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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

Gezamenlijk
toezicht
op het water

LOOSDRECHT – Jongstleden
1 augustus kwam Recreatie
Midden-Nederland met een
persbericht over een intensievere gezamenlijke aanpak van
snelvaren op de Loosdrechtse
Plassen.
Door: Niels van der Horst

Uw makelaar sinds 1979 !

Toezichthouders gaan dit vormgeven vanuit een samenwerking

JA

tussen gemeente, politie, brandweer en Plassenschap Loosdrecht. Ook zal nauwer worden
samengewerkt met jeugdwerkers. Met vereende krachten
zal het toezicht in de maand
augustus verscherpt worden,
vooral met betrekking tot de
maximumsnelheden op het water. De verschillende partijen
kwamen hiertoe op initiatief van
burgemeester Freek Ossel die

ik wil...
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ook voorzitter is van het Plassenschap Loosdrecht. Aanleiding
was de hoeveelheid klachten en
meldingen die binnen kwamen
over het harde varen. Afgelopen
woensdag 8 augustus was de pers
uitgenodigd een keer mee te varen en werd een en ander toegelicht.

BOA’s zeer wenselijk zijn. Het is
een weids gebied en de mogelijkheden zouden enorm toenemen
om overtreders aan te pakken.
Verder worden recreanten opgeroepen om melding te doen van
zaken die niet door de beugel

kunnen. Hiervoor kan men terecht op www.meldpunttoezicht.
nl. Ook belangrijk zal zijn de
communicatie richting de snelvarende recreanten.
Lees verder op pagina 2

Uitbreiding
Momenteel is het toezicht in
handen van een Buitengewoon OpsporingsbeAmbtenaar
(BOA) van de politie en één van
Recreatie Midden-Nederland.
Ook heeft de laatste bevoegdheden van een politieagent, alleen
dan op het water, waar uiteraard
niet dezelfde regels gelden als op
het land. Er is hoop dat vanuit
het huidige initiatief mede naar
voren komt dat een of twee extra

Moeite uw
droomwoning te
vinden? Wij
helpen u verder!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 7
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel.
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren,
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

Vakantie
I.v.m. de zomervakantie zal
de Nieuwsster van 22 augustus a.s.
komen te vervallen.
Wie met de stroom meedrijft,
is het eerste bij het afvoerputje

Gezamenlijk toezicht op het water
Vervolg van pagina 1
Zij worden geïnformeerd over
de gevaren en schadelijke gevolgen voor de natuur. In september
wordt de samenwerking bij het
verscherpte toezicht bekeken en
geëvalueerd.
Veiligheid voor mens en dier
Op de Loosdrechtse Plassen ligt
de maximum toegestane vaarsnelheid op 12 kilometer per uur.
Watersporters, die sneller willen
varen, kunnen een ontheffing
aanvragen bij het Plassenschap.
Apart of zelfs uniek is een oude
wet die daarbij in beeld komt.
Deze wet is uit de jaren zestig en
was in het leven geroepen om
bijvoorbeeld te mogen waterskiën. Aangezien boten toen nog
niet heel hard gingen (max circa
veertig), was geen maximumsnelheid opgenomen, hetgeen nu
tot problemen leidt omdat boten
inmiddels veel sneller kunnen.
Verder is het op het water zo dat
je binnen 100 meter van een oever en ’s nachts de 6 km/uur niet
mag overschrijden. Deze regels
worden tegenwoordig vaak overtreden. Dit zorgt voor hinder,
overlast en gevaarlijke situaties
voor andere watersporters, omwonenden en recreanten. “Het
gaat vooral om jongeren die dit
gedrag vertonen”, vertelt Edwin
van Keulen. Hij is BOA vanuit
Recreatie Midden-Nederland
en toezichthouder Plassenschap
Loosdrecht. Hij was zelf ook eens
bijna de dupe terwijl hij surveilleerde op de Kalverstraat toen
een snelvarende jongere met een
noodgang een kreek uitkwam.
“Als we daar een paar seconden
later waren aangekomen, waren
we dood geweest.” Van Keulen
voegde hieraan toe dat het naast
de veiligheid de bescherming
van de natuur belangrijk is.
Natura 2000
Natuur en recreatie bijten elkaar
niet zolang je zorgdraagt voor
de bescherming van de dieren

Burendag

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Al bijna 650 buurten in
Noord-Holland hebben zich
aangemeld voor Burendag.
Voor de dertiende editie zijn
in het hele land al bijna 5.000
activiteiten aangemeld. Met
nog anderhalve maand te gaan
is het goed mogelijk dat het
recordaantal van 2017 (bijna
6.000 deelnemende buurten)
verbroken gaat worden. In 97%
van de Nederlandse gemeenten
worden Burendagactiviteiten
georganiseerd. Slechts in elf gemeenten zijn er nog geen activiteiten aangemeld.

en het groen. Het geheel van De
Oostelijke Vechtplassen – waartoe de Loosdrechtse Plassen behoren - , het natuurgebied om de
plassen heen en er direct achter,
betreft een zogeheten Natura
2000 -gebied. Natura 2000 is
een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In
zo’n gebied worden bepaalde
diersoorten en hun natuurlijke
leefomgeving beschermd. Zo
blijft de biodiversiteit behouden.
Alles wat er aan en op de oevers
gebeurt, wordt nauwlettend in de
gaten gehouden. Voor veel zaken
moet je toestemming vragen of
een vergunning hebben. Om zoveel mogelijk schadelijk gedrag
te vermijden, is het van belang

goed contact te hebben en te
houden met bewoners. Ook met
overtreders.

Boetes voor
te snel varen
In aansluiting op het artikel
over ‘Steviger controle op de
plassen’ had u nog de boetes
tegoed voor snelheidsovertredingen op een klein schip:
tot 6 km:
€ 90
tot 15 km:
€ 130
tot 25 km:
€ 200
tot 35 km:
€ 300
tot 45 km:
€ 450
meer:
€ 650

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Maertensplein 98b
3738 GR Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605
Fax: 0346 - 218 176

Logo kleur

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 19 augustus: 11.00 uur: Pater P. de Klerk
Zo. 26 augustus: 11.00 uur: Diaken R. Simileer
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 19 augustus: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse.
18.30 uur: Ds. H.A. Post, Veenendaal
Zo. 26 augustus: 10.00 uur: Ds. A.B. van Campen, Poederoijen
18.30 uur: Ds. U.W. van Slooten, Ermelo
Gereformeerde kerk
Zo. 19 augustus: 10.00 uur: Ds. E.E. van Aarsen-Schiering
Zo. 26 augustus: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger
Beukenhof
Zo. 19 augustus: 11.15 uur: Pastor: W. Vlooswijk
Zo. 26 augustus: geen dienst

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 19 augustus: 09.30 uur: Kand. A. de Wit, Utrecht
Zo. 26 augustus: 09.30 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 19 augustus: 09.30 uur: Ds. A. Siebenga
Zo. 26 augustus: 09.30 uur: Preeklezen
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Binnenkort: Wijde Meer voor Minder
LOOSDRECHT- Op maandag 10
september opent de Weggeefwinkel ‘Wijde Meer voor Minder’ in het 3-Luik aan het Lindeplein in Nieuw Loosdrecht.
Onder de mantel van Versa
Welzijn zullen Petra van den
Ham en andere vrijwilligers
wekelijks gratis spullen uitgeven en innemen.
“ Je hoort en ziet best dat er
nogal wat mensen moeite hebben om rond te komen. Deze
weggeefwinkel speelt al heel
lang in mijn hoofd. Het is voor
de minima, voor de mensen
die tussen wal en schip vallen.
Ook voor hen die net teveel
inkomen hebben voor een uitkering, maar weinig hebben
om van te leven. Er hoeft maar
iets in je leven mis te gaan of je
kunt in de financiële problemen komen” vertelt Petra van
den Ham.
Elke maandag
Samen met anderen heeft ze afgelopen maanden hard gewerkt
om spullen in te zamelen. In het
gemeenschapshuis 3-Luik is de
kelder geheel gevuld met kle-

ding, pannen, servies, kinderspeelgoed, lampen, huishoudelijke spullen, enzovoort. Het is
de bedoeling dat u op de maandagochtend tussen 9 en 11 uur
overbodige spullen inlevert, ’s
middags kunt u tussen 13 en
15 uur een keuze maken. “Het
is in principe voor mensen die
aangewezen zijn op een dergelijke voorziening, maar we vragen geen bewijs. We gaan uit
van goed vertrouwen. Mensen
die buiten de doelgroep vallen,
mogen iets doneren. Of ruilen”
vervolgt Petra. Die erop wijst
dat ‘Wijde Meer voor Minder’
ook als doel heeft mensen bewust te maken van onze weggooimaatschappij. Een blik op
de voorraad bewijst dat verreweg de meeste spullen in puike
conditie verkeren.
Naast de ruimte in het 3-Luik
kun je ook onderling spullen via
de Facebook-pagina aanbieden
en/of ophalen (FB: Weggeefwinkel Wijde Meer voor Minder). Dat gaat voornamelijk
over te groot en zwaar materiaal zoals banken, wasdrogers en
matrassen waar geen plek voor

is om op te slaan. Het is fijn dat
de gemeente Wijdemeren de
weggeefhoek ondersteunt als
Appelboom-project. Vanaf 17
september bent u welkom.
Wensen / plannen
Natuurlijk zijn er bij een dergelijk project altijd wensen om
het nog beter uit te voeren. Wie
zich aangesproken voelt, kan
zich bij de club vrijwilligers
aansluiten. Een handige Harry om het koffiezetapparaat te
repareren of iemand met een
auto die spullen kan ophalen.
Onder het genot van een kopje
koffie of thee kom je vaak tot
een gesprek. Daarom zou het
prettig zijn als zich een sponsor aanmeldt. Of misschien
hebt u wel DE-koffiepunten of
AH-Perlapunten die u beschikbaar wilt stellen.
Petra zit nog vol ideeën. Zo
wil ze een verjaardagkist met
kleine surprises samenstellen
zodat ook kinderen uit een
minima-gezin hun verjaardag
kunnen vieren (wel na afloop
de kist en slingers teruggeven, de cupcakes niet). Of een

Vaarexcursies op Loenderveense Plas
De komende maanden kunt u
mee met mooie vaar- en wandelexcursies op en rond de
Loenderveense Plas, onder leiding van de boswachter.
En als u iets extra wilt, ga dan
mee met een heerlijke high tea
of high wine. We varen ook ’s
avonds, zodat u vanuit de boot
van de zonsondergang kunt
genieten. Ook een bezoek aan
de Loenderveense molen is een
optie. De Loenderveense plas
is een prachtig natuurgebied
waar Waternet een deel van het
drinkwater voor Amsterdam
en het Gooi voorzuivert. Het
gebied is normaal niet toegankelijk voor publiek, dus een
unieke kans om een kijkje te
komen nemen.
Data
Varen

met

Loenderveense

molen. Donderdag 16 en 30
augustus,19.00 uur; woensdag
12 september, 19.00 uur. Varen
bij zonsondergang met bezoek
aan molen. Na een leuke rondleiding door de Loenderveense
molen maken we een prachtige
vaartocht waarbij u het langzaam donker ziet worden. Geniet van de stilte onder de sterrenhemel. Kosten: gratis.
Varen met heerlijke high tea.
Zaterdag 18 augustus, 15.00
uur. Zondag 2 september, 15.30
uur. Kosten: € 7,50.
Avondwandeling met de boswachter. Met stukje varen en
vogelkijkhut. Woensdag 5 september 19.00 uur. Kosten: gratis.
Varen met high wine. Zin in
een romantische vaartocht?
Kom mee op onze stille elektrische boot voor een mooie route

over Terra Nova. En geniet van
een heerlijk glaasje wijn met
een hartig hapje.
Vrijdag 7 september,16.00 uur.
Zondag 16 september, 15.00
uur. Kosten: 7,50 euro
Vogels spotten vanuit de boot.
We varen van het licht naar
het donker. U kunt genieten
van prachtige vergezichten en
er zijn altijd meer dan genoeg
vogels te zien en te horen. Zaterdag 15 september 19.00 uur.
Kosten: gratis.
Avondvaartocht met meditatie.
Ervaar deze avond de stilte op
het water. Onder leiding van
een meditatiedocente doen we
enkele ontspanningsoefeningen. Een unieke ervaring.
Kosten: gratis. Woensdag 19
september, 18.00 uur
Aanmelden en meer informatie: www.waternet.nl/loenderveenseplas

workshop over gezond leven
met weinig geld, oud brood
omtoveren tot een eetbare hap,
eenvoudige basisrecepten koken en spullen oppimpen zodat
je huiskamer toch nog gezellig
wordt. Er komt in ieder geval

een Kerstruilbeurs.
Op 10 september is de opening
met een modeshow met tweedehands kleding, de modellen
oefenen al op catwalk. Weggeven is een fijn gevoel. Doet u
ook mee?

Vleermuizen op Boekesteyn
’s-GRAVELAND - Kom zaterdag
25 of vrijdag 31 augustus vleermuizen spotten in het donker.
Dit doe je samen met de boswachter en een heuse batdetector. Voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar.
In de schemering kun je vleermuizen zien vliegen, al jagend
op insecten. De batdetector van
de boswachter zorgt ervoor dat
je deze wonderlijke dieren ook
in het donker kunt spotten: met
je oren. Het apparaatje maakt
vleermuisgeluiden hoorbaar
voor mensen. Hoe donker het
ook is, je hoort ze vliegen!

de natuur. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website.
Aanmelden
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b. Zaterdag 25 augustus en
vrijdag 31 augustus; 20:30 uur
tot 22:00 uur; Prijzen: kind t/m
12 jaar lid/OERRR € 5,00, kind
niet-lid € 8,00. Volwassene lid
€ 7,00, niet-lid € 10,00; www.
natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten –
Rene Koster

Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie zowel
volwassenen als kinderen melden zich aan. Graag een kwartier van tevoren aanwezig zijn.
Deze activiteit is niet geschikt
als kinderfeestje. Voor jarigen
organiseren we speciale feestjes. Het bezoekerscentrum is ’s
avonds gesloten. Controleer jezelf op teken na een activiteit in

Programma GooiTV
Vanaf 15 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s
uit: Vanwege de zomer is er een enigszins aangepast televisieprogramma: Het geregelde Gesprek met de burgemeester van
Hilversum, Pieter Broertjes; RegioHub herhaalt het onderwerp
over de zoektocht naar de Gooise Identiteit; KijkTV: GooiTV is
op bezoek in het Frietkot in Bussum deel 3
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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De wereld aan je voeten
Terwijl ik lusteloos geniet van
het bruine gras denk ik weleens terug aan de vele landen
die ik bezocht heb. Een korte
terugblik.
Door: Herman Stuijver
Op de site ‘landenverzamelaars.
nl’ kun je bijhouden waar je
bent geweest, ik kom op 89 landen. Dat is nog niets vergeleken
met koploper Pieter de Leeuw
die 275 landen bezocht. Ik sta
van de ruim 10.000 deelnemers
slechts op een troosteloze 423e
plek. Van alle verre reizen sinds
1988 heb ik een logboek geschreven. Als je daar doorheen
bladert, zou ik een bibliotheek
met reiservaringen kunnen
vullen. Toch maar niet gedaan.

Restaurant
Gespecialiseerd in elke
“ feest ” gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW Hilversum  tel. 035-5771267
www.restaurantfloyds.nl

89 landen
NOORD- AMERIKA: Canada, Mexico, Verenigde Staten;
MIDDEN- AMERIKA: Belize,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua:
ZUID- AMERIKA: Argentinië,
Brazilië, Chili, Ecuador, Paraguay, Peru: CARIBISCH GEBIED: Cuba; ATLANTISCHE
OCEAAN: Canarische Eilanden, Kaapverdië:
EUROPA: België, Denemarken, Duitsland, Engeland,
Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oekraïne,
Oostenrijk, Polen, Portugal,
Rusland, Schotland, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Vaticaanstad, Wales, Zweden;
AFRIKA: Benin, Botswana,
Burundi, Egypte, Ghana, Kenia,
Lesotho, Malawi, Mali, Marokko, Oeganda, Swaziland, Tanzania, Togo, Zambia, Zanzibar,
Zimbabwe, Zuid-Afrika; MIDDEN-OOSTEN: Israël; AZIË:
Bangladesh, Cambodja, China,

Hongkong, India, Indonesië,
Japan, Kirgizië, Laos, Mongolië, Myanmar, Nepal, Oezbekistan, Pakistan, Singapore, Sri
Lanka, Thailand, Tibet, Turkije,
Vietnam; OCEANIË: Australië,
Nieuw-Zeeland.
Welke criteria de site hanteert,
weet ik niet. Zanzibar, Canarische eilanden, Hongkong,
Schotland en Wales zijn geen
soevereine staten, maar wel als
land gekenmerkt. Het gaat mij
ook niet om de getallen, maar
vooral over wat je meemaakt.
Reizen
Hoewel reizen volgens mij
vooral gaat om mensen in andere culturen te ontmoeten,
vind ik het stiekem een fijn
gevoel dat ik op veel wereldplekken ben geweest waar ik als
kind alleen maar van droomde.
Voor mijn 16e was ik nooit verder geweest dan Putten op de
Veluwe. Toen ik voor het eerst
op het Plein van de Hemelse
Vrede stond, was dat voor mij
een hemelse ervaring. Hetzelfde gevoel dat je je klein voelt
worden had ik onder andere
bij het Christusbeeld boven
Rio de Janeiro, de Tafelberg
in Kaapstad, de Taj Mahal in
India, de Potala in Lhasa, de

Weekendaanbieding Open Dag Rading Spoor
(don,vrij,zat)

Loosdrechtse Turf
Van € 9,50

Voor € 6,95

Rading Spoor is een vereniging
van ongeveer 60 leden die zich
bezighouden met het op schaal
vervaardigen van werkende
stoomwerktuigen zoals stationaire machines, stoomtrekkers, stoomboten en stoomlocomotieven. In de bossen in
Hollandsche Rading hebben
we een spoor-1 tafel, een vaste
gecombineerde 3.5” en 5”baan
met een lengte van ca. 330 meter en een vaste 7.25” grondbaan van ca. 400 meter. Met de
leden hebben we per jaar een
aantal thema stoomdagen met
als hoogtepunt de Open Dag.
Dit jaar vindt hij plaats op zaterdag 26 augustus (elk jaar de

laatste zaterdag van augustus)
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er
komen buiten onze eigen leden
ook gasten met hun machines
uit het hele land en uit het buitenland. De toegang is gratis en

Chinese Muur, de Borobudur
op Java of de rode berg Uluru
(Ayers Rock) in de outback van
Australië. Dat je zoiets mag
meemaken. Ook spoken talloze
manieren van reizen door mijn
hoofd. Soms was het afzien.
Dat ik na drie dagen Afrikaans
openbaar vervoer uitgeput arriveerde bij een cafeetje met
Amstelbier in Bujumbura of
dat ik met de Transsiberische
spoorlijn, met tussenstops in
Novosibirsk, Irkoetsk en Oelan
Oede dwars door Eurazië toerde. Of die bloedhete vierdaagse
wandeling door de Dogon-vallei in Mali, een week vertoeven
in een dorpje zonder stroom
en sanitair in Nepal, het zijn
herinneringen die je opslaat en
nooit meer vergeet.
Reizen maakt mij hongeriger
naar nog meer bestemmingen,
op zoek naar avontuur. Hoewel
je nooit moet overdrijven zoals
ik ooit deed in Peshawar, Pakistan. Dat was echt onveilig. Het
gaat niet om de getallen, maar
ik wil die 100 landen wel halen.
Voor januari 2019 staat Columbia op de agenda, of toch Ethiopië? Hoewel Noord-Korea ook
steeds aantrekkelijker lijkt. Of
lekker wandelen over het Oppad? We zullen zien.
de kinderen kunnen meerijden
met de treinen door het bos. Er
is een springkussen aanwezig
en verkoop van eten en drinken.
Karnemelkseweg 8; Hollandsche Rading. Vanaf de stoplichten wordt het bewegwijzerd.

Wijdemeren
informeren

15 augustus 2018

Burendag

Elektrisch varen

Op zaterdag 22 september is het weer
Burendag. Een dag waarop veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt. Heeft u al een activiteit gepland
voor de straat of buurt? Meld hem ook
op www.burendag.nl, zodat iedereen
kan aansluiten.

Zaterdag 25 augustus is de eerste dag
van het elektrisch varen. Van 11.0016.00 uur zijn er demonstraties in de
Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht.
Ook krijgt u er de laatste informatie
over elektrische sloepen, e-bikes en
elektrische scooters én is er een gratis
rondvaart op de plassen.
Info: www.sloepuitjeloosdrecht.nl

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Loosdrecht

Bouwen en wonen
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Stichts End 12: plaatsen dakopbouw en dakkapel
(31.07.18)

Breukeleveen
- Herenweg 2: vervangen toegangsbrug (03.08.18)

’s-Graveland
- De Boomgaard: maken uitweg (04.08.18)
- Leeuwenlaan 12: revitaliseren en uitbreiden landhuis
(27.07.18)
- Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras
(07.08.18)
- Zuidereinde 112: plaatsen twee dakkapellen en wijzigen
gevelindeling (06.08.18)
- Zuidereinde 256: vergroten woning (07.08.18)

- Dennenlaan 13: plaatsen dakkapel (03.08.18)
- Horndijk 31: aanleggen inrit (01.08.18)
- Horndijk 31: aanleggen steiger (01.08.18)
- Horndijk 31: verbouwen woning (01.08.18)
- Horndijk 31: vervangen beschoeiing (01.08.18)
- Nootweg 74: plaatsen dakkapel (26.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 259: wijzigen gevel en plaatsen
twee dakkapellen (01.08.18)

Nederhorst den Berg
- Naast Dammerweg 4: plaatsen tijdelijk hekwerk t.b.v.
vleermuizen voor één jaar (03.08.18)
- Middenweg 54b: afwijken bestemmingsplan voor
caravan en botenstalling (08.08.18)
- Middenweg 115: vervangen agrarische bedrijfsgebouwen en dempen twee sloten (03.08.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Breukeleveen

Loosdrecht

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

- Achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 59a: bouwen drie
woningen (02.08.18)
- Bloklaan 22a: graven watergang (07.08.18)
- Industrieweg 16: veranderen werking tankstation
(30.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen bijgebouw t.b.v.
bed & breakfast en berging (08.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: vervangen botenloods
(01.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en
plaatsen beschoeiing (26.07.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Loosdrecht
- JD Multiservice, Passantenhaven en Boegspriet, Dag van
het elektrisch varen op 25 augustus 2018
- C.E. Jansen-van den Berg, Laanfeest Van der Helstlaan
7-23, op 8 september 2018
- Wijninspiratie, Frans Halslaan 19, Jubileumactiviteit op 1
september 2018
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 25: bouwen berging (31.07.18)
- Vreelandseweg 31a: bouwen carport 30.07.18)
- Vreelandseweg 33: bouwen woning (27.07.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Kortenhoef
- Emmaweg 37: tijdelijk plaatsen stacaravan (30.07.18)
- Kromme Rade 6: maken aanbouw (08.08.18)
- Parklaan 5: gedeeltelijk wijzigen van gebruik naar
horeca (07.08.18)

COLOFON

Verkeer

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: bouwen garage
>

Burgemeester en wethouders hebben een melding Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Loosdrecht
- OK Express Loosdrecht, Industrieweg 16 in Loosdrecht:
voor het veranderen van het bedrijf

’s-Graveland
- Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24 in ’s-Graveland:
voor het veranderen van het bedrijf
Voor meer informatie over een melding Activiteitenbesluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088)
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Loosdrecht
In verband met de Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht zijn op
woensdag 29 augustus 2018, van 08.00 uur tot uiterlijk
24.00 uur, de volgende straten in het centrum van
Nieuw-Loosdrecht tijdelijk afgesloten voor alle verkeer:
- de Nootweg tussen de Luitgardeweg en de Prinses
Irenestraat;
- de Eikenlaan tussen de Nootweg en de Lindelaan;
- de parkeerplaats bij de Pinkenstal, hoek Eikenlaan/
Lindelaan.
De bussen van Connexxion worden die dag omgeleid via
de Lindelaan, Rading en Tjalk. Daarmee komt de halte
Prinses Margrietstraat voor het grootste gedeelte van die
dag te vervallen.
>

Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, Nootweg, Eikenlaan, Lindeplein en
parkeerplaats Pinkenstal, Jaarmarkt op 29 augustus
2018 (10.08.18)

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

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (08.08.18)
- Lange Wetering t.h.v. huisnr. 17: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
handicap belanghebbende (08.08.18)

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

- Herenweg 26a: bouwen woning

>

www.wijdemeren.nl

>

Kortenhoef
- De Kwakel: bouwen woning (29.07.18)
- J.C. Ritsemalaan 13: bouwen schuur (03.08.18)
- Koninginneweg 64: wijzigen bedrijfsruimte naar acht
woningen (08.08.18)
- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiding woonhuis (02.08.18)

@iristasseron
#mooiWijdemeren

- Esdoornlaan t.h.v. huisnr. 14: aanleggen gereserveerde

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

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

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

6

NIEUWSSTER

Woensdag 15 augustus 2018

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

Stomerij & Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

KOSTUUM € 15,00 - DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd.
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Adres: Rading 146
Broek korter maken voor maar
(Naast Boni Supermarkt)
Tel: 035-5828684
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

€ 8,50

Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

A.G. van Midden

Nieuw kunstgebit nodig?
Tandtechniek & Klinisch Prothese Lab
in samenwerking met de tandarts
en vergoed door de zorgverzekeraar
Telefoon 035 624 52 68 / 06 197 61 704
a.midden@upcmail.nl
Gijsbrecht van Amstelstraat 248 1215 CR Hilversum

SOLIDUS
VOETKLACHTEN?
BEZOEK ONS!

ZOMER 2018

Een droogte- en hitteperiode.
Toeval?
Het zal u niet zijn ontgaan dat
het heel droog is geweest en
heel warm. Op veel plaatsen
zagen de landerijen er dor en
doods uit. Op het moment dat
ik dit schrijf regent het, maar
de gevolgen van de droogte
zijn nog allerminst voorbij. De
extreme weerssituatie kreeg
veel aandacht. In enkele christelijke media werd voorzichtig
de vraag gesteld of dit geen
vingerwijzing van God kan
zijn. Komt zo’n periode van
hitte en droogte nu eenmaal
wel eens voor of is er meer aan
de hand?
Voor ons allemaal is de aarde
belangrijk. Als de aarde er niet
was, konden wij niet leven.
Christenen geloven dat de aarde ons gegeven is. God heeft de
hemel en de aarde geschapen.
Hij staat aan het begin en het
eind van de hemel en de aarde
en van het leven op aarde. Het
leven op aarde is van het begin
tot het eind verbonden met
God. Een mens is niet toevallig ontstaan, maar God heeft
gewild dat deze er zijn zou.
De christelijke visie is dat een
mens leeft om God te dienen.
Christenen ontlenen dit aan
de bijbel. Aan de mens heeft
God toevertrouwd de aarde
te beheren. Om dat te verduidelijken wordt vaak het beeld
gebruikt van de mens die als

Gods rentmeester de aarde beheert.
Christenen geloven dat het
uitmaakt hoe wij met de aarde omgaan. Wij dragen daar
verantwoordelijkheid
voor.
De vraag hoe je aan de zorg
voor de aarde precies invulling
moet geven is een lastige vraag.
De bijbel bevat geen draaiboek
wat we wel en niet met de aarde mogen doen. Al langere tijd
wordt er veel over gesproken
of de opwarming van de aarde
het gevolg is van menselijke
activiteit. Zowel door christelijke als niet-christelijke deskundigen is opgemerkt dat
het zeer aannemelijk is dat de
aarde opwarmt als gevolg van
menselijke activiteit. We moeten ons er op voorbereiden
dat zulke perioden van hitte
en droogte vaker voor zullen
gaan komen. Volgens de deskundigen zijn er maatregelen
nodig om de opwarming tegen
te gaan en de stijging van de
zeewaterspiegel. In het klimaatakkoord van Parijs erkennen
195 landen dat. Maar de praktijk is weerbarstig. Het is niet
zo eenvoudig dit akkoord in
beleid om te zetten.
Franciscus
Christenen zien het als hun
taak de aarde goed te beheren. De belangrijkste reden
daarvoor is dat de hemel en de
aarde van God zijn. Het maakt

KERKEN VAN
LOOSDRECHT

uit hoe wij met de aarde omgaan. Dat is voor onze generatie belangrijk, maar ook voor
de generatie die na ons komt,
de generatie van onze kinderen en kleinkinderen. Iemand
die zich veel bekommerde om
moeder aarde was Franciscus
van Assisi. Hij leefde van 11821226. In de natuur zag hij Gods
weldaad en al het geschapene,
ook de bloemen en de vogels,
beschouwde hij als zijn vrienden. In zijn zonnelied zingt hij:
wij willen nederig en klein, de
dienaars van uw grootheid zijn
(Gezang 400, Liedboek van de
kerken). Hij praktiseerde een
leven in armoede en zag om
naar mensen die in armoede
leefden.
Christenen zijn geen doemdenkers. God heeft en houdt
de regie in handen. Eens zal
deze aarde transformeren en
zal Hij er een geheel vernieuwde aarde voor in de plaats geven. Daar doet geen mens wat
aan toe of af. Maar omdat God
ons deze aarde gegeven heeft
om te beheren, maakt het veel
uit hoe wij daar vorm aan geven. Franciscus van Assissi
kan daarbij een gids voor ons
om eens kritisch naar ons levenspatroon te kijken.
Ds. A. van Duinen,
Predikant Hervormde
Gemeente Oud-Loosdrecht.
a.vanduinen@filternet.nl

Gina G
€ 129,95

Versa zoekt vrijwilligers

Lia K
€ 139,95

WIJDEMEREN - Voor diverse
leuke en interessante projecten
zoekt Versa Welzijn vrijwilligers

Man natura H
€ 139,95

Man natura H
€ 129,95

Spezial H
€ 119,95

Restparen
slippers/sandalen
diverse merken
vanaf € 29,-

Solidus voetbed sandalen
nu met 20% korting.

8,9

608 recensies

Gediplomeerd
voetkundig team

Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.
Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur

*HRUJH,QGHU0DXU%HWHUORSHQZLQNHO
.RQLQJLQ:LOKHOPLQDZHJ
%**URHQHNDQ 8WUHFKW

ZZZLQGHUPDXUEHWHUORSHQZLQNHOQO
ZZZEHWHUORSHQZHEZLQNHOQO

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Vakantie
I.v.m. de zomervakantie zal
de Nieuwsster van 22 augustus a.s.
komen te vervallen.

ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren,
met gebruikmaking van hun
eigen auto (tegen km vergoeding). Dit vervoer kan zijn voor
bv een doktersbezoek met/zonder begeleiding of voor leuke
uitstapjes naar bv. geboorteplaats, strand of gewoon winkelen. Herma Kleve, 035 6231100
of hkleve@versawelzijn.nl
Wijdehuizen
Wijdehuizen zijn gezellige ontmoetingsplekken in Loosdrecht,
Kortenhoef en Nederhorst den
Berg. Wij zoeken gastvrouwen/
heren om buurtbewoners gastvrij te onthalen, om mee te denken bij de ontwikkeling van de
Wijdehuizen, evt. mee te doen
bij activiteiten voor de bezoekers. Herma Kleve, 035 621100

of hkleve@versawelzijn.nl
Preventief huisbezoek:
D.m.v. huisbezoeken (eenmalig) het informeren van 80- jarigen over de voorzieningen
die er zijn om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven
wonen en deel te kunnen blijven nemen aan het sociale leven. Herma Kleve, 035 6231100
of hkleve@versawelzijn.nl
Vrijwillige thuishulp:
Zoek je vrijwilligerswerk met
betekenis? Wil je er aan bijdragen dat mensen langer thuis
kunnen (blijven) wonen ondanks een ziekte of beperking?
Misschien is vrijwilligerswerk
bij mensen thuis iets voor jou.
Er zijn vele mogelijkheden,
zowel overdag, ‘s avonds of in
het weekend. Je kunt hierbij
denken aan samen wandelen,
fietsen, een boodschapje doen,
of iets leuks ondernemen. Anja
Wessels, 035 6231100 of awessels@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar:
Tijdens een gratis inloopspreekuur helpen vrijwilligers
snel en efficiënt met allerlei
vragen over administratie en
formulieren. Hierbij wordt ter
plekke ondersteuning geboden door een sociaal Juridisch
Raadslid en een maatschappelijk werker. Tineke van der Tol,
035 6231100 of ttol@versawezlzijn.nl
Thuisadministratie:
Anderen helpen met het orde
brengen en houden van de administratie thuis. Uitleg geven
bij brieven en invullen van formulieren. Ondersteuning wordt
ook hier geboden door een sociaal Juridisch Raadslid en een
maatschappelijk werker. Stef
Hillenaar, 06 2126 4191 of ave@
versawelzijn.nl.Vrijwilligers kunnen te allen tijden terugvallen op
de betreffende coördinatoren,
worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en leuke activiteiten, kunnen gebruik maken van
cursussen.
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Vlaar Festival, culinair feest in ’s-Graveland
Restaurant Vlaar aan het Noordereinde organiseert weer
haar eigen culinaire week van
vrijdag 24 augustus tot en met
zondag 2 september.
Tijdens dit bijzondere evenement is iedereen van harte welkom om te komen genieten van
een gastronomisch chefs menu
vanaf 4-gangen voor slechts €
32,50 tijdens lunch en diner.
Je kunt meer gangen bestellen
voor een extra prijs van € 5 per
gang en zo van een compleet
6-gangen menu genieten voor
slechts € 42,50.
Vlaar Festival menu
De witte brigade onder leiding
van chef Danny Rijs (woonachtig uit Nederhorst den
Berg) heeft een prachtig menu
samengesteld voor het Vlaar
Festival. Indien er sprake is van

dieetwensen of allergieën kan
dit vooraf bij de reservering
worden aangegeven dan houdt
de keuken hier rekening mee.
Tijdens weekenddagen (vrijdag, zaterdag en zondag) wordt
alleen het Vlaar Festival menu
geserveerd. Dit menu is terug
te vinden op de website van het
’s-Gravelandse restaurant onder Menu.
Eigen moestuin in Ankeveen
De kookstijl van Vlaar kenmerkt zich als fris, puur, vers en
creatief. Restaurant Vlaar behoort tot de top van Nederland
en is bekroond met 12 GaultMillau punten. Alles is huisgemaakt en er wordt gewerkt
met verse en kwalitatief hoogstaande producten waaronder
kruiden, eetbare bloemen en
groenten uit eigen moestuin in
Ankeveen.

Surprise menu:
culinair feestje
Naast de lunch- en dinerkaart
met à la carte gerechten kun
je je laten verrassen door het
dagelijks wisselende surprise
menu van twee- tot zesgangen.
De gerechten zijn gebaseerd op
verse seizoen producten waaronder uit eigen Ankeveense
moestuin. De wijnkaart biedt
een uitgebreid en kwalitatief
assortiment wijnen. Voor de
ultieme culinaire beleving kies
je voor het surprise menu met
bijpassend wijnarrangement.
Een BOB- arrangement met
halve glazen is ook mogelijk.
Iets te vieren?
Het koetshuis, dat is ingericht als exclusieve wijninspiratiekamer, en de Tasting
Room (met steigerterras aan
de ’s-Gravelandse Vaart) wor-

den gebruikt voor zakelijke en
privé bijeenkomsten zoals verjaardagdiners, vergaderingen,
presentaties, private dining en
brainstormsessies. Interesse?
Kijk op de site onder Groepen
of bel met Sandra Drijgers voor
een op maat gemaakte offerte.

Wat doet een reisbureau op de Jaarmarkt?
De eerste jaren waren we van
de Travelclub vooral aan het
uitleggen wie wij zijn en wat
wij doen. Na 12 jaar hebben
we een uitgebreide vaste klantenkring, zij vinden het gezellig om ons hier te ontmoeten.
Tevens ontmoeten wij ieder
jaar weer nieuwe potentiële
klanten. Dit jaar willen wij onze
specialisaties onder de aandacht brengen.
Wij mochten onlangs toetreden bij de Cruise-Specialisten
en daarnaast richten wij ons
meer op maatwerk reizen. Ver-

Reserveer snel
Reserveren voor het Vlaar Festival kan online via www.restaurantvlaar.nl/reserveren of
tel. 035-6561661. Vegetarische
of dieetwensen? Geef dit dan
door bij de reservering.
Noordereinde 129 - 1243 JL
’s-Graveland, tel. 035- 656 1661,
www.restaurantvlaar.nl

FAMILIE
BERICHTEN

tel ons uw wensen en wij stellen
de reis van uw dromen samen.
Een van onze specialisaties is
Zuid- Afrika. Ook willen wij de
Usa & Canada Reisbeurs, waar
wij aan deelnemen, onder de
aandacht brengen. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens
bij ons achterlaten en krijgen
t.z.t. een kortingscode toegestuurd. Kom langs 29 augustus,
op de Jaarmarkt in Loosdrecht,
wij leggen graag aan u uit wat
onze meerwaarde is.
Uw vakantie, onze uitdaging!
Alice & José: www.thetravelclub.nl/alicejose

Aanleveren van advertenties
voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand
voor maandag 10.00 uur. De
opmaak van de advertentie
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand)
opsturen voor maandag 11.00
uur. Tarieven € 0,53 per mm per
kolom in zwart/wit en € 0,69
per mm per kolom in full-color.
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43
mm en 2 kolommen 90 mm.

‘Dammen’

Damsimultaan tegen Ton Sijbrands

24 augustus
t/m
2 september
Lunch & diner

HILVERSUM- Op zaterdag 25
augustus geeft oud-wereldkampioen dammen Ton Sijbrands vanaf 13:00 uur een
damsimultaan.
Deze simultaan, waar iedere
dammer aan mee kan doen,
wordt gehouden in wijkcentrum De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum.
Er is een kleine inleg van €
5,- aan verbonden voor personen boven de 18 jaar. De
deelname is in volgorde van
aanvraag, en vol is vol. Nader
info, slotsom@ziggo.nl en/of
0655341707
65+ kampioenschap
Deze damsimultaan is de start
van het UPDB 65+ kampioenschap 2018. Het Utrecht Provinciaal 65+ kampioenschap

Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035 656 1661

wordt in de week van 27 t/m
31 augustus ook in De Zoutkeet gehouden. In dit kampioenschap worden in vijf dagen
8 partijen afgewerkt. Deelname staat voor iedereen open,

kosten voor niet clubdammers
€ 27,50.
Nader info,
slotsom@ziggo.nl
0655341707.

en/of

4 - G A N G E N
C H E F ’ S
M E N U
€ 3 2 , 5 0
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NIEUWE
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C OLLEC
EDIO
VANAF M
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NAZOMER SALE

VANAF
17 AUGU
STUS

Wilt u nog heerlijk nazomeren? Profiteer vanaf 17 augustus
van zeer aantrekkelijk geprijsde showroommoddellen

ADRES

loungesets en tuinsets. Ervaar het zelf in onze showroom
in Loosdrecht of kijk op onze website.

STERRETJES
Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378
Hulp nodig bij uw klus?
AanpakStudent!
www.aanpakstudent.nl
info@aanpakstudent.nl
06-53790847
Heb je passie voor auto’s
en ben je toe een nieuwe
baan? Loop binnen bij
Vakgarage Richtlijn of
bel 0294-252325
Automonteur,
Apk keurmeester
of Technisch Specialist?
Solliciteer bij Vakgarage
Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

TELEFOON
WEBSITE

Nootweg 11
1231 CP Loosdrecht
035 820 00 02
www.hgtuinmeubelen.nl

Nieuwe directeur Inovum
Mariët de Zwaan is met ingang
van 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van zorgorganisatie Inovum. Zij volgt Aad
de Jonge op die per juli 2018
met vervroegd pensioen is gegaan. Samen met het managementteam zal zij de opgaven
in de langdurige ouderenzorg
waar Inovum voor staat, oppakken.
Mariët de Zwaan, (48 jaar) is
haar werkzame leven begonnen
in de verstandelijke gehandi-

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

captenzorg en heeft vervolgens
gezondheidswetenschappen
gestudeerd in Maastricht. Inovum is een middelgrote zorgorganisatie in Wijdemeren en
Hilversum die als doel heeft de
kwaliteit van leven van onze
cliënten te verbeteren en/of
(zoveel mogelijk) in stand te
houden. Inovum doet dit met
een kwalitatief goed- en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en
behandeling.

Activiteiten agenda
WANNEER
18/08- 30/09
za. 18 aug.
za. 18 aug.
za. 18 aug.
zo. 19 aug.
do. 23 aug.
za. 25 aug.
za. 25 aug.
za. 25 aug.
wo. 29 aug.
do. 30 aug.
za. 1 sep.
za. 1 sep.
zo. 2 sep.
za. 8 sep.
za. 8 sep.
ma. 10 sep.

TIJD
10.30 u.
11.00 u.
12.00 u.
19.30 u.
11.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
20.00 u.
15.00 u.
10.00 u.
17.00 u.
14.00 u.

WAT
Beelden op Syp (kasteeltuin)
Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’
Kerken open Nederhorst den Berg
Reeën kijken Corversbos
Bossafari
Watersafari
Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’
Kerken open Nederhorst den Berg
Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.)
Jaarmarkt Nieuw Loosdrecht
Bossafari
NK Palingroken
Gondelvaart
D3D Jamsessie
Inschrijfdag Kursus Projekt Ldr.
Wijdegat Waterconcert
Opening Weggeefhoek WM

WAAR
Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
Willibrord; OLV Hemelvaart
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
NM, Noordereinde 54b
NM, Noordereinde 54b
Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
Willibrord; OLV Hemelvaart
Kerklaan 89, Kortenhoef
Nootweg e.o. Loosdrecht
NM, Noordereinde 54b
Kortenhoefsedijk, K’hoef
Dode eind, K’hoef
Drie Dorpen, Ankeveen
3 Luik, Lindeplein, Ldr.
Wijdegat, K’hoef
DrieLuik, Lindeplein. Ldr.

