstand 1-3, een knappe 
overwinning in Amersfoort en 
bij vlagen goed spel, dit kan 
en moet alleen langer in de 
wedstrijd volgehouden in het 
vervolg van de competitie. Wel 
moet hierbij de kanttekening 
worden gemaakt dat de ploeg 
in opbouw is en dat er tijd 
nodig is om te verbeteren, de 
eerste 20 minuten waren van-nn
daag de bevestiging dat S.VV 
Loosdrecht op de goede weg is.

Recordaantal deelnemers 
Oldtimer Tourrally

Een Serviceplein is een verza-aa
melplaats van maatschappelij-
ke organisaties, vertelde Lique 
Jobben, domeinspecialist vol-ll
wassenen en participatie. “Het 
is een laagdrempelige manier 
om instellingen en inwoners 
bij elkaar te brengen. Het is 
geen statisch geheel, er kun-nn
nen nog meer clubs aanslui-ii

ten.” Nu hangen er zes oranje 
borden: Team Sportservice dat 
niet alleen voorlichting geeft 
over bewegen, maar ook daad-
werkelijk de biebvloer kan 
gebruiken voor enige buik-kk
spieroefeningen. MEE, dat op 
onafhankelijke wijze cliënten 
helpt met allerlei instanties, 
van huurproblemen tot versla-aa

Serviceplein om burgers beter 
bij te staan
Blijkbaar is de behoefte aan informatie nog steeds onverminderd 
groot. Van twee kanten, van de inwoners die meer willen weten. 
Anderzijds, van organisaties die veel te bieden hebben om men-
sen op weg te helpen. In dat kader is het zinvol dat het Service-
plein in de Bibliotheek Gooi en meer werd geopend. Afgelopen
vrijdag verrichtte burgemeester Ossel samen met Lique Jobben 
stipt om 15.00 uur de openingshandeling. 

ving. SeniorWeb dat met name 
ouderen uitlegt hoe een tablet, 
pc of smartphone werkt. Bij 
Versa Welzijn kunt u ook te-
recht voor een breed scala aan 
maatschappelijke hulp zoals 
Thuishulp, Mantelzorg en 
Preventief Huisbezoek. Visio 
houdt zich bezig met alles wat 
met de ogen te maken heeft. 
Zij geven concrete adviezen 
over visuele hulpmiddelen. 
Tot slot hoort de bibliotheek 
zelf ook bij het voorlopige 
zestal van het Servicepunt. 
Vestigingscoördinator Fleur 
Jansen kan met haar medewer-rr
kers de bezoekers begeleiden 
in alles wat de bieb te bieden 
heeft. Burgemeester Freek Os-

van gele letterbordjes. Als je 
die mist, kost je dat 100 pun-
ten. De lunch vindt plaats bij 
het etablissement Jonkheer 
De Ram in Schalkwijk (niet 
bij Haarlem). Vanaf 9.45 uur 
start er elke 30 seconden een 
oldtimer (vanaf 25 jaar). Voor-rr
af nog even tekenen dat jezelf 
aansprakelijk bent voor alles. 
En daar gaan ze: de T-Fords, 
Corvettes, Austin Healy’s, 
Bentleys, Citroens en vele
andere merken vanaf 1929. 
Vanaf 15.45 uur kwamen de
eerste automobielen terug.
Na enig rekenwerk bleek 
dat Muriel Tigchelaar en Ar-rr
nold Hoogenhout met hun
Porsche cabriolet (1965) we-
derom de minste strafpunten
hadden (eerste prijs). Gevolgd
door Etto van Waning en
Emily Uyldert. De derde prijs
ging naar Nico ten Wolde en
Edward Ammerlaan. Net bui-
ten de prijzen op de gedeelde 
vierde plaats eindigden maar 
liefst 3 teams. De rally werd 
afgesloten met een gezellige
braai. 

sel had nog enkele hoopvolle
opmerkingen over het boek in
het algemeen, dat hij typeerde
als ‘de kern van het bestaan’.
Een bekende uitgever had ‘m
toegefluisterd dat het boek 
nooit zou verdwijnen. Daar-rr
naast hoopte hij dat er meer 
servicepleinen dichtbij de
burgers in de andere kernen 
zouden komen. “Ontmoe-

tingsplaatsen voor vragen en 
problemen worden steeds 
belangrijker. Ik hoop dat dit 
zich zal uitbreiden. Wie weet 
kunnen er ook gemeentelijke 
diensten meedoen.” Paspoort 
in de bieb? Of? De diverse or-rr
ganisaties kunt u bezoeken op 
verschillende momenten, van 
twee keer per week tot één 
keer in de 14 dagen. 
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Locatie: Rading 62A - Loosdrecht  �  info@articles.nl  �� www.articles.nl
Parkeren op het terrein

POP UP SALE
7 OKT en 8 OKT

Na het succes van vorige keer houden wij weer een grote LADY’S FASHION SALE in 

Loosdrecht! Kom shoppen in een relaxte sfeer en profiteer van hoge 

kortingen op de nieuwste herfst-wintercollectie van ARTICLES en andere merken in 

de maten 34 t/m 46.

Je bent van harte welkom!

Open: zaterdag van 10.00 - 21.00, zondag van 12.00 - 21.00 � Rading 62A 

Voor een goed gevulde Sijpekerk 
opende Huib Tijssens het sympo-oo
sium. In het kader van een drieja-aa
renplan zal het kasteel-museum 
beter gepromoot worden, onder 
andere voor gasten uit Duitsland 
en België. De directeur voorzag 
zelfs een aanbouw aan het kasteel 
voor 2022. De twee speerpunten 
van Sypesteyn, de historische tuin 
en het porselein, komen samen 
in één speerpunt, zei conservator 
Rik van Wegen, namelijk de per-rr
soon van jonkheer Van Sypesteyn. 
Dat Loosdrecht vanzelfsprekend 
wordt geassocieerd met het por-rr
selein is een proces, waarin deze 
tentoonstelling een eerste stap is. 
In 2018 komt er meer aandacht 
voor alle Hollandse porseleinfa-aa
brieken, hetgeen culmineert in 
2019 in een expositie waarin de 
belangrijke rol van dominee De 
Mol naar voren komt.   Charlotte 
Jacob-Hanson belichtte de rol van 
de Franse kunstenaar Fidelle Du-uu
vivier die tussen 1780- 1784 talrij-
ke afbeeldingen maakte voor de 
Loosdrechts porseleinfabriek. In 
haar verhaal liet Constance Schol-ll
ten zien dat de ware geschiedenis 
van het Haagse porselein van va-aa
der en zoon Lyncker tevoorschijn 

komt aan de achterzijde en dat 
onder de ooievaars uit Den Haag 
menig koekoeksjong is te vinden. 
Elvera Siemons vertelde over een 
porseleinen figuurtje uit Weesp, 
de Lente (ook in het museum), 
gemaakt door Nicolas Gauron die 
enige tijd in Weesp (1764) werkte. 
De kunsthistorica maakte een 
vergelijking tussen het beeldje 
en werk van Gauron uit Tournai. 
Een weinig bekende maar interes-
sante groep Loosdrechts porselein 
bestaat uit de zgn. slangenvazen. 
Deze vazen, waarvan Sypesteyn 
er twee bezit, vallen op door hun 
monumentale vorm en formaat. 

André van der Goes ging in op 
de vraag of het hier om unica 
gaat, die eenmalig op bestelling 
zijn gemaakt. Van der Goes was 
directeur van kasteel- museum 
Sypesteyn van 1974 tot 1988. In 
het tweede deel van zijn bijdrage 
toonde Van der Goes aan hoe 
porselein in Holland pronkstuk-kk
ken van suiker als tafeldecoratie 
ging verdringen. Voor de liefheb-b
bers een middagje genieten van 
kleurrijke serviezen op een groot 
scherm, gelardeerd met interes-
sante achtergrondverhalen.

Sypesteyn, hét museum 
voor Hollands porselein
Tot 29 oktober kunt u nog genieten van de tentoonstelling ‘Hol-
lands porselein op Sypesteyn, breekbare schoonheid uit de 18de 
eeuw’ in kasteel-museum Sypesteyn. Na het symposium over dit 
onderwerp vrijdag jl. in de Sijpekerk wordt eens temeer duidelijk 
dat Loosdrecht beschikt over een bijzondere schat ‘wit goud’. 

Zondag 17 september was het weer zover:
TGL (Trainings Groep Loosdrecht) heeft  af-
scheid genomen van het zomerseizoen door 
naar Nijmegen te fietsen en heeft het win-
terseizoen omarmd met de eerste training 
op het ijs van het Triavum in Nijmegen. 

De thuisbaan De Vechtsebanen in Utrecht 
heeft op 30 september de 400 meter- baan 
weer geopend en IJsclub Loosdrecht kan 
weer beginnen aan het ijsseizoen. Jeugd 
Schaatsen Loosdrecht (JSL) zit weer overvol 
met jeugdige schaatsers van 7 tot 12 jaar 
en de TGL is uitgebreid met acht talenvolle 
wedstrijdschaatsers. Loosdrecht heeft de 
ijswinters toch nog een beetje in het hoofd
zitten. Laten we het hopen dat we deze win-
ter weer heerlijk kunnen schaatsen op onze
plassen. Tot dan geeft IJsclub Loosdrecht de 
gelegenheid om u op de maandag avond 
een trainingsabonnement aan te bieden van 
18.00-19.15 uur voor beginnende en gevor-rr
derde schaatsers. Dit is een uur waarmee u 
eventueel ook mee kan doen aan Marathon-
wedstrijden met een (dag)licentie.  Ook op 
woensdag van 21.00 tot 22.00 u. is de moge-
lijkheid om een toerabonnement te kopen
via IJsclub Loosdrecht. Wilt u echt trainen 
en wedstrijdenschaatsen, dan is er op 
woensdag 19.30-20.45 u. een mogelijkheid 

om te komen trainen. De Vechtsebanen ont-tt
wikkelt  in samenwerking met de ijsclubs 
het ‘ouder kind schaatsen’ op de maandag, 
de woensdag en vrijdag van 16.30- 17.45 u. 
Op dit uur kan uw kind begeleiding krijgen 
van een trainer en is uw seizoenpas te ge-
bruiken door u, uw man, uw oppas, opa of 
oma om lekker rondjes te gaan schaatsen. 

Door te kiezen voor een abonnement via 
uw ijsclub houdt u het jeugd- en wedstrijd-
schaatsen gezond. Dus kom lekker schaat-tt
sen. De wedstrijdgroep is op de zaterdag 
nog op zoek naar een trainer, eventuele 
wedstrijdervaring is een pre. Deze training 
is op zaterdag morgen van 9.45 tot 11.00 u. 
Voor contact http://tgloosdrecht.nl/contact/

Met veel nieuwtjes start 
winterseizoen TGL
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KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel
8 oktober 10.00 uur: nog niet bekend

Beukenhof
8 oktober 11.15 uur: Protestantse dienst

Gereformeerde Kerk  
8 oktober 10.00 uur: Mw. ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk  
8 oktober 10.00 uur: Ds. M. Roelofse

18.30 uur: Ds. M. Roelofse

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente
8 oktober 09.30 uur: Ds. A. van Duinen

18.30 uur: gezamelijk dienst 
in de Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
Ds. M. Roelofse 09.30 uur: Ds. K.T. de Jonge

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

Redactie:
Herman Stuijver
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Bollen ICT

Service aan huis voor
12,50 euro per kwartier.
Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.
www.bollenict.nl

Bel 06 – 51 993 153

Ervaren vrouw zoekt werk 

in de huishouding 3 uur per 

week omgeving Loosdrecht 

06-23244885

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

MMMMMMMMMMMMMMMiMiMiMiMiMMMMiMiMiMiMMMM ni-Opslag-Loosdrecht.nl, Oude Molenmeent 4, 1231BD Loosdrecht,O 035 582 59 56

Voor VV stalling van caravan, 
camper, vouwwagen, boot, 

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

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

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-n
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden ge-ee
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 j
weekend, avond, nacht en feestdagen  g
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreekp 0900-9359
Versa Welzijn:j
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk 035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                            035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheekp   Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  k
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07.
Thuiszorg Inovum:g   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 Vechtstreekg
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 Zorggroepgg p 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  Loosdrechtn
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.,g  thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515n
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753m
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag  
v/d maand

loodsverkoop  
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

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

moois-uit-de-loods,
of  kijk op 

www.inboedelsenzo.nl 

voor info & 
woningontruiming  

telefoon 06-20.777.535.

GEVRAAGD:
Assistent teamleider

voor Spelekids
Circa 27/36 uur

Voor meer info.
http://www.spelekids.nl/
over-spelekids/vacatures/

nicole@spelekids.nl

Nieuwe contactgegevens kopij en/of 
advertentie voor De NieuwsSter

Uw kopij vragen wij u te sturen naar: 
redactie@dunnebier.nl

Uw advertentie vragen wij u te sturen naar: 
advertentie@dunnebier.nl.

 De redactie zou het zeer op prijs stellen als u de kopij 
opstuurt voor vrijdag 16.00 uur. Voor de weekendactiviteiten 
graag: zondag 20.00 uur. Wij danken u voor uw medewerking 

en kijken uit naar de samenwerking!

Herman Stuijver, eindredacteur
De NieuwsSter en Weekblad Wijdemeren

Uw advertentie wordt begeleid door Ineke Dunnebier-Manten. 
Voor vragen kunt u haar bereiken op maandag, woensdag en 

donderdag met telefoonnummer: 0294-256200.

GooiTV
Vanaf 4 oktober zendt GooiTV 
de volgende programma's uit:

TV Magazine met o.a. Vestival 
Vokaal in Naarden, oldtimers 
in Loosdrecht, de Temporun en 
brillenwinkel De Paradijsvoog-
hel in Bussum; In RegioHub gaat 
het over het Gezondheidsfesti-ii
val; Gooi en Eembode Hilversum 
en GooiTV presenteren het 
tweewekelijks gesprek met Pie-
ter Broertjes, burgemeester van 
Hilversum. 

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en 
KPN. Alle kanalen: op gooitv.nl

De Kinderboekenweek is van 

4 tot en met 15 oktober. Het  

motto dit jaar is ‘Gruwelijk eng!’

Op de jeugdafdelingen van 
de 6 vestigingen van Biblio-
theek Gooi en meer is een 
kleine tentoonstelling van de 
bekroonde boeken, de Grif-ff
fels en Penselen. Tijdens de 
Kinderboekenweek kunnen 
kinderen een puzzelboekje 
ophalen met daarin allerlei 
opdrachten rond het thema 
van de Kinderboekenweek. 
Nieuwe leden van de Speel- O- 
Theek betalen tijdens de Kin-
derboekenweek: 10,- in plaats 
van 18,50. Dit geldt voor de 

vestiging Loosdrecht, waar 
een speel-o-theek aanwezig is.

Lid worden van De 
Loosdrechtse Beuk? 

Op de eerste dinsdag van ok-
tober begint altijd het nieuwe 
bridgeseizoen. 

Er wordt iedere dinsdag-
avond van begin oktober 
t/m eind april gespeeld in 
het restaurant van de Emtin-
ckhof aan de Eikenlaan 51, 
Loosdrecht. Wilt u gezellig 
bridgen en zoekt u een ont-
spannende bezigheid, meldt 
u zich dan aan bij Harold 
Sengers, 035-5825285 of Jaap 
Phernambucq 035-5826018.

Om de sfeer van onze club te 
proeven, bestaat de mogelijk-kk
heid, dat u een paar keer
vrijblijvend meespeelt.

Griezelen tijdens Kinderboekenweek
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