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Het succes zit hem 

in de details! 
Eerlijk verkoop-
advies nodig? VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

makelaars

JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !
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speciaal door de cacao die CO2 
vrij door een zeilschip, de Tres 
Hombres, is vervoerd ook om 
actie te voeren voor het feit dat 
de scheepvaart een van de groot-
ste boosdoeners is als het om 
opwarming van de aarde gaat. 
Het speelt dus een grote rol in 
de aarde te laten vergaan. Denk 
er eens over na. Is het niet mak-
kelijker en beter om met de fiets 
naar werk te gaan? 
Zodra we de chocolade aan 
boord hebben geladen mogen 
we de motor niet meer gebrui-

ken, dus zeilen we het Marker-
meer op naar Muiden waar we 
weer de Vecht op gaan. We varen 
onder de Spieringbrug door en 
zeilen richting Weesp om daar te 
blijven liggen voor de nacht. De 
volgende dag is er zuidoosten-
wind, we zullen dus een groot 
deel van de Vecht wind tegen 
hebben, dat wordt bomen dus. 

Lees verder op pagina 2

Om 7:30 uur vertrekken we van-
af Scherpel Jachtwerf de Drech-
takker, want we hebben met de 
fabriek, de Chocolatemakers, 
afgesproken om tussen 2:00 en 
4:00 uur in Amsterdam te zijn. 
Doorvaren dus! We komen met 
een zonnetje de Mijndense sluis 
binnenvaren. 
Om 8:40 uur liggen we voor de 
Cronenburgherbrug bij Loenen 

met twee keuzes: Of wachten 
tot het 9:00 uur is of proberen 
eronder door te varen. Met een 
stel optimisten aan boord die 
allemaal op tijd op de plaats van 
bestemming willen zijn is er 
maar één keus. We laten de mast 
zakken en richten precies in het 
midden van de brug zodat we er 
net onderdoor passen. We varen 
verder over de Vecht met af en 

toe een molen aan de ene kant 
en een mooie boot aan de ande-
re. Na Vreeland en Nederhorst 
den Berg varen we het Amster-
dam-Rijnkanaal op waar we bij 
elke brug de mast op en neer 
moeten doen. 
13:00 uur: we varen het IJ op en 
we bellen de fabriek dat we er 
bijna zijn. “Ik vond de Grietje 
al groot.” zegt Ilja, een beman-
ningslid, terwijl we langs een 
schip met een lengte van hon-
derdnegentig meter varen. 

Zonder motor

Om 13:30 uur halen we de cho-
colade bij de Chocolatemakers. 
De chocolade van de Chocola-
temakers is gemaakt van biolo-
gische ingrediënten en is extra 

Zeilen voor
The Chocolate Project

Door: Meike Scherpel

Meike Scherpel doet mee aan The Chocolate Project, waarbij het erom gaat om cacao CO2- vrij te vervoe-
ren. Achterliggende gedachte voor de Loosdrechtse leerling van The International School in Hilversum is 
om aandacht te trekken voor de opwarming van de aarde en voor het feit dat de scheepvaart een van de 
meest vervuilende brandstoffen gebruikt, namelijk zware stookolie. “Ik wou mensen laten zien dat het 
transporteren van goederen over zee ook zonder al die vervuilende brandstoffen kan” vertelt Meike. On-
derstaand haar verslag:
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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

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Er is geen lift naar succes,
je zult de trap moeten nemen

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,50

5,95 

Vleestortilla
procureurlapje gevuld met
gekruid gehakt

Vleeswarentrio
100 gram runderrookvlees
100 gram leverkaas
Bakje beenhamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

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 ook worden gereinigd. 
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

TT Cars
Exclusief autobedrijf

Wij zijn opzoek naar een 

voorbewerker/autospuiter
liefst iemand met kennis en ervaring.

Fulltime of parttime

Voor meer info kunt u bellen of mailen 
naar onderstaand email adres/telefoonnummer

    Nieuw Walden 12,                                                                            Tel.:  0294 252221 
    1394 PB Nederhorst den Berg        info@tt-cars.nl                         Fax.: 0294 257505

Wij komen graag in contact met een

Online-marketeer
die het leuk om voor enkele uren per week ons te

ondersteunen met onze online marketingactiviteiten.

Ondersteuning (ook technisch) op het gebied van:
Website beheer (Wordpress)

Facebook (advertenties & campagnes)
LinkedIn (advertenties & campagnes)

SEO & SEA

Je zal input krijgen met betrekking tot blogs en overige campagnes.
Ben jij in jouw werk ‘hands-on’, zelfstandig, leergierig en flexibel

en heb je een bovengemiddelde affiniteit met marketingcommunicatie?
Reageer!

Mail jouw informatie (CV) en motivatie naar:
Franc Hogguer, f.hogguer@dunnebier.nl.

Mocht je aanvullende informatie willen ontvangen?
Bel gerust met telefoonnummer: 0294-256200.

Vervolg van voorpagina

Al bomend en zeilend varen 
we door de bruggen richting de 
laatste sluis van de reis, de Mijn-
dense sluis en daarna hebben we 
de hele plas vlinderend, de wind 
van achteren met de fok aan een 

kant grootzeil aan de andere 
kant, overgestoken. Het laatste 
stuk door de Drecht en weer te-
rug de haven in, hebben we bo-
mend af kunnen leggen.
Vanuit de haven hebben we op 
de fiets de chocolade naar Land 
en Boschzigt in ’s-Graveland ge-

bracht en de reis beëindigt met 
de gedachte: dit is zo gaaf, dit 
gaan we nog een keer doen!
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Evaluatie bepaalt afsluiten Kwakel

Door: Herman Stuijver

De discussie werd geopend 
door inspreker Arnoud Klein 
die sinds 1 januari jl. aan dit 
weggetje woont. Hij had zich 
verbaasd over de gevaarlijke 
verkeerssituaties. Te hard rij-
den, soms tegen de verplichte 
rijrichting in en het wegdruk-

ken van wandelaars en fietser 
in de berm, noemde hij. Veel 
ouderen uit het seniorenwijkje 
durven er niet rijden met hun 
scootmobiel. Ook worden hon-
denuitlaters die op het wegdek 
lopen vaak onheus behandeld. 
Hij constateerde dat er geen 
controle plaatsvond. Hij be-
nadrukte dat de paal die hij 

stuur. Een antwoord overigens 
waarvoor hij bestuurlijk wel 
verantwoordelijk voor is, maar 
door een ambtenaar geschre-
ven. 

Vraag en antwoord
Alette Zandbergen van De Lo-
kale Partij had dit onderwerp 
op de agenda laten plaatsen. Zij 
stelde een serie vragen. Uit de 
antwoorden bleek dat er geen 
metingen ten grondslag liggen 
aan de gekozen herinrichting 
(70.000 euro) met blauwe vlak-
ken, lichte heuveltjes, de 30 
km-zones en de mededeling 
dat de ‘auto te gast’ is. Ook had 
de politie geen meldingen ont-
vangen over ongevallen en was 
er nog nooit opgetreden van-
uit de handhaving. Dus geen 
bekeuringen op deze weg. De 
wethouder wees op de bespre-
king twee jaar geleden toen de 
raad instemde met het budget 
voor de reconstructie. Toen 
was al voor alle partijen duide-
lijk dat de verkeerssituatie nooit 
maximaal verbeterd zou kun-
nen worden. Wel was de wet-
houder hoopvol over een nieuw 
initiatief, in samenwerking met 
burgemeester Ossel, om meer 
te doen aan handhaving. Voor 
een structurele oplossing ver-
wees Joost Boermans naar een 
evaluatie die in oktober of no-

vember zal plaatsvinden, sa-
men met de bewoners van de 
Kwakel. Dan zou een proef met 
een paal mogelijk kunnen zijn.
Politieke partijen
De woordvoerders van de poli-
tiek partijen konden ook geen 
bijdrage leveren aan een oplos-
sing. Namens het CDA hield 
Frank van Ruitenbeek zich erg 
op de vlakte met clichés als 
‘verkeer is als water’. Het kan 
dus alle kanten op. Ook was hij 
van mening dat het probleem 
zat in de verkeershufters, niet in 
de smalle weg. Max Schouten 
van PvdA/GroenLinks fietste 
al 23 jaar over de Kwakel en 
‘had nu de regels aan zijn kant’ 
sinds auto te gast. Hij stak dan 
ook vrolijk z’n duim op naar de 
racende automobilisten. Vol-
gens Rob Koedijker (D66) was 
een paal gevaarlijk, je zou er 
eens op kunnen fietsen. VVD 
‘er Michiel van Balen hamerde 
op meer handhaving. Tot slot 
zei Patricia IJsbrandy (Dorps-
belangen) dat een oplossing 
met een afsluiting wel door de 
aanwonenden gesteund moet 
worden. 
De verkeerswethouder houdt 
dus alle opties open tot de eva-
luatie in dit najaar. Dan volgen 
wellicht maatregelen.

 

KORTENHOEF- De commissie Ruimte en Economie deelde de zor-
gen over de onveiligheid van de Kwakel die Ankeveen en Korten-
hoef verbindt. Een evaluatie over de herinrichting zal duidelijk-
heid geven over de toekomst van deze weg.

halverwege wilde plaatsen om 
doorgaand autoverkeer te we-
ren, slechts een denkinrichting 
was om de veiligheid te bevor-
deren. Het is geen must, zei 
Klein. “Het is wachten op een 
ernstig ongeluk”. Die laatste 
opmerking vond wethouder 
Boermans te negatief, hij zei 
‘nooit te hopen op een ongeval’. 
Verder erkende de verkeers-
wethouder dat het antwoord 
op de brief van Klein te lang op 
zich had laten wachten, door de 
wisseling van het gemeentebe-

Foto: Het kan heel druk zijn op de smalle 
Kwakel (foto: Douwe van Essen)

KORTENHOEF- Het zal je maar 
gebeuren dat je als 20-jarige 
de Amsterdam Stock Exchange 
mag openen. Het overkwam 
Kortenhoever Tim van der Wiel. 

Hij was er als lid van de For-
bes-club van 30 Europese on-
dernemers onder de 30 (in 
2017). Forbes is een zakentijd-
schrift uit de Verenigde Staten. 
Het tijdschrift is vooral bekend 
door de lijsten die het ieder jaar 

samenstelt. Zo is er een lijst 
met de rijkste mensen van de 
wereld, waarbij minimaal $ 1 
miljard als vermogen benodigd 
is voor een notering. Al drie 
jaar op een rij zoekt Forbes de 
meest veelbelovende Europea-
nen onder de 30 jaar op. In ie-
dere categorie vind je 30 jonge 
Europeanen die uitblinken in 
hun vakgebied. Onder andere 
Max Verstappen en het Am-
sterdamse CU- raadslid Don 

Tim opent de beurs Ceder maken deel uit van de 
lijst van 2018. 
Tim startte in 2016 samen met 
Liam Tjoa (21) GoSpooky. Hun 
bedrijf is gespecialiseerd in het 
creëren van passende Snap-
chatcampagnes en -strategieën 
voor adverteerders. Ze werken 
onder andere voor KLM, IKEA, 
HEMA, AH, Randstad en RTL 
Nederland. In 2018 kwam er 
een nieuwe loot bij: Speaky, 
dat richt zich op voice assis-
tants zoals Google Assistant en 
Amazon Alexa.

Wie voor verlenging van het 
rijbewijs een medische keuring 
moet ondergaan, kan daarvoor 
op vrijdag 14 september terecht 
in het gemeentehuis Wijdeme-
ren, Rading 1 te Loosdrecht. 
Vooraf moet wel even een af-
spraak worden gemaakt via 06-
13031321. De kosten bedragen 
€ 40. De keuring voor rijbewijs 
CDE en de taxipaskeuring kost € 
60. De volgende keuring zal zijn 
op vrijdag 19 oktober.

Rijbewijskeuringen

gemeentehuis

Op de foto: Paul den Daas, de 
trotse eigenaar van restaurant 
Porto aan de Oud Loosdrecht-
sedijk dat de eerste prijs won 
van de Terrassentest van de 
Gooi- en Eemlander. Vorige 
week plaatste de redactie dit 
bericht ook, echter met de ver-
keerde foto. Dat was zijn broer 
Walter in de keuken, die is nu 
echter chef-kok van restaurant 
Parc in Hilversum, bij de Oude 
Haven. Excuus voor deze ver-
warring (H.S.). 

De enige echte Paul den Daas

ADVERTEREN?
WWW.DENIEUWSSTER.NL

Parkinson Café Laren 

Donderdag 20 september zal 
het programma in het teken 
staan van ‘Visuele stoornissen 
bij de ziekte van Parkinson’. 
Medewerker Inge Bouw-
man van Koninklijke Visio, 
een expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde men-
sen, zal ons hierover vertellen. 
Toegang: gratis; zaal open om 
14.00 uur. 
Amaris Theodotion, Werk-
droger 1, 1251CM Laren 
(Ridderzaal).
www.parkinsoncafelaren.nl
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Saucijzenbroodje
3 + 1 gratis

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35 • 1213 PW  Hilversum • tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

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!* 

 

Op maandag 1 oktober gaan 
we weer uit met de gezamen-
lijke Ouderenbonden Wijde-
meren.
Deze keer maken we een dag-
tocht over de Sallandse Heu-
velrug.
De koffie gebruiken we bij res-
taurant De Molen in de Hars-
kamp en de lunch bij Brasserie 
Kriebelz in Terwolde. Deze 
locatie is bekend door de Dek-

selse pannetjes, een bijzondere 
lunch. In de middag bezoeken 
we de Museumboerderij de Po-
thaar in Bathmen, waarna we 
weer op huis aangaan.
Opgeven voor deze reis kan 
vanaf 10 september dagelijks 
tussen 1700 - 1900 uur bij 
de volgende personen: Her-
man van der Molen tel: 0294-
253402; Bep ten Berge tel; 
0294-267855.

De kosten voor deze dag zijn 
44 euro.
U kunt op de volgende plaat-
sen opstappen: 8.15 uur Plein 
Dammerweg bij muziektent; 
8.30 uur Overmeer; 8.45 uur 
Meenthof Kortenhoef; 9.00 uur 
Emtinckhof Loosdrecht. Wilt u 
alstublieft een kwartier voor de 
vertrektijd aanwezig zijn bij de 
opstapplaats!

Dagje uit voor ouderen

Heb jij altijd al eens willen zien 
hoe het er op een manege aan 
toe gaat? Of willen weten wat je 
allemaal kunt doen met paar-
den en pony’s? Kom dan met 
het hele gezin naar de open 
dag van manege Hallinckveld. 
Van 10.00 tot 17.00 uur opent 

de manege de deuren en je 
bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen.

 Tijdens de dag staan er leuke 
activiteiten op het programma. 
Kom gratis ponyrijden, pony’s 
poetsen, hoefijzer werpen, be-

Open Dag op manege Hallinckveld

kijk de lessen die allemaal iets 
speciaals doen, krijg een rond-
leiding over het bedrijf en na 
het doen van alle activiteiten 
krijg je limonade en wat lek-
kers. Vanaf 16.00 zijn er ook 
mooie shows met daarna een 
verloting waarbij prachtige 
paardenprijzen zijn te winnen! 
Bovendien maken alle bezoe-
kers van de Open Dag kans op 
een jaar lang gratis paardrijden 
op een FNRS-manege.

Vier sterren
Manege Hallinckveld is een 
4 sterren familiebedrijf dat al 
meer dan 40 jaar bestaat. Wij 
geven met plezier manegeles-
sen aan ruiters en amazones 
tussen de 4 en 90 jaar, van be-
ginnend tot nationaal niveau. 
Iedereen is welkom!

Manege Hallinckveld is aange-
sloten bij de FNRS. Dit betekent 
dat het bedrijf een kwaliteits-
keurmerk en een veiligheids-
certificaat van de Stichting Vei-
lige Paardensport heeft. Op ons 
ruitersportcentrum wordt les 
gegeven volgens de landelijke 
ruiteropleiding van de KNHS 
en hanteren wij een persoonlijk 
ontwikkelingsplan. 

Manege & Dressuurstal Hallinck-
veld – Nieuw Loosdrechtsedijk 133 
– 035 5821192 – www.hallinck-
veld.nl



Wijdemeren
informeren

Verzilverlening

Kent u de verzilverlening al? Hiermee kunt 
u uw woning aanpassen om langer thuis 
te blijven wonen. Wijdemeren is de eerste 
gemeente in Nederland met deze lening. 
Meer weten? 
www.wijdemeren.nl/verzilverlening.

Gezocht: 
startende ondernemers 

Kort

>   22 september: Burendag
Op zaterdag 22 september is het Buren-
dag. Organiseer ook een straatdiner, 
high-tea, spelletjesmiddag of maak
samen uw wijk fleurig en groen. In 
Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en 
Nederhorst den Berg zijn verschillende 
activiteiten. Kijk eens op www.burendag.nl. 
De burgemeester en wethouders bren-
gen een bezoekje aan de aangemelde 
buurtactiviteiten in de dorpen. 

>    Onderzoek koopgedrag
Waar doet u uw boodschappen? En hoe 
tevreden bent u over de verschillende
winkelcentra? Op verzoek van de
provincies wordt er in de gehele 
Randstad onderzoek gedaan naar
koopgedrag. Deze informatie helpt
gemeenten en provincies bij het
verbeteren en versterken van winkel-
voorzieningen. In september start het 
onderzoek en kunt u een uitnodiging 
ontvangen. Deelnemen kan ook via
www.startvragenlijst.nl/kso2018.

>    Mijn Zorg en Ondersteuning
Kent u het online portaal Mijn Zorg en 
Ondersteuning al? Een extra service van 
de gemeente waar u digitaal gegevens 
kunt inzien over dagbesteding,
huishoudelijke hulp of jeugdzorg. 
Ziekenhuis Tergooi heeft zich ook
aangesloten. U kunt nu digitaal uw
afspraken, behandelverslagen en
uitslagen bekijken. Bel met 14 035 of
zie www.wijdemeren.nl/sociaal-domein 

>   #ZIE
Om aandacht te vragen voor huiselijk 
geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling organiseert Regio 
Gooi en Vechtstreek de reizende foto-
expositie #ZIE. De expositie bestaat uit 
levensgrote foto’s van mensen die in het 
verleden te maken hebben gehad met 
huiselijk geweld of kindermishandeling. 
De foto’s staan van 10 september tot 
en met 3 december in de gemeenten in 
Gooi en Vechtstreek. Maakt u zich
zorgen om iemand? Dan kunt u
(anoniem) terecht bij Veilig Thuis via
telefoonnummer 0800-2000 of
www.vooreenveiligthuis.nl.

Officiële
bekendmakingen

Wie wordt dé startende onder-
nemer van Wijdemeren 2018? 
De gemeente en Ondernemend 
Wijdemeren organiseren dit jaar de 
eerste editie van de Wijdemeerse 
ondernemersverkiezing. Dus bent 
of kent u een vooruitstrevende 
en betrokken ondernemer die in 
de afgelopen vijf jaar gestart is? 
Nomineer hem of haar dan snel!

Wethouder Jan Klink: “Wijdemeren is trots 

op haar ondernemers en de rol die zij in de 

dorpen spelen. Met deze ondernemers-

verkiezing willen we onze waardering laten 

blijken, maar hen ook stimuleren, inspireren 

en verbinden.”

Thema
Het thema van de verkiezingen varieert. Nu 

zoeken we de beste startende ondernemer, 

maar een volgende keer kan het bijvoor-

beeld de meest groene ondernemer of de 

meest sociale ondernemer zijn. Zo krijgen 

alle bedrijven een kans om mee te doen. 

Wie nomineert u?
Wilt u iemand aandragen als beste startende 

ondernemer van Wijdemeren?

Dat kan vanaf dinsdag 11 september tot en 

met zondag 14 oktober via

www.wijdemeren.nl/ondernemervanhetjaar. 

Ondernemers kunnen zichzelf ook voor-

dragen. 

Finaleronde
Een deskundige jury beoordeelt de inzen-

dingen op ondernemerschap, innovatief 

en onderscheidend vermogen, lokale be-

trokkenheid en groei- en marktpotentie. Zij 

selecteren drie kandidaten voor de finale-

ronde. Een online verkiezing (vanaf vrijdag 

19 oktober) bepaalt vervolgens wie zich dé 

startende ondernemer van Wijdemeren mag 

noemen. De bekendmaking is op de Dag 

van de Ondernemer op vrijdag 16 november 

tijdens een mooi verkiezingsfeest voor heel 

ondernemend Wijdemeren.

Prijzen
De winnaar krijgt niet alleen extra publi-

citeit en waardering van de gemeente en 

Ondernemend Wijdemeren, maar ook 

de Wijdemeerse Ondernemer van het 

jaar-wisselbokaal, een lidmaatschap van 

Ondernemend Wijdemeren en een

training /masterclass naar keuze ter waarde 

van 2500,- euro.

Wandelen langs 
speelplaatsen

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

12 september 2018

@bartvos
#mooiwijdemeren



Wandel mee langs speelplaatsen
Vorig jaar zijn we begonnen met
de herinrichting van speelruimten. 
Op veel plekken zijn inmiddels 
mooie speelplaatsen gerealiseerd, 
waar al volop gebruik van wordt 
gemaakt. Dit najaar inventariseren 
we de wensen voor tien speelplaat-
sen in Loosdrecht en Nederhorst 
den Berg.

We creëren centrale en aantrekkelijke speel-

tuinen voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Een aantal kleinere speelplekken veranderen 

naar een vrije speelruimte zonder toestellen.

Nieuwe inrichting 

Op plekken waar speeltoestellen verdwijnen 

kunnen bewoners zelf met een idee komen 

voor een nieuwe inrichting. Denk bijvoor-

beeld aan een trapveldje, een kleurrijk speel-

plein of groene speelplek met natuurlijke 

elementen. 

Wensen
De komende periode zijn er in Loosdrecht 

en Nederhorst den Berg wandelingen voor 

bewoners en kinderen langs speelplaatsen. 

We geven een toelichting op de plannen 

en inventariseren wat de wensen zijn. Deze 

wensen worden, samen met de voorwaar-

den vanuit de gemeente, verwerkt in een 

ontwerp. Via de website kunt u hier als be-

woner op reageren. U hoeft zich niet aan te 

melden voor de wandelingen.

Kijk voor de data en meer informatie op

www.wijdemeren.nl/Herinrichting-speelplaatsen.

Wijdemeren
informeren

12 september 2018

>  Aangevraagde omgevingsver-
gunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 54a: wijzigen monument (03.09.18)

- Noordereinde 313: plaatsen drie dakramen (03.09.18)

- Noordereinde tegenover 56: bouwen voetgangersbrug 

    (27.08.18)

Kortenhoef
- aan de Lambertzkade: kappen twee essen en tien 

    wilgen (27.08.18)

- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing 

    (03.09.18)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 24: bouwen aanbouw (04.09.18)

- Beukenlaan 59: maken uitweg (27.08.18)

- de Kreek 21: bouwen garage en botenloods (23.08.18)

- Industrieweg 16: veranderen tankstation (31.08.18)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen golfbreker 

    (23.08.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 38a: kappen esdoorn (23.08.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89: plaatsen dakkapel (31.08.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 166: aanleggen insteekhaven en 

    plaatsen beschoeiing (24.08.18)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 20: plaatsen zonnepanelen (27.08.18)

- Middenweg 13: plaatsen mantelzorgwoning (04.09.18)

- Rivièrahof 8: bouwen dakkapel (31.08.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde omgevings-

vergunning kunt u contact opnemen met de administratie 

Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog geen bezwaar maken 

tegen een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 50: aanbrengen brandscheidende muur 

    (03.09.18)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: bouwen berging bij woonschip (31.08.18)

- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (03.09.18)

- Dirk Smorenberglaan 65: bouwen uitbouw en plaatsen 

    dakkapellen (30.08.18)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen damwand, 

    beschoeiing, drijfbalken en vervangen steiger (03.09.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen bijgebouw t.b.v. 

    bed & breakfast en berging (03.09.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk naast 52: kappen negen essen 

    (04.09.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: vervangen schuur (05.09.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 204a: verhogen bestaande 

    botenloods (05.09.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 238: verbouwen gemeentelijk 

    monument ‘De Dunne Dirk’ (27.08.18)

- Prinses Margrietstraat 47: bouwen erker voorzijde 

    woning (03.09.18)

- Swingboei 5 en 7: bouwen dakkapel (31.08.18)

- van der Helstlaan 15: bouwen dakkapel (04.09.18)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 25: bouwen berging (05.09.18)

- Meerlaan 1a: bouwen vrijstaande woning (29.08.18)

- Meerlaan 14: bouwen woonhuis (31.08.18)

- Vreelandseweg 33: bouwen woning (05.09.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader. 

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en Wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvraag met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: uitbreiden woning 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtse

    weg 117, Loosdrecht JazzFestival op 14 en 15

    september 2018 (05.09.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum 

(tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team Vergun-

ningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-

schrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>   Verkeersbesluiten

Ankeveen
- Mr. J.C. Buhrmannlaan  t.h.v. huisnr. 6: aanleggen 

    gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

    met handicap belanghebbende (05.09.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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 de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

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 het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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 de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. 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) 

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

Officiële bekendmakingen 12 september 2018

Bouwen en wonen Verkeer

Festiviteiten

Hangende bloembakken ‘s-Graveland
Heeft u de mooie bloembakken 
aan de bruggen en lantaarnpalen 
in ’s-Graveland wel eens gezien? 
GooiTV lichtte dit project zelfs uit. 
Het is de appel van de maand!

“Wij willen ’s-Graveland nog mooier maken 

en we hopen natuurlijk dat alle automobilis-

ten langzamer gaan rijden,” vertelt initiatief-

nemer Madelinde Winnubst.

Speciale watertank
Met een speciale watertank krijgen de 

bloemen water. De tank wordt elektronisch 

ondersteund, zodat water geven makkelijk 

gaat. “Alleen water uit de sloot halen met 

een emmer aan een touw is wat zwaar, maar 

dat is ook weer goed voor je conditie”, lacht 

Madelinde. 

Makkelijk onderhoud
De gemeente faciliteert en financiert het 

project vanuit De Appelboom. “We kijken 

naar de organisatie, de materialen, zijn de 

lantaarnpalen sterk genoeg. De bakken

mogen er natuurlijk niet zomaar afvallen! 

En we zorgen dat het onderhoud makkelijk 

is”, vertelt gemeentelijk coördinator Saskia 

Hille. 

Ook meedoen?
Het project wordt uitgezonden op GooiTV 

(Ziggo Digitaal kanaal 41) en www.gooitv.nl. 

Wilt u ook groen in uw buurt onderhouden? 

Kijk dan op www.deappelboom.nl en ga aan 

de slag.
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Deze Siertuin sluit helemaal 
aan bij het thema voor de 
Open Monumentendagen van 
dit jaar: In Europa. Door de 
rijke achtergrond van het ge-
hele gebied Gooilust, past dit 
in het culturele erfgoed van 
Nederland. Vroeger was vanaf 
de Beresteinseweg tot aan de 
Franse Kampweg het gebied 
in 47 kavels verdeeld. Er waren 
veel rijke Amsterdammers die 
deze kavels opkochten. In de 
loop der tijd is het gebied heen 
en weer geslingerd van eigena-
ren. Rond 1900 was de eigenaar 
Frans Ernst Blaauw, getrouwd 
met Louise Stix. Uiteindelijk 
bleef Gooilust overeind als 
één deel en werd het in 1934 
overgeheveld aan Natuurmo-
numenten. Gooilust werd zelfs 
het tweede bezit. 

Rondleiding
Op zaterdag 8 en zondag 9 
september waren er door het 
land activiteiten in Nederland 
om monumenten te zien en te 
beleven. Er waren ook rond-
leidingen door Gooilust. Deze 
rondleidingen zijn voor iedere 
liefhebber of enthousiasteling 
te boeken, daar is een lidmaat-
schap van Natuurmonumenten 
niet voor nodig. Zondag was de 
rondleider Bert Zeilstra. In zijn 
rondleiding groep zaten voor-
namelijk mensen uit de regio 
(Bussum, Blaricum), maar ook 

wat mensen uit Leiden en Den 
Haag. Bert is een medewerker 

van Natuurmonumenten en 
verzorger van onder andere de 
Siertuin. Hij vertelde uitgebreid 
over de omgeving Gooilust. 
Met heel veel kennis, maar ook 
een grappig verhaal over gnoes. 
Dit verhaal is te lezen bij het 
landhuis van Gooilust. Bert 

Open Monumentendag, op zoek naar verborgen parels
Door: Nikwi Hoogland

‘s-GRAVELAND – Aan het Zuidereinde zit een klein zijweggetje, 
Weg Naar Gooilust. Dit zijweggetje is te vinden bij de stoplich-
ten tussen het kruispunt van Kortenhoef en het kruispunt van de 
N201. Op dit weggetje kunnen auto’s parkeren en er staat een fiet-
senbalk. Na het parkeren en het eventueel wegzetten van de fiets, 
is er een pad naar het gebied Gooilust. Na een paar meter is er aan 
de linkerhand een vijver. Weer een paar meter rechtdoor, aan de 
rechterhand, is de verstopte parel: De Siertuin van Gooilust. 

zegt tegen iedereen in de groep 
dan ook het volgende, “op eigen 
gemak door het landgoed van 
Gooilust wandelen is een abso-
lute aanrader.”

Bomen 
Nog een klein stuk geschie-
denis over de oorsprong van 
De Siertuin. In 1823 werd 
deze aangelegd voor de bewo-
ners van Gooilust. Door het 
planten van exotische bomen 

lieten landeigenaren hun rijk-
dommen zien. Bomen die in 
Gooilust staan zijn onder an-
dere: Tulpenbomen, Keizerei-
ken en Slangendennen. Het 
zijn unieke bomen, maar door 
de droogte zijn ze helaas wat 
aangetast. Gelukkig heeft het 

de afgelopen dagen goed gere-
gend en het gras laat dat met 
zijn groene felle kleur zien.  De 
bomen zullen bij nog wat meer 
regen ook bijtrekken. 

Fruit
De Siertuin bestaat door heel 
veel liefde en zorg van vrij-
willigers. Deze gastheren- en 
vrouwen snoeien, plukken en 
verzorgen alles in de tuin. In 
de tuin staan fruitbomen die 

geplukt worden. Het gepluk-
te fruit wordt gepresenteerd 
in bakken. Bezoekers kunnen 
wat fruit (mee)nemen in ruil 
voor een donatie aan de tuin. 
Naast de mooie fruitbomen 
zijn er rondom de Siertuin ook 
fruitmuren. Bert vertelt, “fruit 

langs een muur is namelijk lek-
kerder en het wordt eerder rijp. 
Een boom opkweken aan een 
muur duurt dan wel weer acht 
jaar. Dat is vrij lang. Het fruit 
groeit zo hard, omdat de muur 
overdag warmte opneemt door 
de zon. ’s Avonds straalt de 
muur deze warmte weer af en 
zo krijgt het fruit ontzettend 
veel warmte. Om dit fenomeen 
zo te krijgen, mag het fruit 
ook niet meer dan 40 cm van 

de muur afhangen. Voor deze 
muren staan allemaal planten 
speciaal voor bijen en vlin-
ders.” Gooilust is een walhalla 
met prachtbloemen, dienstbare 
planten en bijzondere bomen.  

Op woensdagmorgen 19 sep-
tember om 11.15 uur kun je 
kennis maken met Nordic wal-
king in aangepast tempo. Deze 
kennismaking is bedoeld voor 
mensen die in een rustig tempo 
willen proberen of Nordic wal-
king een geschikte bewegings-
activiteit voor hen is. 

De les duurt 60 min. Het ver-
trekpunt is wijkcentum De 
Zoutkeet, Zoutmanlaan 3 in 
Hilversum. De kosten  voor 
de kennismakingsles bedragen 
€ 5,- per persoon, dit is incl. 
gebruik van de wandelpoles. 
Meer info: Riet van Engelen, 
tel. 035 6219353.

Nordic walking 

ADVERTEREN?
NIEUWSSTER.NL
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In de Keverklasse rijden de 
Bergers Jasper Pouw (#410) 
en Twan Scheel (#416 equi-
pe met Kortenhoever Jeroen 
Molleman). De eveneens uit 
Nederhorst afkomstige Jari 
Kroon (#342) rijdt in de Sprint 
1600-klasse. Loosdrechter Jo-
han van Doornik (#831) is ac-
tief in de Divisie-V. 
Omdat deze wedstrijd maar 
op een half uurtje rijden van 
Wijdemeren is dit de uitgele-
zen kans om alle lokale en na-
tionale toppers eens een keer te 
bekijken. Normaal gesproken 
zit u daar al snel anderhalf tot 
twee uur voor in de auto. 
Vanaf 9:15 uur beginnen de 
manches en aan het einde van 
de middag worden de finales in 
alle zeven de klassen verreden. 
Op deze snelle 600 meter lan-
ge kleibaan werden tijdens de 
testwedstrijd gemiddelde ron-

desnelheden van rond de 100 
km/u behaald. De topsnelheid 
ligt dan boven de 150km/u.  
Omdat dit alweer de laat-
ste wedstrijd van het seizoen 
is, worden de kampioenen ‘s 
avonds gehuldigd in de feest-
tent. Ze komen met hun auto 
op het podium. Dit is een echte 
belevenis maar wordt dit jaar 
voor het laatst op deze manier 
uitgevoerd. 

Adres: Schoudermantel 52 in 
Bunnik (A 12; afslag 19) Toe-
gang 12 jaar en ouder: 10 euro. 
kinderen tot 11 jaar gratis. Par-
keren gratis. 

Meer informatie: www.rang-
pang.nl of op de Facebookpa-
gina van Autocross Vereniging 
Rang Pang

Wijdemeerse coureurs op NK Autocross

Op 15 september organiseert Autocross Vereniging Rang Pang de zesde en laatste ronde van het 
Nederlands kampioenschap autocross in Bunnik. Onder de deelnemers zijn een aantal coureurs uit 
Wijdemeren.

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers voor BE-rijbewijs. 
Onze productrange bestaat verder uit oprij vrachtwagens en diverse 

Hovertrack varianten. Tevens hebben we een verhuurvloot van 250 combinaties.

Voor onze vestiging in Groenekan zijn we op zoek naar een:

Assistent Verhuur
- planning verhuur van B-E combinaties en vrachtwagens
- afleveringsklaar maken t.b.v. verhuur
- huurcombinaties innemen
- planning transport eigen vervoer
- Duits spreken is een pré

Schoolverlaters zijn welkom.

Groenekan T. 0346 25 96 00 | Loosdrecht | Zwolle | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

contactpersoon: Pieter Veldhuizen

    verhuur medewerker gezocht 

personeelsadvertentieVerhuurGK.indd   1 12-6-2018   12:57:06

Wij gaan met VAKANTIE van

21 SEPT.  T/M 6 OKT.
Deze periode is onze

WASSTRAAT GESLOTEN.
Laat uw auto dus nog even
wassen voor die tijd.
Lukt dit niet, dan staan wij maandag 
8 oktober weer voor u klaar!

Nieuw Loosdrechtsedijk 76A
1231 LA Loosdrecht

Afgelopen woensdagavond 5 
september deed de jeugdgroep 
Madjet, het jongste onderdeel 
van BMOL, mee met de Jazz-
battle in de Vorstin in Hilver-
sum. De inzet: een plekje op het 
grote Loosdrechts Jazzfestival. 
Madjet bond de strijd aan met 
alle middelbare school leerlin-
gen uit ’t Gooi die een plekje op 
dit festival wilden veroveren.
Nog maar een paar maanden 
geleden begon Madjet onder 
leiding van Fieke Neijsen. ‘Ver-
rassend vernieuwend’. Dat was 
wat de jury er van vond. Er 
wordt dan ook op bijzondere 
instrumenten (zoals de mariba 
en djembe) gespeeld door zeer 
jonge middelbare scholieren. 
Helemaal leuk dat de muziek-
stijlen en ideeën voor de te spe-
len nummers vanuit de groep 

zelf komen. En nu mag Madjet 
meedoen aan het Loosdrecht 
Jazz Festival. Een prachtig po-
dium, tussen allemaal grote 
namen. BMOL is heel trots op 
dit resultaat en hoopt dat u ook 
komt kijken en zelf komt er-
varen hoe verrassend vernieu-
wend Madjet is.  
Madjet is ontstaan als initiatief 
van leerlingen van groep 8 van 
de St. Antoniusschool.  Mu-
ziekvereniging BMOL heeft 
dit ondersteund en repetitie-
ruimte en een muzikaal leider 
geregeld. Inmiddels hebben zij 
een manager, sponsors en al 
heel veel fans, en staat het ook 
open voor leerlingen van ande-
re basisscholen en middelbare 
scholen.  Komt u ook luisteren 
naar Madjet op 15 september?

Madjet wint Jazzbattle voor 
Loosdrechts Jazzfestival
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Op zaterdagmiddag 29 septem-
ber precies om 16:00 uur opent 
het nieuwe seizoen van Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef met 
het familieconcert voor jong en 
oud vanaf 4 jaar: Meneer Tobi-
as en het Zwarte Monster is een 
grappig en poëtisch beeldend 
avontuur vol pianomuziek van 
meesters als Felix Mendelssohn, 
Dmitri Kabalevski en Johannes 
Brahms.
Meneer Tobias heet voluit To-
bias Borsboom. In 2015 won 

hij de Dutch Classical Talent 
Award en tevens de gelijknami-
ge Publieksprijs met violist Piotr 
Jasiurkowski. Tobias Borsboom 
wordt bijgestaan door slag-
werker Vitaly Medvedev. Hij is 
tevens performer en medeo-
prichter van SonoLab Duo. De 
regie is in handen van Dagmar 
Slagmolen die in het kader van 
het coachingsproject van Dutch 
Classical Talent met Tobias 
Borsboom samenwerkte. 

Meneer Tobias en het zwarte monster
KORTENHOEF- Hoe klinkt tijd? Het huisje is klein, maar Meneer 
Tobias woont er tevreden en gelukkig in zijn eentje. Tot op een 
doordeweekse donderdag, ’s morgens om tien uur precies, de bel 
gaat. Meneer Tobias gaat kijken en dat zet zijn wereld op z’n kop. 
Klokken draaien door, er danst een jas de kamer rond, en de ruim-
te wordt gevuld met wonderlijke klanken… 

Kaartverkoop
Het concert vindt plaats in Het 
Oude Kerkje aan de Korten-
hoefsedijk 168 in Kortenhoef. 
De voorstelling duurt een uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.kunstaandedijk.nl of via 
de vaste voorverkoopadres-
sen: Wijnkoperij en Slijterij De 
Meenthof in Kortenhoef en Li-
bris Boekhandel Voorhoeve in 
Hilversum. Entree kinderen: € 
5; volwassenen: € 10; Donateurs 
van Kunst aan de Dijk Korten-
hoef: € 6. Het Oude Kerkje is 
open vanaf 15:45 uur. Er is vrije 
zitplaatskeuze. Een drankje en 
iets lekkers is bij de prijs inbe-
grepen.

ANKEVEEN - Op zondag 16 sep-
tember gaan de deuren van 
Theater De Dillewijn in Anke-
veen weer open voor het pu-
bliek. Dan zal Kiki Schippers een 
flitsende cabaretvoorstelling 
verzorgen. De verwachtingen 
zijn bij aanvang van dit, inmid-
dels alweer 5e seizoen, hoog 
gespannen, zeker na het zien 
van het prachtige programma-
boekje dat u als lezer in juni in 
uw weekblad hebt kunnen aan-
treffen. 

Theater De Dillewijn staat ga-
rant voor een bijzonder avondje 
uit. Natuurlijk door de mooie 
als  theaterzaal verbouwde NH 

Kerk uit 1907, maar ook door de 
hartelijke ontvangst, de mooie 
foyer en de grote diversiteit aan 
voorstellingen die op het pro-
gramma staan.
Kiki Schippers
De jonge cabaretière Kiki Schip-
pers opent het seizoen in An-
keveen. Liedjes schrijven en 
zingen, dàt is Kiki Schippers 
op het lijf geschreven. Eigen-
wijs, ontwapenend, kwetsbaar 
en fel: met haar liedjes verovert 
zij ieder publiek. Ze kreeg in 
De Slimste Mens zelfs Maarten 
van Rossem aan het lachen! Met 
de Publieks- en de Persoon-
lijkheidsprijs van Cameretten, 
de Annie M.G. Schmidtprijs 

Kiki Schippers opent nieuwe seizoen De Dillewijn

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 
september viert het Loosdrecht 
JazzFestival naast haar 5-jarig 
jubileum ook 60 jaar jazzge-
schiedenis in Loosdrecht. 

Alain Clark (1979) is een Ne-
derlandse popmusicus die heen 
en weer pendelt tussen Ame-
rika en Nederland. In 2017 
maakte hij een fraaie verzamel-
plaat ‘Bad Therapy, 12 songs 
waar hij trots op is. Recent was 
Alain bij het tv-programma 
Beste Zangers waar hij indruk 
maakte met zijn vertolking van 
de gouwe ouwe Touch Me The-
re in een jazzy stijl. Dat was een 
bekende hit van Total Touch, 
waar Trijntje Oosterhuis deel 
van uitmaakte. 
Deze editie van het JazzFestival 
heeft voor iedereen iets in pet-
to: Van een ClassicJazz Night 
waar heerlijk ontspannen naar 
topmuzikanten geluisterd kan 
worden tot een echte JazzBattle 
voor de jeugd en ‘Jazz rond de 
Haven’ voor de kinderen. De 

uitsmijter is de Funk & Soul-
Night op zaterdag met Alain 
Clark, Ruben Hein en vele an-
deren. 
Vrijdag: Classic Jazz Night  
Na het succes van afgelopen 
jaren is ook dit jaar het Loos-
drecht JazzFestival verdeeld 
over twee dagen. Zo kunnen 
nog meer bezoekers genieten 
van de uitstekende line-up.  
Voor de echte jazzliefhebbers 
heeft het Loosdrecht JazzFesti-
val op vrijdagavond o.a. Hans 
Dulfer en Peter Beets & friends, 
op het programma staan. Speci-
ale gast van het festival is Louis 
van Dijk. Op vrijdagavond zal 
hij nog eenmaal live te horen 
zijn op het festival waarmee 
voor hem het muzikale cirkel-
tje rond is. De botenloodsen 
van Jachthaven Het Anker aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk zijn 
ook dit jaar het sfeervolle decor 
van het festival.  De optredens 
vinden plaats op verschillende 
podia. Om het festivalsfeertje 
compleet te maken zijn er op 

het terrein verschillende food-
trucks aanwezig. 
 
Jazz rond de Haven
De zaterdagmiddag staat met 
een echte Jazzbattle en ‘Jazz 
rond de Haven’ in het teken van 
de hele familie. Een middag vol 
optredens en activiteiten zoals 
instrumenten maken en work-
shops. De entree is gratis en op 
het festivalterrein staan diverse 
foodtrucks. 
Meer informatie over het fes-
tival is te vinden op www.
loosdrechtjazzfestival.nl. Daar 
worden ook online kaartjes 
verkocht (Voorverkoop: Clas-
sicJazz Night €24 | Soul & Funk 
Night €34 | Jazz rond de Haven: 
gratis entree. 
 

Alain Clark grote trekker Loosdrecht JazzFestival

en lovende recensies voor haar 
debuut op zak waagt ze zich nu 
aan haar 2e voorstelling: ‘Waar’. 
Maar waar is ze naar op zoek? 
Naar het allermooiste lied, de 
treffendste metafoor, het grap-
pigste verhaal, of gewoon de 
keiharde waarheid?
Zondag 16 september; aanvang 
15.30 uur. Kaarten à  € 16,- via 
www.dedillewijn.nl



Woensdag 12 september 201810 NIEUWSSTER

Wat houdt dit in? Frank Sen-
teur, voorzitter van De Vriend-
schapskring uit Ankeveen zegt 
daarover: “Het idee is dat een 
muzikant wanneer deze al be-
talend lid is van een blaasor-
kest/fanfare, tegen speciale en 
zeer aantrekkelijke condities 
ook lid kan worden van een 
andere muziekvereniging met 
een fanfare of blaasorkest. Dit 
kan op permanente basis zijn, 

maar ook op projectbasis. Bij-
voorbeeld als een vereniging 
een uitdagend evenement or-
ganiseert zoals een musical of 
andere theaterproductie, deel-
neemt aan concoursen, een 
muziekfestival, etc.”

Gezondere verenigingen
Via de ‘Regionale Blazers Pool’ 
wil De Vriendschapskring 
de drempel om in meerde-

Vriendschapskring richt ‘Regionale Blazers Pool’ op
Zoals bekend kampen veel blaasorkesten/fanfares in heel Ne-
derland met vergrijzing en een teruglopend ledenaantal. Helaas 
heeft dit in onze regio al geleid tot het verdwijnen van een vereni-
ging en een fusie tussen twee andere verenigingen. Omdat alle 
muziekverenigingen in dezelfde vijver aan het vissen zijn en het 
spelen in een fanfare/blaasorkest onder jongeren niet populair 
is, is er vrijwel geen toestroom van nieuwe blazers. In een poging 
een oplossing voor dit dilemma te vinden introduceert Muziek-
vereniging de Vriendschapskring uit Ankeveen de ‘Regionale Bla-
zers Pool’.

re orkesten te spelen zo laag 
mogelijk maken. Cruciaal in 
dit plan is, dat de ‘Regiona-
le Blazers Pool’ interessant is 
voor alle muziekverenigingen 
die met een tekort aan blazers 
kampen. Want wanneer hier-
over met alle deelnemende 
verenigingen eensluidende af-
spraken gemaakt kunnen wor-
den, kunnen muzikanten heel 
makkelijk tussen blaasorkes-
ten switchen. Wellicht dat we 
ook de gemeente enthousiast 
kunnen maken voor dit plan 
dat de muziekverenigingen in 
Wijdemeren en zelfs ook daar-
buiten sterker kan maken en 
het culturele leven in de regio 
kan verbeteren. De bedoeling 
is dat de Vriendschapskring 
binnenkort een bijeenkomst 
houdt om dit plan te bespre-

ken. Muziekverenigingen, 
maar ook blazers die belang-
stelling hebben voor deelna-
me aan de ‘Regionale Blazers 
Pool’ en hierover binnenkort 

van gedachten willen wisse-
len, kunnen contact opnemen 
via e-mailadres: info@vriend-
schapskring.nl

Dit doen de scholen o.a. door 
een samenwerking aan te gaan 
met een muzikale partner en 
de deskundigheid van de leer-
krachten te vergroten. Vanwe-
ge het succes van de drie sub-
sidierondes, werd het budget 
door de minister van OCW tij-
dens de looptijd van de regeling 
verhoogd. Uiteindelijk kwam 
daarmee het totale budget van 
de drie rondes samen op onge-

veer € 27 miljoen. € 4.135.000 
daarvan ging naar Noord-Hol-
land. De Impuls muziekonder-
wijs sluit aan bij Méér Muziek 
in de Klas: de beweging waar-
binnen publieke en private par-
tijen zich gezamenlijk inzetten 
voor structureel muziekonder-
wijs in heel Nederland. Zie: 
www.cultuurparticipatie.nl.

Foto: Dimitri Hakke

246 scholen aan de slag met muziek
In Noord-Holland doet 24% van de scholen mee met de Impuls 
Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het 
geeft scholen de kans te geven te investeren in meer en beter mu-
ziekonderwijs. 

KORTENHOEF- Op zaterdag 22 
september om 15.30 uur viert 
Vocaal Ensemble Fioretto o.l.v. 
Thijs Kramer zijn 25-jarig jubi-
leum met een feestelijk Jubile-
umconcert in het Oude Kerkje 
aan de  Kortenhoefsedijk. 

In 1993 werd een start gemaakt 
met een ad-hoc koor dat op 
uitnodiging zong bij een huwe-
lijk. Daarna volgden meerdere 
uitnodigingen zoals voor ker-
kelijke vieringen en jubilea. Het 
ensemble is inmiddels bekend 
door o.a. de jaarlijkse optre-
dens op 4 mei, in het kader van 
dodenherdenking en 5 mei, 
bevrijdingsdag. Het repertoi-
re van het ensemble kenmerkt 
zich door prachtige composi-
ties  voor koor, orgel en piano 
uit uiteenlopende tijden en 
stijlen die weinig worden uitge-
voerd. En voor grotere werken 
zoals Bachs Matthäus-Passion 
treedt het ensemble op met an-
dere koren.
Op het programma van het 
Jubileumconcert staan delen 
uit Mendelssohn’s Elias, Pou-
lenc’s Gloria en Goller’s Missa 
in honorem de Loreto zowel 

als Rachmaninoff’s Vocalise 
voor piano en orgel en andere 
werken van Mascagni, Franck, 
Purcell en Mascagni.
Uitvoerenden zijn Elma van 
den Dool (sopraan), Wybe 
Kooijmans (orgel, piano), 
koorsolisten Annette Beek-
man (sopraan), Joke Baardman 
(mezzosopraan) Françoise 
Keesom (alt) en Paul Houba 
(bas). Thijs Kramer (piano en 
algehele leiding).
Na afloop bent u welkom in De 
Blokhut achter de kerk voor 
een hapje en een drankje om 
samen ons 25-jarig jubileum te 
vieren.
 
Kaartverkoop
Kaarten à €15,- (tot 18 jaar 
€10,-) incl. programmaboekje. 
Kaarten zijn verkrijgbaar vóór 
aanvang van het concert en bij 
de leden. Reserveren : tel. 035 
624 65 24 of via st.fioretto@pla-
net.nl. 
Voor verdere informatie :
www.vocaalensemblefioretto.nl

Foto: Arjaan Hamel

Jubileumconcert Vocaal
Ensemble Fioretto

Start autogene training
Viore
Op maandagmiddag 17 sep-
tember start er weer een auto-
gene training bij Viore. Viore 
is het centrum voor mensen 
die kanker hebben (gehad), 
hun naasten en nabestaanden. 
Tijdens de cursus, die be-
staat uit acht bijeenkomsten 
(13.30-14.30 uur), leer je jezelf 
ontspannen. De training is erg 
heilzaam voor mensen met 
slaapproblemen. Meer infor-
matie: vrijwilligers@viore.org 
of bellen naar 035-6853532. 
De kosten voor deelname be-
dragen € 40,-.
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Klokslag 10 werden de deuren 
van het 3-Luik met een zwaai 
opengedaan door de voorzit-
ter van het KPL als de officiële 
start van het nieuwe cursusjaar. 
De mensen stroomden naar 
binnen naar de inschrijftafels 
in alle lokalen van het gebouw. 
Velen gingen van tafel tot tafel 
om zich bij meerdere cursussen 
in te schrijven.

Veel keuze
Er viel dan ook heel veel te kie-
zen. Van bewegingscursussen 

tot lezingen en van culinaire 
fratsen tot stadswandelingen en 
niet te vergeten heel erg leuke 
en spannende kindercursussen. 
Bij de laatste is mij de kinder-
SUP-tour opgevallen. Dat is 
toch verschrikkelijk spannend 
voor kinderen op een soort 
surfplank staand peddelend 
een stuk van de plas over. Ui-
teraard met goede begeleiding.
Het was een feest om mee te 
maken. Mensen die zo blij als 
een kind zijn als zij zich een 
plek hebben weten te verove-

KPL start nieuw cursusjaar
De start van het nieuwe cursusjaar bij het Kursusprojekt Loos-
drecht is weer een feit. Op zaterdagochtend, een mooie droge 
ochtend met een nog bleek zonnetje, stonden ruim voor negen 
uur al mensen voor de deur van het 3-Luik, soms gewapend met 
krukjes en klapstoelen. Er heerste een zeer ontspannen en gezel-
lige sfeer in deze lange rij van de aspirant-cursisten. Hieronder 
natuurlijk veel oude getrouwe, maar ook veel nieuwelingen.

ren bij de workshop smeden 
of glas-in-lood maken. Een 
aantal heeft zich ook ingeschre-
ven voor de Duitse conversa-
tie, waarbij iemand opmerkte: 
“Vaak gaan we naar Duitsland 
op een korte vakantie en het 
lijkt mij wel zo leuk als ik nu 
ook eens een gesprek kan voe-
ren. Dat maakt zo’n vakantie 
net even boeiender.” 
Wat natuurlijk ook heel bij-
zonder is zijn deze grote groep 
vrijwilligers die niet alleen deze 
inschrijvingsdag mogelijk heb-
ben gemaakt, maar ook al deze 
fantastische cursussen. Een 
staand applaus voor deze men-
sen die achter en voor de scher-
men bakken met werk verzet-
ten, zodat anderen naar leuke 
cursussen kunnen. En wat voor 
cursussen; wat een creativiteit!

Op woensdag 19 september 
van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht: De smid vertelt, 
themaochtend  met Loos-
drechter Jasper Daams.

De geschiedenis herhaalt zich 
als de slagen op het aambeeld. 
Jasper Daams, zoon uit een 
Loosdrechtse smidsfamilie, 
heeft de hamer weer opgevat 
en toont het oude ambacht re-
gelmatig in de tuin van kasteel 
Sypesteyn. Deze ochtend komt 
hij hierover in de bibliotheek 

vertellen en laat hij zien hoe het 
er vroeger aan toe ging. Ook 
zullen er veel anekdotes over 

grootvader Kees en zijn werk 
voorbijkomen. Jasper illus-
treert zijn verhaal aan de hand 
van beeldmateriaal en voor-
werpen. Kom kijken en luiste-
ren naar het bijzondere verhaal 
van deze familie.

Iedereen is van harte welkom!
Op een themaochtend in Loos-
drecht is altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om u te 
helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.

Themaochtend met de smid

In partycentrum De Drie Dor-
pen werd vorige week weer 
de jaarlijkse tentoonstelling 
van de Floraliavereniging ge-
houden. Deze vereniging is de 
oudste binnen de voormalige 
gemeente ’s-Graveland. 

Omdat dorpshuis ‘De Dobber’ 
niet meer beschikbaar was, 
werd de vereniging dit jaar 
van harte welkom geheten in 
de De Drie Dorpen. Het bleek 
een gouden greep te zijn, want 
door de wat intiemere zaal met 
al die tentoongestelde, fraai op-
gekweekte planten, met daar-
bij de aanwezigheid van vele 
hondstrouwe leden van deze 
vereniging, van jeugd tot se-
nioren, was er sprake van een 
bijzonder gezellige sfeer. Een 
sfeer die vergelijkbaar is met 
een grote familie die jaarlijks 
voor een reünie bij elkaar komt. 

Eerst even het dagelijks bestuur 
vermelden die deze stokoude 
vereniging, met enthousiasme 
in leven houdt. Dit zijn voor-
zitter Hannie v.d. Bovenkamp, 
secretaris Marieke van Rijn en 
penningmeester Astrid Goede-
mans. Daarnaast niet te verge-
ten Ben Pot, de bekende Kor-
tenhoefse hovenier in ruste, die 
als deskundig adviseur binnen 
de vereniging al jarenlang een 
belangrijke functie bekleedt. 

Prijswinnaars
Dit jaar waren de prijswinnaars 
in deze topklasse: 1e prijs Mi-
randa Klaver – Mur, 2e prijs 
haar moeder, Martha Mur – 
van Schaik en de 3e prijs viel 
ook in de familie, namelijk bij 
de dochter van Miranda, Mir-
jam Klaver. Bij de volwassenen 
waren de uitslagen: 1ste prijs: 
Simone Willekes, 2e prijs Dia-

Zeer geslaagde tentoonstelling Floralia

na Luijer, en 3e prijs Jacqueline 
van Lindeberg. Bij de kinderen 
jonger dan 6 jaar: 1ste prijs 
Mason van Susteren, 2e prijs 
Puck van Susteren en 3e prijs 
Sem Steenvoorden. Tenslotte 
kinderen van 6 tot 12 jaar: 1ste 

prijs Louise Peelen, 2e prijs 
Britt Bleesing en 3e prijs Renee 
Vrakking. Dit jaar werd de ‘Arie 
Nagel Wisseltrofee’ gewonnen 
door Miranda Klaver, de win-
nares van de topklasse. Al met 
al was er dit jaar niet alleen 

sprake van een grote opkomst, 
maar ook dat er, ondanks de 
zeer warme zomermaanden, 
toch fraaie resultaten werden 
behaald. Op naar volgend jaar!
 

Winaressen Topklasse: v.l.n.r. Martha Mur-van schaik 2e prijs, Miranda Klaver-Mur 1e prijs en haar dochter 
Mirjam Klaver 3e prijs.
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‘s- GRAVELAND- Lifestyle Mo-
towear timmert alweer een 
jaar hard aan de weg aan het 
Zuidereinde 52 in ’s-Graveland. 
En niet zonder succes! 

Lifestyle Motowear staat voor 
stoere, kwalitatieve retro & vin-
tage motorkleding, die zowel 
op de motor of casual gedragen 

kan worden. Alhoewel Lifestyle 
Motowear zich voornamelijk 
richt op de caféracer, is er ook 
veel vraag naar mooie, kwalita-
tieve herenkleding. Het is voor 
ons dus een kleine en logische 
stap het mooie kledingmerk 
Vanguard aan onze collectie 
toe te voegen. De connectie 
tussen het merk Vanguard en 

motoren is snel gelegd. Alle 
Vanguard- kleding is uitge-
werkt met herkenbare, maar 
ook subtiele biker-accenten. 
De uitgebreide collectie bestaat 
uit t-shirts, stoere polo’s, mooie 
overhemden, gave truien en de 
nieuwe V850 spijkerbroek.   
Naast de kwalitatieve heren-
mode van Vanguard hangt Li-

Hit the road met Lifestyle Motowear

Deze nieuwe rubriek biedt 
een platform aan mensen 
met kennis, visie of innova-
tieve ideeën, die hun mening 
willen delen over de verschil-
lende waarden (kwaliteiten) 
van Wijdemeren. 

Wijdemeren is in transforma-
tie naar een nieuwe toekomst, 
naar een groenblauwe regio 
van Gooi & Vechtstreek - om-
ringd door de verstedelijkte 
gebieden van Amsterdam, Al-
mere, Amersfoort en Utrecht. 
Maar hoe gaat deze toekomst 
eruit zien? Wie zijn we? Hoe 
moet dit gebied er over 40 
jaar uitzien? Wat vinden we 
belangrijk om te behouden 
of te verbeteren? En wat zijn 
daarbij de spanningsvelden, 
kansen en bedreigingen? Wil 
je een bijdrage schrijven over 
een van onderstaande of aan-
vullende onderwerpen? Meld 
je dan bij de redactie: redac-

tie@dunnebier.nl. 
Spelregels: 
politiek onafhankelijk, maxi-
maal 600 woorden, inhoude-
lijk niveau - geen vaktaal, foto 
mag.

Onderwerpen: 
leefbaarheid - veiligheid - ver-
stedelijking - gezondheid - 
identiteit - netwerkeconomie 
- biodiversiteit - bereikbaar-
heid/mobiliteit - luchtkwa-
liteit - archeologie/erfgoed 
- duurzaamheid - voorzie-
ningen - nieuwe democratie 
- geologie - recreatie/toerisme 
- smart cities/nieuwe techno-
logie - circulaire economie 
- woningbouw - natuur - 
ethiek/moraliteit - landschap 
- geluid(soverlast) - cultuur-
historie - ondernemerschap 
- betaalbaarheid - scholen – 
energietransitie – lokale eco-
nomie

Nieuwe rubriek met visie op de toekomst

WaardeMeren

fesyle Motowear  ook vol met 
retro- en vintage motowear 
voor de stoere man en de ster-
ke onafhankelijke vrouw. Ook 
voor de kleine motorrijder in 
spé is er voldoende keuze.

Ready to hit the road & the 
street in style?
We gaan je zien! Lifestyle Motowear; Elke & Bas; 

Zuidereinde 52; 1243 KH ’s-Gra-
veland

Het was vrijdagmiddag een 
drukte van belang op de gras-
baan van Vliegveld Hilversum. 
Zo’n 18 vliegtuigen vlogen af 
en aan met kinderen met een 
geestelijke en/of lichamelijke 
beperking van de instelling Dr. 
A. van Voorthuysenschool uit 
Leusden.

Wings for All heet het evene-
ment dat de stichting Sociale 
Activiteiten Vliegveld Hilver-
sum sinds 1992 jaarlijks houdt. 
Vooral piloten (gebruikers) van 
vliegveld Hilversum, maar in-
middels ook vanuit de rest van 
Nederland, komen naar Hilver-
sum om de kinderen een keertje 
mee te nemen in hun vliegtuig 
en het Gooi van boven laten te 
bewonderen. De piloten zijn 
ook de sponsors en draaien op 
voor de kosten van de vliegtuig-
huur en brandstof. Zes kinderen 
mochten zelfs een zweefvlucht 
maken bij de leden van de 
Gooise Zweefvliegclub van Hil-

versum.
Meer te doen
Verder was het niet alleen vlie-
gen. Er was 2x een show van 4 
parachutisten die netjes voor de 
hekken bij de kinderen landen. 
Bij binnenkomst konden kin-
deren en begeleiders al genieten 
van een lunch die zoals elk jaar 
weer werd aangeboden door de 
Jumbo Van de Bunt uit Loos-
drecht. Op het laatste moment 
hadden zich nog twee lieve da-
mes uit Loosdrecht (Marina en 
Ilse) aangemeld om de kinderen 
te schminken.
De ongeveer 80 kinderen kon-
den aan het eind van de mid-
dag ook nog genieten van verse 
patat uit een kraam, die voor 
deze gelegenheid  even op het 
vliegveld mocht staan. Voor alle 
vrijwilligers was er aan het eind 
van de dag een zeer uitgebreide 
BBQ van Chateau Briand uit 
Hilversum beschikbaar.
Vraag aan de voorzitter van 
Wings for All, Edwin van Buël,

Geweldig Vliegfeest Wings for All

“Volgend jaar weer een nieuwe 
groep kinderen?”. “Jazeker no-
teer maar vast, vrijdag 6 septem-
ber 2019, zal er weer een Wings 
for All gehouden worden op 

Vliegveld Hilversum”. “Welke 
school of instelling?” “Dat gaan 
we in december beslissen.”

Foto: Pilote Madelon en een van de 
kinderen omhelzen elkaar na een 
hele mooie vlucht
 

   LEZERS SCHRIJVEN.....

Wordt Veenstaete verkwanseld?

Afgelopen donderdag 6 september tijdens de gecombineerde commissievergadering MSZ en 
BM van onze gemeenteraad stonden veel belangrijke zaken op de agenda. Maar niet de verkoop 
van Veenstaete, dat nu voor het eind van deze maand definitief plaats zal vinden. Gelukkig heb-
ben we nog de Lokale Partij die via haar woordvoerder Margriet Rademaker die kans zag om 
het onderwerp tijdens het algemene vragenhalfuurtje krachtig onder de aandacht te brengen. 
Wethouder Van Rijn was niet aanwezig. Wethouder Klink nam haar waar in de beantwoording 
van vragen. Dat had hij volgens mij beter niet kunnen doen. Hij was niet op de hoogte, wist niets 
van al de zaken die Rademaker naar voren wist te brengen. En als laatste nog een flut opmerking 
dat over het algemeen huurders in Nederland wel goed beschermd zijn en dat de huren voor de 
ouderen daarmee dus blijkbaar wel gewaarborgd zijn.

Jan Verbuggen van het CDA viel bijna van zijn stoel toen hij het verhaal van Rademaker aan-
hoorde. Sandra van Rijkom van de PvdA sloot zich hierbij aan en bedankte de Lokale Partij dat 
zij dit onderwerp naar voren heeft gebracht. Ik ben het geheel eens met deze laatste opmerking. 
De Lokale Partij houdt in ieder geval ook na de verkiezingen hun belofte om kernen sterker te 
willen maken. Graag hadden zij de verkoop van Veenstaete en de mogelijke verplaatsing van de 
faciliteiten aan de lokale bevolking met een referendum voorgelegd. Maar helaas de rest van de 
raad vond dat niet nodig. De les is wel dat wij als burgers meer betrokken zouden moeten zijn 
bij het wel en wee van onze omgeving.  Ik roep dan ook op tot meer assertiviteit van onze inwo-
ners om indien zij zaken zien die meer aandacht nodig hebben dit te melden bij de gemeente 
en De Lokale Partij. 

Ton Koster, Loosdrecht
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Gedeputeerde Staten namen op 
23 april naar aanleiding van een 
rapport het besluit om de ruim-
telijke kwaliteit van het open 
weidelandschap in de provincie 
vast te leggen, wat erop neer 
komt dat de weilanden tussen 
Reeweg en Eilandseweg, pa-
rallel aan de Paulus Potterlaan, 
voortaan ook beschermd zou-
den zijn als natuurgebied. Ter-
zelfder tijd waren Dorpsbelan-
gen, CDA, VVD en D66 bijna 

klaar met het coalitieakkoord 
waarin staat dat de 12 senio-
renwoningen aan het Anke-
veensepad niet doorgaan, maar 
dat men inzet op een bouwplan 
Nederhorst- Noord, op de open 
weilanden.  
“We gaan er nog steeds voor, we 
willen graag tegemoet komen 
aan de grote woningbehoefte in 
onze dorpen” zegt de wethou-
der ruimtelijke ordening. “We 
willen dan 35% sociale huur, 

Overleg over bouwen in weidevogelgebied

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- Wethouder Jan-Jaap de Kloet heeft het 
plan om 150 tot 175 woningen te bouwen in de Horn- en Kuijer-
polder in Nederhorst den Berg zeker niet opgegeven. Hoewel het 
gebied door de provincie is aangewezen als beschermd weidevo-
gelgebied ziet hij door overleg nog kansen om tot overeenstem-
ming te komen met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

30% koop tot 220.000 euro, 
20% middeldure koop- en/ of 
huur en 15% vrije sector.” Ofte-
wel 100% woningen. De Kloet 
erkent dat de Wijdemeerse 
coalitiepartijen waren verrast 
door het nieuws uit Haarlem. 
“Ik was liever direct geïnfor-
meerd over deze aanwijzing. 
Het kwam nu via andere ka-
nalen. We hebben daarna wel 
ambtelijk gereageerd op het be-
sluit en onze bezwaren kenbaar 
gemaakt.” 

Overleg
Het is nog afwachten hoe de 
provincie erop terug zal ko-
men. De Kloet gelooft heilig 
in overleg. Bij een bijeenkomst 
op 3 september heeft hij over 
deze kwestie gesproken met 

Joke Geldhof, de gedeputeerde 
‘wonen’. “Ik had zeker niet de 
indruk dat alles is afgesloten, 
er is nog overleg mogelijk. Hoe 
deze status zal uitwerken voor 
bebouwing moeten we nog 
afwachten.” De gedeputeer-
de had erop gewezen dat voor 
Noord-Holland ruime open 
terreinen van belang zijn. Die 
zijn schaars en het is onwense-
lijk deze ruimte te bestemmen 
voor woningbouw. 
De Kloet merkt op dat de wei-
landen nu ook aansluiten op 
bestaande bebouwing. Ook 
had hij met nadruk gewezen 
op de noodzaak van betaalbaar 
en sociaal wonen. De wethou-
der realiseert zich terdege dat 
Wijdemeren is omgeven door 
natuur en dat je niet ten koste 

daarvan kunt bouwen. Wellicht 
is het mogelijk om gebruikte 
natuur elders te compense-
ren. Dat gebeurt ook in het 
Gebiedsakkoord. Binnenkort 
komt er een ambtelijke dele-
gatie vanuit Haarlem afzakken 
naar Wijdemeren om juist die 
natuur te bespreken. Daarnaast 
zal Jan-Jaap de Kloet gesprek-
ken blijven voeren met Joke 
Geldhof, maar ook met Adnan 
Tekin, gedeputeerde ‘natuur’. 
“We zullen er alles aan doen 
om er samen uit te komen.” 
Overigens heeft projectontwik-
kelaar Kennemerland nog geen 
concreet bouwplan aan de ge-
meente verstuurd. 

Door: Herman Stuijver

HAARLEM- VVD’ers Kramer en 
Rommel, leden van Provinciale 
Staten Noord-Holland, stelden 
vragen aan het provinciebe-
stuur over de status van weide-
vogelleefgebied in Nederhorst 
den Berg. De antwoorden zijn 
duidelijk.  

Volgens de vragenstellers was 
Wijdemeren niet officieel op de 
hoogte gesteld van de procedu-

re, terwijl Gedeputeerde Staten 
(GS) op de hoogte was van de 
betreffende bouwplannen in 
Nederhorst Noord. Op 4 okto-
ber 2017 heeft projectontwik-
kelaar Kennemerland Beheer 
BV een brief gestuurd naar de 
gemeenteraad van Wijdeme-
ren. Van deze brief heeft GS 
een afschrift ontvangen. 
GS bevestigt dat het correct is 
dat het gebied is aangewezen 
als ‘weidevogelleefgebied’. Het 
betreft de wijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening die op 23 april jl. door 
Provinciale Staten is vastge-
steld. En per 1 mei in werking 
getreden. Het een en ander is 
gebaseerd op onderzoek van 
onder andere Alterra en Land-
schap Noord-Holland, waarbij 
aantallen en soorten en dicht-
heden van weidevogels, open-
heid en omvang van het gebied, 
graslandgebruik zijn meegeno-
men. Uit de antwoorden blijkt 
dat PS hebben ingestemd met 

de kaders omtrent weidevogel-
gebieden. Vervolgens volgt een 
serie van minimaal acht plan-
nen/ besluiten/ besprekingen 
tussen 2015 en 2018 waarin 
dit onderwerp aan de orde is 
geweest. Er staat ook ‘De ge-
meente Wijdemeren heeft op 
de ontwerpwijziging PRV2018 
geen zienswijze ingediend’. De 
ontwerpwijziging is bekend 
gemaakt door publicatie in de 
Staatscourant, huis-aan-huis-
bladen en op de website van 

Noord-Holland. Het is ge-
bruikelijk om een ambtelijke 
consultatieronde te doorlopen. 
Ook Wijdemeren is hierbij be-
trokken, maar heeft geen op-
merking gemaakt of zienswijze 
ingediend. Tot slot antwoorden 
Gedeputeerde Staten dat het 
besluit ‘onherroepelijk’ is. 

Antwoorden op VVD-vragen over weidevogelgebied

Nu eens geen ‘Nijlpaard op 
Loosdrecht’ zoals de roman van 
Helge Bonset, maar een schild-
pad. Live gezien aan de Veen-
dijk. Waar een trouwe lezer ons 
deze foto zond. Ze had in tien-
tallen jaren nog nooit gezien. 

Bij haar voor de deur ligt een 
drijfbalk en sinds een paar 
dagen komt daar een grote 
schildpad rusten. Aan de meer-
koet kun je zien hoe groot hij 
is. De meerkoet ging bovenop 

hem zitten en pikte in zijn kop, 
waarschijnlijk had hij dit ook 
nog nooit gezien. De schildpad 
trok zijn kop in maar werd het 
op een gegeven moment zat en 
zwom weg. De volgende dag 
zat hij er weer.

Schildpad in de plas
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Door: Niels van der Horst 

Op zaterdag 8 september 
jongstleden was de historische 
tuin van kasteel en museum 
Sypesteyn wederom het decor 
voor de sprookjesachtige Kas-
teelfair. In de vele kramen was 
van alles uitgestald: kunst, an-
tiek, decoratieve accessoires, 
sieraden en producten uit de 
regio.

Het feeërieke groen, de mooie 
spullen en het prachtige kasteel 
op de achtergrond gaf een tijd-
loos gevoel. Je kon gemakkelijk 
een tijdreisje maken en je jonk-
vrouw of -heer wanen. Bijna 
was de organisatie van de kas-
teelmarkt in gevaar gekomen. 

Annette Hoogerwerf is sinds 
januari samen met haar man 
Hans eigenaar van de horeca op 
het kasteel. Er was een te krap 
aantal vrijwilligers beschikbaar 
om het evenement te organi-
seren. “En toen hebben ze mij 
gevraagd als organisator” aldus 
Annette die al bij soortgelijke 
gelegenheden ervaring had op-
gedaan.

Marketing
De fair wordt vanuit het kas-
teel mede georganiseerd om 
meer bezoekers te trekken. 
Tijdens de fair kon men tegen 
gereduceerd tarief een rondlei-
ding krijgen. Als eigenaar zag 
Annette dezelfde mogelijkheid 
voor haar restaurant. “Ieder-

een kan nu zien dat je op deze 
mooie historische plek ook kan 
eten.” Dat laatste is sinds hun 
eigenaarschap in januari nieuw. 
Je kan er een aantal avonden in 
de week terecht voor een sfeer-
vol diner. Er was veel bijzonders 
te zien in de kasteeltuin. Zo kon 
je mooie boeken kopen over en 
met inspirerende fotografie, 
prachtige sieraden, bijzondere 
creaties voor in de tuin, fraaie 
antieke spullen, allerlei servies 
en nog veel meer vinden.

Mooi dat mede dankzij de op 
tijd ingesprongen Annette en 
alle vrijwilligers deze traditio-
nele fair in stand is gehouden. 
De fair is pas volgend jaar weer 
maar u kunt nu op het terrein 

Tijdloze Kasteelfair op Sypesteyn

van kasteel Sypesteyn nog ge-
nieten van een beeldententoon-

stelling. Deze loopt tot en met 
30 september.

Deze Siertuin sluit helemaal 
aan bij het thema voor de 
Open Monumentendagen van 
dit jaar: In Europa. Door de 
rijke achtergrond van het ge-
hele gebied Gooilust, past dit 
in het culturele erfgoed van 
Nederland. Vroeger was vanaf 
de Beresteinseweg tot aan de 
Franse Kampweg het gebied 
in 47 kavels verdeeld. Er waren 
veel rijke Amsterdammers die 
deze kavels opkochten. In de 
loop der tijd is het gebied heen 
en weer geslingerd van eigena-
ren. Rond 1900 was de eigenaar 
Frans Ernst Blaauw, getrouwd 
met Louise Stix. Uiteindelijk 
bleef Gooilust overeind als 
één deel en werd het in 1934 
overgeheveld aan Natuurmo-
numenten. Gooilust werd zelfs 
het tweede bezit. 

Rondleiding
Op zaterdag 8 en zondag 9 
september waren er door het 
land activiteiten in Nederland 
om monumenten te zien en te 
beleven. Er waren ook rond-
leidingen door Gooilust. Deze 
rondleidingen zijn voor iedere 
liefhebber of enthousiasteling 
te boeken, daar is een lidmaat-
schap van Natuurmonumenten 
niet voor nodig. Zondag was de 
rondleider Bert Zeilstra. In zijn 
rondleiding groep zaten voor-
namelijk mensen uit de regio 
(Bussum, Blaricum), maar ook 

wat mensen uit Leiden en Den 
Haag. Bert is een medewerker 

van Natuurmonumenten en 
verzorger van onder andere de 
Siertuin. Hij vertelde uitgebreid 
over de omgeving Gooilust. 
Met heel veel kennis, maar ook 
een grappig verhaal over gnoes. 
Dit verhaal is te lezen bij het 
landhuis van Gooilust. Bert 

Open Monumentendag, op zoek naar verborgen parels
Door: Nikwi Hoogland

‘s-GRAVELAND – Aan het Zuidereinde zit een klein zijweggetje, 
Weg Naar Gooilust. Dit zijweggetje is te vinden bij de stoplich-
ten tussen het kruispunt van Kortenhoef en het kruispunt van de 
N201. Op dit weggetje kunnen auto’s parkeren en er staat een fiet-
senbalk. Na het parkeren en het eventueel wegzetten van de fiets, 
is er een pad naar het gebied Gooilust. Na een paar meter is er aan 
de linkerhand een vijver. Weer een paar meter rechtdoor, aan de 
rechterhand, is de verstopte parel: De Siertuin van Gooilust. 

zegt tegen iedereen in de groep 
dan ook het volgende, “op eigen 
gemak door het landgoed van 
Gooilust wandelen is een abso-
lute aanrader.”

Bomen 
Nog een klein stuk geschie-
denis over de oorsprong van 
De Siertuin. In 1823 werd 
deze aangelegd voor de bewo-
ners van Gooilust. Door het 
planten van exotische bomen 

lieten landeigenaren hun rijk-
dommen zien. Bomen die in 
Gooilust staan zijn onder an-
dere: Tulpenbomen, Keizerei-
ken en Slangendennen. Het 
zijn unieke bomen, maar door 
de droogte zijn ze helaas wat 
aangetast. Gelukkig heeft het 

de afgelopen dagen goed gere-
gend en het gras laat dat met 
zijn groene felle kleur zien.  De 
bomen zullen bij nog wat meer 
regen ook bijtrekken. 

Fruit
De Siertuin bestaat door heel 
veel liefde en zorg van vrij-
willigers. Deze gastheren- en 
vrouwen snoeien, plukken en 
verzorgen alles in de tuin. In 
de tuin staan fruitbomen die 

geplukt worden. Het gepluk-
te fruit wordt gepresenteerd 
in bakken. Bezoekers kunnen 
wat fruit (mee)nemen in ruil 
voor een donatie aan de tuin. 
Naast de mooie fruitbomen 
zijn er rondom de Siertuin ook 
fruitmuren. Bert vertelt, “fruit 

langs een muur is namelijk lek-
kerder en het wordt eerder rijp. 
Een boom opkweken aan een 
muur duurt dan wel weer acht 
jaar. Dat is vrij lang. Het fruit 
groeit zo hard, omdat de muur 
overdag warmte opneemt door 
de zon. ’s Avonds straalt de 
muur deze warmte weer af en 
zo krijgt het fruit ontzettend 
veel warmte. Om dit fenomeen 
zo te krijgen, mag het fruit 
ook niet meer dan 40 cm van 

de muur afhangen. Voor deze 
muren staan allemaal planten 
speciaal voor bijen en vlin-
ders.” Gooilust is een walhalla 
met prachtbloemen, dienstbare 
planten en bijzondere bomen.  
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‘Voetbal’

Door: Michel Kamer
 
In de tweede wedstrijd van 
de beker trad Loosdrecht aan 
tegen 2e klasser Abcoude. De 
zondagclub had verrassend 
van Victoria gewonnen dus de 
oranje leeuwen waren gewaar-
schuwd. 

Gelukkig voor trainer Roy 
Versluis is balgoochelaar Mo 
Ardaghal uitermate scherp van 
zijn vakantie terug gekomen. 
Loosdrecht startte sterk met de 
eigen opgeleide jongeling Bert 
Doornekamp in de basis en 
komt na 6 minuten al op 1-0, 
nadat Jamal sterk het duel van 
zijn verdediger wint en keurig 

aflegt op Mo Ardaghal die ge-
makkelijk binnenschiet. Loos-
drecht houdt druk maar ziet 
dat Abcoude de gelijkmaker op 
een presenteerblaadje krijgt na 
geblunder in de Loosdrechtse 
defensie. Dit lijkt Abcoude een 
flinke boost te geven, want na 
20 minuten duikt de volgen-
de aanvaller voor de goal van 
keeper Loyd, die redt in eerste 
instantie maar de aanvoerder 
van Abcoude rond de afgeval-
len bal keurig af: 1-2. Zeven mi-
nuten later is het weer raak als 
Abcoude wederom dankzij een 
persoonlijke fout kan scoren. 
Voor rust wordt het nog 2-3 
wanneer een diepe bal van Mo 
verkeerde wordt ingeschat en 

keurig in eigen doel wordt ge-
kopt. Beide ploegen krijgen nog 
goede kansen maar de kopbal 
van Edwin Klok wordt gered 
en Abcoude weet niet te scoren 
dankzij puik keeperswerk van 
Loyd.

2e helft
2e helft wordt Abou gewisseld 
voor Nick en begint Loosdrecht 
goed aan het tweede bedrijf. 
Na 60 minuten moet keeper 
Loyd het veld ruimen nadat 
een goede redding hem teveel 
wordt. Talent Drazic maakt zijn 
debuut in het 1e, maar kan niet 
voorkomen dat Abcoude de 2-4 
binnenschiet nadat Mervelinho 
Olijfveld vergeet de bal weg te 

werken. Geheel in de geest van 
de wedstrijd weet Loosdrecht 
direct de aansluitingstreffer te 
maken via een prachtig aanval. 
Jelmer Baas stuurt Edwin Klok 
de diepte in, die legt keurig af 
op Mo Ardaghal. De vleugelf-
litser passeert zijn tegenstander 
en chipt de bal met veel gevoel 
op de instormende Nick die bij 
de tweede paal afrond: 3-4. Met 
nog 10 minuten te gaan wordt 
stormram Nickay Schenk bin-
nen de lijnen gebracht. Die kan 
niet verhinderen dat Abcoude 
de marge terug brengt naar 2 
doelpunten na een prima com-
binatie door het centrum van de 
Loosdrechtse verdediging. 
De laatste 5 minuten van de 

wedstrijd worden nog gekker 
in het voordeel van Loosdrecht 
nadat de kleinste man van het 
veld, nieuw aangetrokken Jordi 
Stins, een voorzet van wederom 
Mo binnenkopt. De laatstge-
noemde trekt in de slotminuut 
Loosdrecht ook nog langszij na-
dat hij een geweldige dieptebal 
van Jannis Karafillakis beheerst 
over de uitstormende keeper 
lobt. 
Met 4 punten uit twee wedstrij-
den komt alles aan op aanko-
mende kraker tegen een oude 
bekende tegenstander. 15 sep-
tember, 14:30: Victoria – Loos-
drecht.

10 doelpunten in Loosdrechts bekerspektakel

‘Wandelen’

Op woensdagmorgen 19 sep-
tember om 11.15 uur kun je 
kennis maken met Nordic wal-
king in aangepast tempo. Deze 

kennismaking is bedoeld voor 
mensen die in een rustig tem-
po willen proberen of Nordic 
walking een geschikte bewe-

gingsactiviteit voor hen is. 
De les duurt 60 min. Het ver-
trekpunt is wijkcentum De 
Zoutkeet, Zoutmanlaan 3 in 

Hilversum. De kosten  voor 
de kennismakingsles bedragen 
€ 5,- per persoon, dit is incl. 
gebruik van de wandelpoles. 

Meer info: Riet van Engelen, 
tel. 035 6219353.

Nordic walking 

Grote Clubactie in 
Wijdemeren

Vanaf 15 september gaan er 
weer 225.000 enthousiaste club-
leden op pad om loten van de 
Grote Clubactie te verkopen. 
Ook Wijdemeerse verenigin-
gen doen mee om hun clubkas 
een financiële injectie te geven. 
Maar liefst 80% van de op-
brengst van de loten gaat direct 
naar de verenigingen.  Loten-
kopers maken kans op één van 
de 32.000 prijzen uit de Grote 
Clubactie loterij. Deelnemers: 
SV Loosdrecht; SV ’s-Grave-
land; ASV ’65 (handbal en 
voetbal); gymnastiekvereniging 
NILO; Gooise Wielerclub De 
Adelaar; Gymnastiekvereni-
ging ODIS; VV Nederhorst; 
SV ODIS; judoclub Nederhors 
Zangkoor ‘t KOOR!; tennisver. 
De Rading; muziekver. BMOL. 

ANKEVEEN – Bestuur en Kernploeg van Theater De Dillewijn zijn trots op het grote aantal vrijwilligers 
waarmee zij samenwerken. “Wij staan allemaal voor dezelfde taak; een theater runnen, zonder daar 
een cent voor te krijgen. Daar schuilt veel gedrevenheid en enthousiasme achter.” 

Er zijn rond de tachtig vrijwilligers actief betrokken in verschillende disciplines. Het meest zichtbaar 
zijn de dames en heren achter de bar en bij de ontvangst, tijdens het scannen van de theatertickets. 
Hun inzet zorgt er onder meer voor dat De Dillewijn zich onderscheidt van elk ander theater. Waar 
krijg je na afloop van de voorstelling een toastje geserveerd? Zomaar gratis en voor niks? Dát alleen 
al maakt Theater De Dillewijn uniek.  
Het minst zichtbaar zijn de mannen van de zaal op- en afbouw. Bij kindervoorstellingen worden alle 
stoelen de zaal uit gesjouwd en het podium omgebouwd tot tribune. Enkele dagen later gebeurt een 
en ander in omgekeerde volgorde. Dit alles onder de bezielende leiding van Peter van Bennekom, 
voorzitter van De Dillewijn, tevens verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de inrichting 

Vrijwilligers drijvende kracht achter Dillewijn 

van de zaal. Veel lof dus voor al 
deze mensen die bij de start van 
het nieuwe seizoen klaar staan 
om hun taak met plezier te her-
vatten. 
Theater De Dillewijn begint op 
16 september a.s. aan haar vijf-
de theaterseizoen. Wederom 
met prachtige muziek-, caba-
ret- en kindervoorstellingen, 
maar ook met indrukwekkende 
verhalen en mooie films.  Kijk 
voor het volledige programma 

op www.dedillewijn.nl en boek 
direct uw kaarten. 
Ook vrijwilliger worden? Stuur 
een mail naar info@dedille-
wijn.nl en laat weten waar uw 
interesse naar uit gaat. Thea-
ter De Dillewijn kijkt uit naar: 
theatertechnici, sponsor- en 
fondsenwervers, communicatie 
medewerkers. 
Van harte welkom! Theater De 
Dillewijn; Stichts End 57; 1244 
PL Ankeveen

foto:  Nieuw theaterseizoen van start - wij zijn er klaar voor (foto: Lady M. Artistique)
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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

Heb je passie voor auto’s
en ben je toe een nieuwe baan? 

Loop binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325

Voor stalling van caravan, 
camper, vouwwagen, boot, 
auto, aanhanger, motor, …?

Bel Gert Zagt Loosdrecht 
voor goed onderdak! 

06 1027 6728

Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist? 
Solliciteer bij Vakgarage 

Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325

Schoonmaakster aangeb.
Hulp nodig bij de najaars
schoonmaak of gewoon
regelmatig bel Ella voor

een betrouwbare
huishoudster 0623244885

Bijles Biologie, Wiskunde
Rekenen. Bel 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com

susanhageschadd@gmail.com

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

PEDICURE VAKKUNDIG 
voor  de moeilijkste voeten,

KOMT AAN HUIS - blijf niet
tobben, 0648566394

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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo.  16 september: 11.00 uur: Pater P. de Klerk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo.  16 september: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse/ Ds. A. van Duinen
              18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 16 september: 10.00 uur: Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol.
Beukenhof
Zo. 16 september: Pastor W. Vlooswijk, W & C.

oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 16 september: 10.00 uur: Gezamelijke dienst in Sijpekerk.
             14.30 uur: Gezamelijke dienst in Sijpekerk. 
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 16 september: Geen opgave ontvangen.

STERRETJES

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

WANNEER TIJD WAT WAAR

18/08- 30/09 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
wo. 12 sep. 10.00 u. Spreekuur met wijkagent, enz. SCC, Blijklaan, NdB.
wo. 12 sep. 14.30 u. Ouderenmiddag, dia’s ‘Schepping’ Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
14/15 sep. 19.00 u. Loosdrecht Jazz Festival Jachthaven Het Anker, Ldr.
za. 15 sep. 10.00 u. Open Dag manege Hallinckveld Nw. Ldr. dijk 133, Ldr. 
za. 15 sep. 20.30 u. 30+ Dancing Party Zonnestraal, Hilversum
zo. 16 sep. 09.30 u. Walk of Peace (na oecumen. viering) r.k. kerk, Dammerweg, NdB.
zo. 16 sep. 11.30 u. Open Dag manege en rijvereniging Laanhoeve, Meerlaan 20, NdB
zo. 16 sep. 14.00 u. Wandelen voor vrede Graankorrel, Zuidereind15,Gr.
zo. 16 sep. 14.00 u. Dorpsderby ’s-Graveland- Nederhorst Sportpark Berestein, ’s-Grav.
zo. 16 sep. 15.30 u. Kiki Schippers, cabaretière  Dillewijn, Ankeveen
ma. 17 sep. 19.30 u. Infoavond Energie Coöperatie  Scouting, Kwakel, K’hoef
di. 18 sep. 09.00 u. 75e Schippersdag Loosdrecht  GWV De Vrijbuiter, Ldr. 
wo. 19 sep. 10.00 u. Themaochtend: smid Jasper Daams Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
do. 20 sep. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
za. 22 sep. 15.30 u. Jubileumconcert Voc. Ens. Fioretto Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 29 sep. 16.00 u. Familieconcert ‘Meneer Tobias…’ Oude Kerkje, Kortenhoef

Activiteiten agenda

✓ 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

Programma GooiTV

Vanaf 12 september zendt GooiTV de volgende programma’s 
uit:

5 Jaar GooiTV deel 2 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV; 
RegioHub; Goois Kinderjournaal; In gesprek met Han ter Heegde; 
In gesprek met Pieter Broertjes. 

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Als u een eemlige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht 
06-15119493 • info@christelclaires.nl • www.christelclaires.nl

Pedicure Praktijk 
Nagelstudio  




