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zin.” Die laatste constatering
lijkt te kloppen.
De commerciële stands trekken publiek. Maar minstens
even belangrijk zijn de verenigingen. De dames van de
Zonnebloem verkopen loten,
de Historische Kring showt
oude spullen, het Kursus Projekt en de bibliotheek delen
een kraam. De Energie
Coöperatie Wijdemeren doet
aan duurzame bewustwording. Ook Duchenne Heroes
doet goed werk evenals de
EHBO’ers uit het dorp die er
altijd zijn.
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Elkaar ontmoeten op de
Jaarmarkt Loosdrecht
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Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING

R
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zelfs een lege aanblik. Al waren SLOEP- dj’s Lesley en Jan
klaar voor een swingende
hot night. Organisator Wout
van der Linden was best tevreden: “Het is misschien
niet voetje aan voetje, maar
het loopt lekker door. De
mensen hebben het naar hun

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
M A KE L A A

MAKELAARS - TAXATEURS

1979 - 201

1979

zich van hun beste kant zien.
Wijninspiratie was zelfs
speciaal verhuisd vanaf de
Frans Halslaan. Voor hun
smaakvolle producten was
voldoende aandacht op deze
hete dag. Het aantal kramen
leek iets minder dan de jaren
ervoor, het Jumbo-plein bood

N

EST.

S

Door: Herman Stuijver

Waar je naast de dekbedden, leggings, zonnebrillen,
portemonnees, sieraden, zomerkleding en snoepgoed
ook aangenaam verrast werd
door de geur van poffertjes,
oliebollen en stroopwafels.
Ook plaatselijke ondernemers als Van Herk IJs, cafetaria Van Dijk, slagerij De Nooij
en bakker Jacques Maas laten

S-

LOOSDRECHT- De Jaarmarkt
Loosdrecht op de laatste
woensdag van augustus
blijft een ontmoetingsplek
voor jong en oud. Duizenden
slenteren langs de kramen
op de Nootweg, Eikenlaan
en Lindeplein.

geert ‘eerste hulp bij ontslag’. En SOS-Kinderdorpen
zet zich onvermoeibaar in
voor kinderen uit de Derde
Wereld. Uiteraard ontbreken
politieke partijen CDA en
Dorpsbelangen niet op het
appel. Een mevrouw, woonachtig aan de Nootweg, laat
zien hoe het rond breien
volgens Fair Isle-methode in
zijn werk gaat, met speciale
wol (Noorwegen, Schotland,
Baltische staten) worden
ronde lappen in de eindfase
verantwoord
doorgeknipt.
Meneer De Uil is weer terug
van weggeweest en gaat met
iedereen op de foto. Een wandelende cowboy met huifkar
zingt ‘Down by the riverside’,
de draaimolen draait door
en een clown boetseert allerlei ballonvormen. Zo kan
de Jaarmarkt nog jaren doorgaan.

T A X AT E U
R

ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht
Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht

zuinigste, kleinste 21mm
en beste natuurlijke geluid

035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl

hoortoestel 2020 officieel
nog niet verkrijgbaar
gezocht testpersonen (gratis)
voor reviews ontwikkelaar.

VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

Buffing Optiek & Audiologie
Nootweg 59 035-2400123.
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Colofon

Aanlevering advertenties

Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00

NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Eindredactie

Bianca Krijnen - Splint

Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.denieuwsster.nl

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

		

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovae, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
Heb geduld: alle dingen zijn moeilijk
voordat ze gemakkelijk worden.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Pepersteak

Gemarineerde biefstuk
met kruidenboter

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Vleeswarentrio:
100 gram grillham
100 gram wijncervelaat
Bakje selleriesalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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Veel reacties op vuurwerk
NIEUWSSTER

Foto: vuurwerk op de plas
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WIJDEMEREN - Vuurwerk
houdt blijkbaar veel inwoners van de vijf dorpen bezig, want niet alleen leden
van het Burgerpanel gaven
hun mening. Ook anderen
deden mee aan de enquête
over vuurwerk. Het liep op
tot 1155 deelnemers, wat
veel is voor Wijdemeerse
begrippen. Op donderdag 5
september bespreekt de lokale politiek dit onderwerp.

WIJDEMEREN- Als het aan
het college ligt, komt er een
speciale gemeentelijke waardering voor jongeren die opvallen door een bijzondere
prestatie of belangeloze inzet voor medemens, natuur,
sport of cultuur.
Burgemeester Freek Ossel:
“Er zijn veel jongeren in Wijdemeren die zich inzetten
voor hun dorp, (sport) vereniging of school.

Door: Herman Stuijver
De vragen gingen over het
zelf mogen afsteken van
consumentenvuurwerk, het
werken met bepaalde zones,
het aanbieden van professionele vuurwerkshows en tot
slot wat de ervaringen van
onze inwoners waren met
de laatste jaarwisseling. De
meeste inwoners hebben de
laatste oud- en nieuwviering
als rustig (58%) en veilig (60%)
ervaren. Jongeren tussen
12 tot en 34 jaar vonden het
vaker rustig dan mensen boven 35 jaar. In Ankeveen, ‘sGraveland en Breukeleveen
voelde men zich veiliger dan
in Loosdrecht, Kortenhoef
en Nederhorst den Berg. 38%
vindt dat consumentvuurwerk zeker mag worden afgestoken. 18% is het hier mee
eens, mits dit alleen tussen

00.00 uur en 02.00 uur gebeurt. Een op de vijf Wijdemeerders is voor afsteken op
een centrale plek door een
professional. Voor 1 op de 10
inwoners hoeft vuurwerk helemaal niet meer.

Vuurwerkshows
Bijna de helft van de inzenders vindt meerdere professioneel
georganiseerde
vuurwerkshows een goed
alternatief voor zelf knallen,
en 41% vindt één vuurwerkshow op het water een goed

idee. Toch is er een bijna net
zo’n grote groep die eigen
vuurwerk wil kunnen blijven
afsteken, vooral weer jongeren tussen 12 en 34 jaar.
De burgemeester stelt dat de
resultaten van de enquête
een zeer gemengd beeld geven over wat Wijdemeerders
van vuurwerk vinden. Er zijn
geen indicaties voor fundamentele bijstelling van het
beleid. Wel wil hij bekijken
of een vuurwerkvrije zone
mogelijk is.

Organisatie gemeente gericht
op doorontwikkeling
WIJDEMEREN - De gemeente
Wijdemeren heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan
het versterken van de ambtelijke organisatie. Hiervoor
stelde de gemeenteraad
in juli 2017 acht ton ter beschikking. Na twee jaar is de
balans opgemaakt.
Door: Herman Stuijver
Aanleiding voor de organisatieontwikkeling was een advies van onderzoeksbureau
Rijnconsult om de ambtelijke
organisatie op zeven punten
te versterken. Tegelijkertijd
is het toekomstperspectief
van Wijdemeren in de afgelopen twee jaar veranderd
van een mogelijke fusie met
Hilversum naar een zelfstandige gemeente. Wijdemeren
gaat dus uit van eigen kracht.

Zeven verbeterpunten
De zeven verbeterpunten van

Wijdemeren
gaat Optimisten
uitreiken

Rijnconsult hadden betrekking op het optimaliseren
van het organisatiemodel en
de
managementstructuur,
het ontwikkelen van medewerkers en management, het
optimaliseren van werkprocessen, het versnellen van
de invoering van het zaakgericht werken, het verbeteren
van de informatisering, het
op orde brengen van het financieel beheer, het vormgeven van het HR- beleid en de
huisvesting.

22 nieuwe medewerkers
De meeste doelstellingen van
de zeven verbeterpunten zijn
behaald. Zo werden er dit
jaar bijvoorbeeld 22 nieuwe
medewerkers aangetrokken
om de noodzakelijke doorontwikkeling binnen het
fysiek en sociaal domein te
realiseren. Ook werken de
ambtenaren digitaal, zijn de
werkprocessen van financiën

verbeterd en volgt er binnenkort een verbouwing van de
balies in de publiekshal op
de begane grond. Het fundament van de ambtelijke organisatie is versterkt en hiermee is de basis gelegd om de
dienstverlening richting inwoners te verbeteren.

Doorgaand proces
Burgemeester Ossel verklaarde dat er veel is gerealiseerd, maar dat er nog meer
moet gebeuren. 2020 wordt
het Jaar van de Dienstverlening, want die kan nog beter. Bezwaarprocedures en
vergunningaanvragen moeten korter. Ook staat er een
structurele samenwerking
met Hilversum en Gooise
Meren op het gebied van ICT
(computers) op stapel.

Vaak komen zij niet in aanmerking voor een lintje of
een andere onderscheiding.
Om die reden stellen we de
raad voor om een speciale
gemeentelijke jeugdwaardering voor kinderen van 6 tot
18 jaar te introduceren. Zo
kunnen we ook deze groep
in het zonnetje zetten bij bijzondere prestaties.”

Symbool
Het voorstel is om de nieuwe jeugdwaardering ‘De
Optimist’ te noemen. Een
Optimist is een (eenmans)
jeugdzeilboot en een opstap
naar een hogere klasse in
het jeugdzeilen. Een mooi
symbool voor de jeugdwaardering waar actieve en
positieve
betrokkenheid,
ambitie en het waterrijke
gebied van Wijdemeren samenkomen. De jongeren
die de jeugdwaardering ontvangen, krijgen een schaalmodel Optimist uitgereikt
door de burgemeester. Als
de gemeenteraad akkoord
gaat met het voorstel van het
college, kunnen personen of
organisaties vanaf oktober
2019 gemotiveerde suggesties doen voor kandidaat Optimisten.

Rijbewijskeuringen
in het Gemeentehuis
in Loosdrecht
LOOSDRECHT - Wie voor
verlenging van het rijbewijs
een medische keuring moet
ondergaan, kan daarvoor
op vrijdag 20 september terecht in het Gemeentehuis
Wijdemeren, Rading 1 te

Loosdrecht. Vooraf moet wel
even een afspraak worden
gemaakt via 085-0650005.
De kosten bedragen € 40. De
keuring voor rijbewijs CDE
en de taxipaskeuring kost
€ 60,-.

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de
Oud Loosdrechtsedijk,
Nieuw Loosdrechtsedijk en
de dorpskern
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson
is nóg ongeneeslijk.
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.
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Zeldzame vleermuis ontdekt
op de ‘s-Gravelandse
NIEU
Buitenplaatsen

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

Foto: © Stefan Claessens

T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

De mooiste
thuishaven
De mooiste
van
Loosdrecht
thuishaven

he t

a nk er

jac hthaven

he t

a nk er

jac hthaven

van Loosdrecht

Oud Loosdrechtsedijk 117 1231 LS Loosdrecht 035 58 25 000 infO@hetanker.nL www.hetanker.nL

´S-GRAVELAND - Op buitenplaats Schaep en Burgh van
Natuurmonumenten is deze
zomer een zeer bijzondere
waarneming gedaan. Marten
van Bracht van de vleermuiswerkgroep Noord-Holland
stelde de allereerste kleine
dwergvleermuis vast. Een
zeer zeldzame vleermuis in
Nederland en een nieuwe
soort voor de ‘s-Gravelandse
Buitenplaatsen.
Ecoloog Luc Hoogenstein van
Natuurmonumenten is razend enthousiast: “De kleine
dwergvleermuis is pas een
paar keer waargenomen in
Nederland, dus dit is echt
een bijzondere waarneming.
it bevestigt bovendien dat de
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen van grote waarde zijn
als leefgebied voor vleermuizen.” In 2008 werd voor het
eerst een kleine dwergvleermuis in Nederland gevonden.

Onderscheid dankzij geluidsopname
De kleine dwergvleermuis
(voor
kenners:
pipistrellus pygmaeus) lijkt veel op
zijn grote broer de gewone
dwergvleermuis, die in heel
Nederland voorkomt. “Beide
soorten kun je onderscheiden door hun geluid. Daarom
zijn geluidsopnames nodig
om te zien of je met een kleine dwergvleermuis te maken
hebt”, legt Hoogenstein uit.
Van Bracht legde het geluid
vast met een batlogger, een
recorder waarmee het geluid
van vleermuizen wordt opgenomen. De waarneming is
bevestigd door vleermuisexpert Carola van den Tempel
van de Vleermuiswerkgroep
Nederland.

aan vleermuizen. Naast gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger,
rosse vleermuis, gewone
grootoorvleermuis,
baardvleermuis, watervleermuis
en franjestaart kan nu ook
de kleine dwergvleermuis
aan dat rijtje worden toegevoegd. Hoogenstein: “Deze
vleermuizen leven van insecten en die heb je op de
buitenplaatsen volop dankzij
alle waterpartijen. De oude
bomenlanen zijn bovendien
heel geschikt als jachtgebied.
Ook hebben we de oude ijskelder ingericht als winterverblijf voor vleermuizen.”

Buitenplaatsen favoriet bij
vleermuizen
De ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen, waartoe Schaep en
Burgh behoort, zijn rijk

Foto: © Natuurmonumenten
- Jowien van der Vegte

Weekendaanbieding Govert de Duinkabouter

Oud Loosdrechtsedijk 117 1231 LS Loosdrecht 035 58 25 000 infO@hetanker.nL www.hetanker.nL

(don,vrij,zat)

verleden verzon Cor Lam
verhaaltjes over de belevenissen van kabouters en vertelde ze aan z’n kinderen. Na
25 jaar weten ze de meeste
dingen nog. Daarom begon
hij nu ook z’n kleinkinderen
ervan te vertellen. Er werd
voorgesteld om het nu ook
eens op te schrijven. Na historische en agrarische boekjes ligt daarom nu het eerste
voorleesboekje over Govert
de Duinkabouter er.

Saucijzenbroodjes

Oud Loosdrechtsedijk 117 1231 LS Loosdrecht 035 58 25 000 infO@hetanker.nL www.hetanker.nL

4 voor € 5,00
LOOSDRECHT - Verhalen over
kabouters zijn altijd aantrekkelijk voor kinderen. In het

De behulpzaamheid van
Govert voor dieren met problemen is voor iedereen herkenbaar en een voorbeeld

van willen helpen en goed
willen doen. Dera van Gorp
maakte alles compleet door
haar leuke aansprekende tekeningen.
Het boekje is verkrijgbaar
bij de Bruna in Loosdrecht,
dorpswinkel Kastanjehoeve
in Oud Maarsseveen en bij de
Primera in Maartensdijk.
De eerste reacties zijn enthousiast. Elf leuke verhaaltjes in een handig boekje
voor € 4,95.
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Overdracht De Meidoorn
NIEUWSSTER

LOOSDRECHT - Op zaterdag
7 september is tussen 14.00
en 17.00 uur het afscheidsfeestje van Sylvia Engels die
na ruim 46 jaar kinderopvang
De Meidoorn heeft verlaten.
Tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met
haar opvolgers Yula Otten en
Sam Hoppenbrouwers.

ook in mijn visie dat je niet te
groot moet worden, ik hecht
aan kleine groepen, zo’n zeven kinderen per groep.” Dat
is ook de reden dat ze nooit
overwogen heeft om samen te
gaan met Eigen&Wijzer, een
andere grote kinderopvang
in het dorp. “Nee, we kunnen heel goed naast elkaar
bestaan. Ik werkte voor een
andere doelgroep. Plus dat ik
niet zo van grootschaligheid
ben.” In 2010 ging ze verder
met ‘halve dagopvang’. Voor
veel ouders een ideale oplossing, omdat het een mooie
combinatie is voor parttime
werken en thuis met de kinderen aan de slag gaan. Buiten spelen is van eminent belang. “Als het maar enigszins
mogelijk is, liet ik de kinderen buiten spelen. Daar doe je
zoveel ideeën op, je ontwikkelt in de ruimte je fantasie
en het is uiteraard gezond.”
Sylvia Engels heeft veel vertrouwen in haar opvolgers,
Yula en Sam, die ze ooit ook
in haar klasje heeft gehad.
Zoals ze wel vaker in contact
komt met oud-leerlingen. Op
De Meidoorn zijn heel wat generaties gepasseerd.

samenwerking met
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In 1973 begon Sylvia Engels
een peuterspeelzaal aan de
Meidoornlaan. “Dat wilde ik
altijd al, ik had ook een opleiding gevolgd, maar kon
geen passend werk vinden.
Dus ben ik maar voor mezelf begonnen.” Op de vraag
hoe ze het zolang heeft volgehouden, antwoordt de gepensioneerde dat het niet zo
moeilijk is, kinderen houden
je jong. “Kinderen hebben
meestal een geweldige energie. Als je eens geen zin zou
hebben, dan trekken ze je
wel over een dood punt. Ze
vragen aandacht en slepen je
mee. Prachtig werk.” Met uitzondering van een periode in
het begin heeft Sylvia altijd
als solist gewerkt. “Ik had
wel hulp, hoor. Van vrijwilligers of stagiaires. Het past

Verbouwing
Yula Otten gaat samen met
haar vriend Sam Hoppenbrouwers het werk van Sylvia
voortzetten. Ze zijn nu druk
bezig met de verbouwing.
Het wordt totaal anders,
frisse kleuren, andere vloer,

een slaapzaal erbij, enz. Op
woensdag en vrijdag gaan
ze door met de halve dagopvang, van 7.30 tot 13.00 uur.
De andere dagen kunnen de
kinderen tot 18.00 uur in De
Meidoorn verblijven. KDV de
Meidoorn wordt omschreven als een warme gezellige

huiskamer waar kinderen
worden opgevangen zoals het
hoort, zoals thuis. De pijlers
van het bedrijf: kleinschalig, persoonlijke aandacht,
sfeervol en huiselijk en een
verticale groep (verschillende leeftijden). Zie ook: www.
kdvdemeidoorn.nl

Hervormde Kerk van Oud-Loosdrecht sluit de deuren
LOOSDRECHT - Het aantal
mensen dat de kerkdiensten
in de Hervormde Kerk van
Oud-Loosdrecht bezoekt, is
klein geworden. Zo klein, dat
besloten is om te stoppen
met de kerkdiensten in deze
kerk.
Door: ds. Bram van Duinen,
predikant hervormde gemeente Loosdrecht
Het sluiten van een kerkgebouw is een emotioneel gebeuren. Veel gemeenteleden
zijn jarenlang en soms hun
hele leven lang, hier naar de
kerk gegaan. Er zijn veel herinneringen aan dit kerkgebouw. Hier is men gedoopt of
heeft men belijdenis van het
geloof afgelegd.
Hier heeft men elkaar voor
God trouw beloofd op de dag
dat men trouwde, hier werd
de uitvaartdienst gehouden
van geliefde familieleden die
waren overleden. Er spelen
voor betrokkenen allerlei gevoelens en emoties als een
kerk gesloten wordt.

Geschiedenis
Eeuwenlang is er een kerkelijke gemeenschap geweest in

Oud-Loosdrecht. Omstreeks
1330 kreeg Oud-Loosdrecht
een kerk. Een rooms-katholieke parochie ontstond. In 1578
ging Loosdrecht over naar
de Reformatie. Het grootste
gedeelte van de bevolking
werd protestant. De pastoor
van Oud-Loosdrecht werd
dominee en ging de gemeenten van Oud- en Nieuw-Loosdrecht leiden. Enige tijd later
kregen de gemeenten van
Oud- en Nieuw-Loosdrecht
elk hun eigen predikant en
opereerden beide gemeenten
als zelfstandige gemeenten.
Vanwege de slechte staat van
de kerk werd de kerk van
Oud-Loosdrecht in 1842 afgebroken. In de jaren 1843-1844
werd op de plaats van de oude
kerk een nieuwe gebouwd.
Dat is de kerk zoals we die nu
kennen. In de vorige eeuw is
er nog wel een ruimte tegen
de kerk aangebouwd ten behoeve van kerkelijke activiteiten.

Samenvoegen
Vanwege de krimp van de
kerk in Oud-Loosdrecht is een
aantal jaren geleden besloten
de gemeenten van Oud- en
Nieuw-Loosdrecht samen te

voegen. Er werd een proces
opgestart dat goed is verlopen en op 1 januari 2019 zijn
de gemeenten gefuseerd. Op
dat moment werden er nog
wel kerkdiensten gehouden
in Oud-Loosdrecht. Dat komt
nu dus tot een eind. Vanaf
15 september a.s. zullen alle
diensten worden gehouden
in de Sijpekerk in NieuwLoosdrecht.

Laatste dienst
Na afloop van de dienst van
8 september zullen een aantal liturgische voorwerpen,
de kerk uit worden gedragen. Het zijn de paaskaars, de
doopschaal, het avondmaalstel en de kanselbijbel. Aan
het begin van de dienst van
15 september a.s. zullen deze
de Sijpekerk worden binnengedragen. Ze krijgen dan een
plaats ergens in deze kerk.
Als de liturgische voorwerpen de kerk zijn uitgedragen,
zal een gedenksteen worden
onthuld die is aangebracht in
de buitenmuur van de kerk.
De dienst begint om 9.30 uur.
We nodigen u uit om deze
dienst met ons mee te maken.
U bent van harte welkom.
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Edwin Klomp Natuurprijsvraag 2019-2020
REGIO - In schooljaar 20192020 reiken de Vrienden van
het Gooi voor de eerste keer
de Edwin Klomp Natuurprijsvraag uit.
Edwin was een buitenmens,
een zeer actieve Natuurwacht
die van 1970 tot zijn overlijden in 2017 groepen natuurliefhebbers meenam in de
natuur. Edwin kon prachtig
vertellen over ieder diertje,

iedere bloem of boom die je
maar tegenkwam. Hij vond
educatie voor met name kinderen en jongeren heel belangrijk. Terecht ontving hij
voor zijn werk en passie in
2010 een Koninklijke onderscheiding.
De Edwin Klompprijs is een
natuurprijsvraag. Basisscholen worden uitgenodigd een
‘groen schoolplan’ in te die-

nen dat aansluit bij de missie van de Vrienden van het
Gooi: “Met elkaar ervoor zorgen dat het Gooi een prachtig
stukje Nederland blijft”.
Het schoolplan moet er voor
zorgen dat de school
en/of schoolomgeving groener wordt. Kinderen moeten
er door leren over het belang
van de natuur in je eigen omgeving en het is belangrijk

dat de kinderen van de school
(of een klas) bij dit project betrokken zijn, zowel bij het bedenken als bij de uitvoering.
Uit de inzendingen kiest een
jury het winnende plan. De
jury beoordeelt op kwaliteit,
originaliteit,
uitvoerbaarheid, betrokkenheid van
de kinderen en effectiviteit
(leeropbrengst en natuuropbrengst). Het winnende plan

NIEU

ontvangt een geldprijs van
maximaal € 2.000,- om het
te kunnen realiseren. De
Vereniging Vrienden van het
Gooi ondersteunt de school
bij de organisatie van de uitvoering van het project.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

www.vriendenvanhetgooi.nl
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Impacttrip Thailand, een bijzondere ervaring
NIEUWSSTER

LOOSDRECHT - Pien Zagt was
met de groep United Thailand in het Verre Oosten. Onderstaand haar verslag.

sen hebben we ze ook nog
Engels geleerd. Het was mooi
om te zien dat het niveau van
hun Engels echt vooruitging
in een paar uur. Ook hebben
we onze eigen sponsorkinderen kunnen ontmoeten. Zo
hebben we met eigen ogen
kunnen zien hoe zij het hebben en waar ons geld naartoe
gaat. Een ander bijzonder moment was om te voetballen
met kinderen die in een dorp
op het water wonen, de huizen staan op palen. Om die
reden hebben ze een drijvend
voetbalveld gemaakt, omdat
er verder geen ruimte was
voor deze sport.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Door: Pien Zagt
We hebben na lang voorbereiden nu eindelijk onze reis
gemaakt. We zijn in Nederland druk bezig geweest met
het organiseren van sponsoracties en nu was het tijd
om naar Thailand te gaan,
om vrijwilligerswerk te gaan
doen voor de Siam-Care Foundation. Het is een bijzondere
ervaring geweest, waarin we
veel voor mensen hebben
kunnen betekenen. Daarnaast hebben we het mooie
land mogen ontdekken met
de vriendelijke en gastvrije
mensen, de bijzondere cultuur en het lekkere eten. Het
was keer op keer weer een fijn
gevoel om te zien dat je mensen een lach op hun gezicht
kan bezorgen, ook al hebben
ze het niet altijd even makkelijk. De kinderen konden we
al blij maken met een voetbal
en ballonnen, en ondertus-

Dus dat werd zwemmen elke
keer als de bal uit het speelveld ging. Al met al hebben
we een enorm toffe reis kunnen maken. Daarom willen
we iedereen bedanken die
ons gesponsord heeft of geld
heeft gedoneerd, mede dankzij jullie financiële bijdrage
hebben we de reis kunnen
maken. Bent u benieuwd wat
we verder nog gedaan en gezien hebben (nog heel veel an-

dere gave dingen namelijk)?
Via de site en app ‘Polarsteps’
hebben wij een reisdagboek
bijgehouden met een verslag

en foto’s van elke dag. Via de
link https://www.polarsteps.
com/unitedthailand/1983512impacttrip-thailand kunt u

ons vinden, of typ op Google
even ‘Polarsteps United Thailand’ in.

Piet Boer begenadigd kunstenaar
als een baksteen, stofuitdrukking noemt hij dat uit.
“Het is bij mij op het ziekelijke af, die drive om iets goed
te doen. Dat is de norm, goed
of slecht. Mooi of lelijk vind
ik niet relevant, dat is een
persoonlijke mening. Hoe dat
gaat? Het is wat mij betreft
geen inspiratie, maar heel
veel kijken. Ik ben ook nooit
helemaal tevreden. Ja, dat is
best vermoeiend. Niet alleen
voor mijzelf, ook voor mijn
omgeving. Zo ben ik nu eenmaal.”

Kunst

WIJDEMEREN- Onze vijf dorpen kennen veel mensen die
dagelijks met passie hun
werk of hobby uitvoeren. Een
daarvan is Piet Boer, die niet
alleen bij de NOS de mooiste
decors schilderde, maar die
nog veel meer volmaakte
werkstukken uit zijn vaardige
handen liet komen.
Door: Herman Stuijver
Piet Boer begon zijn werkzame leven als typograaf in de
drukkerij van zijn vader in
Krimpen aan de IJssel. Uitein-

delijk belandde hij op de NOSdecoratieafdeling. Zijn specialisatie was het naschilderen
van beroemde kunstenaars.
Voor een serie over het leven
van Van Gogh maakte hij
alle werken, maar ook voor
een Anatomische Les of de
Nachtwacht van Rembrandt
draaide hij zijn hand niet om.
Vrijwel identieke reproducties die vaak maar even in
beeld waren, maar dat hoort
bij het vluchtige bestaan
voor een omroep. “Ze waren
zo blij met mij, omdat ik rap
kon schilderen. Ik maakte 22

Van Goghs in 14 dagen.” Een
plek waar Piet al zijn creativiteit kon botvieren. Hij gaat
voor zijn werk door het vuur.
Het trompe l’oeil, spelen met
perspectief, kun je aan hem
wel overlaten. Alles kon bij de
omroep, tot plotseling de afdeling in 1991 ter ziele ging.
“Dat was een emotionele
klap, het voelde als een vernedering dat je als vakman
zomaar aan de kant werd gezet”. Piet Boer was toen 53.

Goed of slecht
Natuurlijk zat de jong gepen-

sioneerde niet stil. Vanuit
zijn atelier werkt Piet (81) tot
op de dag van vandaag aan
tal van creatieve opdrachten. Wie rondkijkt ontwaart
tientallen fraaie schilderijen
uit de directe omgeving. Taferelen aan de ‘s-Gravelandse
Vaart hebben zijn voorkeur.
Piet is een meester van het
perspectief, de juiste lichtinval, diepte-effecten en
het precies weergeven wat
er staat. Kloppend tot in de
kleinste details. Typisch Piet,
een baksteen moet er uit zien

Groot was de teleurstelling
toen Piet niet werd toegelaten tot het selecte clubje van
de Kunstroute ‘s-Graveland.
Na een schouw door 2 concullega’s werd ‘m kil medegedeeld dat het ‘ontbrak aan
professionaliteit’.
Dat was een klap in het gezicht van deze kunstenaar.
“Maar ach, je schildert voor
jezelf. Een nooit loslatende
innerlijke dwang om iets
vast te leggen op doek. Ik heb
mijn droom verwezenlijkt.
Ik ben geworden waar ik het
beste in ben.”
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FAMILIEBERICHTEN

Goede resultaten Luna
Landsman
Luna en Baldur

Geheel onverwacht hebben wij afscheid genomen
van Cees, onze lieve opa, vriend en maatje
Cees stond altijd voor iedereen klaar, maar vergat
wel eens om goed voor zichzelf te zorgen.

Cornelis Jan Wierda
Cees

✩ Loosdrecht,
21 augustus 1942

† Loosdrecht,
28 juli 2019

Anita
Sylvia & Zoë
Astrid, Maikel & Dena
Correspondentieadres:
Anita Jongerden
Stuurboord 26, 1276 CR Huizen
De crematie heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.

LOOSDRECHT- De 12-jarige
Luna Landsman uit Loosdrecht behaalde goede resultaten op het NK Jeugd voor
IJslandse paarden. Op stoeterij Langegracht in Esbeek
won ze op 24 en 25 augustus
zelfs de Vlaggenrace.
Waar de meeste paarden
3-gangers zijn, is dat bij het
IJslandse paard anders. Naast
stap, draf en galop kenmerkt
het IJslandse paard zich als
4-ganger of zelfs 5-ganger.

Deze 2 extra gangen heten
tölt en telgang. Het prachtige
weer droeg bij aan een mooie
en spannende competitie die
het gehele weekend in beslag
nam. Voor de nodige verkoeling voor ruiter en paard
werd uiteraard gezorgd en de
zaterdagavond was een succes door de geweldige barbecue, waarbij men elkaar ook
beter kon leren kennen. Dat
is niet onbelangrijk omdat
bij het NK Jeugd, naast het
behalen van een toppresta-

Boot & Motorenservice
Loosdrecht
Gespecialiseerd onderhoudsbedrijf voor meest voorkomende bootmotoren, diesel en benzine

Tevens stagiaire/leerling monteur m/v.
Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
Bml.loosdrecht@planet.nl

Ruim 60 combinaties uit
het hele land deden dit jaar
mee, wat zorgde voor een
zeer sterk deelnemersveld.
De 12-jarige Luna Landsman
deed met haar 9-jarige ruin
Baldur van het Slingerbos
mee aan vijf onderdelen, te
weten: Töltproef T8, Viergangeproef V5, Vlaggenrace,
Cross en Trail. Dat laatste is
een behendigheidsparcours
waarbij de samenwerking
tussen paard en ruiter getoetst wordt. In de leeftijdscategorie jeugd tot 15 jaar behaalde Luna een eerste plaats
bij de Vlaggenrace en een
tweede plaats bij de Toltproef
T8! In het overall klassement
op het NK Jeugd (leeftijd tot
22 jaar) betekende dit een
4de en een 5de plaats. Niet
slecht voor een ruiter van
nog maar 12 jaar jong.

NK 12-voetsjol gewonnen door
vader en zoon Van der Pol

Ter nagedachtenis aan Cees zou hij een donatie
aan het Diabetes Fonds zeer op prijs stellen.
Het rekeningnummer is NL58 INGB 0000 0057 66

Wij zoeken een monteur met kennis
van bootmotoren / watersport.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

tie, ook plezier, saamhorigheid en respect voorop staan.

Maar ik weet niet of ik je kan missen
Ik weet niet hoe het nu zal gaan
Ik ben alleen
Ik weet alleen
Dat je in mijn hoofd blijft bestaan

Hij had een belangrijke plaats in ons leven,
en dat zal altijd zo blijven.

NIEU

Foto: De winnaars

LOOSDRECHT - Het afgelopen weekend werd op de
Loosdrechtse plassen het NK
in de 12-voetsjollen klasse
gezeild. Dit evenement werd
georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging ‘ Loosdrecht’.
Vrijdagmorgen meldden zich
53 schippers van deze mooie
houten eenheidsklasse bij
het Palaver. Die dag zou in
vier wedstrijden uitgemaakt
worden, wie de volgende dagen in de Silverfleet zouden
varen en wie in de Goldfleet
zouden strijden om de hoogste eer.
Vrijdag konden onder mooie
omstandigheden met een
wind tussen de 8 en 10 knopen de geplande 4 wedstrij-

den met onderbreking van
een lunchpauze afgewerkt
worden. Op zaterdag stonden
5 wedstrijden op het programma. Maar toen zag de
wereld er geheel anders uit.
Mooi zomerweer, maar de
wind liet het afweten. Toch
lukte het de wedstrijdleiding ondanks de zeer magere
wind van rond de 4 knopen
3 wedstrijden te laten varen.

Zondag
Vier deelnemers in de Goldfleet lagen na zaterdag zeer
dicht bij elkaar en de 3 zondagwedstrijden moesten de
beslissing brengen. Nu werkten de weersomstandigheden
mee. Tot aan het begin van de
laatste wedstrijd stond de uitslag niet vast. Maar vader en
zoon Van der Pol hadden de
eerste twee dagen met drie
eerste plaatsen, twee tweede

en twee derde plaatsen een
solide basis gelegd. De derde
dag was hun slechtste dag,
maar toen konden zij hun
slechtste resultaat aftrekken.
Karel en Melle de Boer voeren zondag een mooier resultaat. Maar zij konden de Van
der Pols niet meer bedreigen.
Trots voeren vader en zoon
van der Pol met de nationale
drie kleur in top als Nederlands Kampioen vooraan in
de vloot, die hen onder applaus en luid toeterend, naar
de haven begeleidde.
Vermeldenswaard is nog
de derde plek van Sam en
Daan Groenendaal in de
boot van hun grootmoeder,
12-voetsjol, coryfee, Tonny
Suurendonk.

Uitslagen
De Jan Vollebregtbeker bestemd voor het beste resultaat zonder aftrek ging ook
naar Van der Pol. Zijn dus
de terechte kampioenen. Belangrijkste uitslagen: 1. Martijn en Sjors Melchior van der
Pol; 2. Karel en Melle de Boer;
3. Sam en Daan Groenendaal;
4. Huib Ozinga, Marianne
Blomhert.
Volledige uitslagen: www.
KWVL.nl /zeilen-uitslagen of
www.sailing.today.com
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Kom naar het Wijdegatconcert
NIEUWSSTER
samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

200 mensen zijn hiermee bekend en bezoeken jaarlijks
trouw het Wijdegatconcert.
Haak ook aan, want de Kortenhoefse Plas is groot genoeg voor extra publiek.

Klaassen & Van ter Meij

KORTENHOEF - Veel dorpsgenoten kennen ‘t nog niet; het
Wijdegatconcert. Een uniek
evenement dat elke 2e zaterdag van september plaatsvindt.
Kom op 14 september, om
17.00 uur naar het Wijde Gat.
Geniet van muziek, een hapje
en een drankje, de mensen
om je heen en het prachtige

natuurgebied van de Kortenhoefse Plassen.
Door: Saskia Luijer
Hoe mooi is ‘t niet om te luisteren naar muziek op het water. Dobberend op een idyllisch plekje, in een gezellige
dorpse sfeer, met hapjes die
van boot tot boot gaan. Zo’n

Dit keer staan er jonge artiesten op het podium: Roos
Klaassen & de Van ter Meij
selectie. Een gelegenheidsband uit het dorp met zangeres Roos Klaassen, Henk van
ter Meij op toetsen, Marre de
Graaff op basgitaar, Martijn
Peerdeman op drums en Gijs
van Alderwegen op saxofoon.
Samen hebben ze een veelbelovende playlist vastgesteld
met jazz- en soulmuziek, variërend van Louis Armstrong,
Stevie Wonder en Michael
Bublé tot Aretha Franklin,
Adele en Amy Winehouse.
Rustige, intieme muziek met
af en toe een upgoing touch.
Hun optreden start om 17.30
uur vanaf een fraaie Friese

Tjalk uit 1895, beschikbaar
gesteld door familie Yntema.

Zonder motor of met sleep
Het Wijde Gat is uitsluitend
toegankelijk voor bezoekers
met een niet-gemotoriseerde
boot, zoals een kano-, zeilen roeiboot of een supboard.
Bootjes mét motor kunnen
om 17.00 uur bij de ingang
aan het Hilversums Kanaal
gebruik maken van een sleepje richting het podium. Twee
pramen van Natuurmonumenten zorgen voor de trekkracht en bieden ook plaats
voor ouderen uit het dorp die
het concert graag willen bijwonen. Voor een plekje aan
boord kunt u zich aanmelden
via info@wijdegatconcert.nl.

Bootje lenen of huren
Heb je geen boot tot je beschikking, dan kun je er gratis één lenen bij Jachthaven
Kortenhoef, Moleneind 4 (035
6561871) of huren bij Jachtha-

ven De Ankerplaats, Kortenhoefsedijk 198 (035 6561745),
Mobydick, Kortenhoefsedijk
124A (035 6560032) en Ottenhome, Zuwe 20 (035 5823331).
De toegang tot het concert
kost niets, al zal presentator
Menno van den Brand het publiek wel aansporen tot een
vrijwillige bijdrage. Neem de
portemonnee dus mee, net
als wat lekkers om te eten
en te drinken. Een klein culinair hapje krijg je ter plekke
aangeboden door chef-kok
Rogier Sluijter.

Mooi weer
Het concert gaat niet door bij
slechte weersomstandigheden. De beslissing hierover
wordt op 14 september om
12.00 uur gepubliceerd op
www.wijdegatconcert.nl en
de FB-pagina Stichting Wijdegatconcert. Houd die dus in
de gaten!

Prachtige opbrengst Swim to Fight Cancer

BREUKELEN - Onder grote
belangstelling sprongen zondag 1 september 775 deelnemers in de Vecht tijdens de
Swim to Fight Cancer. Samen
zwommen zij maar liefst
€ 450.000,- bij elkaar voor

onderzoek naar preventie en
behandeling van kanker.
Door: Saskia Luijer
Onder de opzwepende klanken van luide muziek is de

warming-up bij Boom en
Bosch. Daar begint de zwemtocht voor 250 junioren en
525 volwassenen. Voor de kids
is de route 500 meter en alle
18-plussers moeten 2 km afleggen. Het evenement Swim
tot Fight Cancer wordt dit jaar
voor de tweede keer in Stichtse Vecht georganiseerd. Met
bewondering spreekt burgemeester Yvonne van Mastrigt
de deelnemers toe als deze in
verschillende waves vertrekken. Gekleed in wetsuites,
met schoolslag of borstcrawl,
meer of minder getraind,
maar allen met een eigen motivatie. Velen hebben kanker
van dichtbij meegemaakt,
bij familie en vrienden. Een

aantal heeft zelf kanker gehad en sommigen zijn zelfs
nog herstellende. Het is ontroerend en bemoedigend om
de persoonlijke verhalen te
horen tijdens de korte interviews voor de start.

Enthousiasme en trots
Honderden mensen kijken
langs de kant uit naar de
zwemmers. In de berm op het
gras, vanaf de brug, bootjes,
terrassen en tuinen. Overal
klinkt enthousiast gejuich.
Met papieren ‘klapwaaiers’
moedigt men de sportievelingen aan. De sfeer is gezellig en vrolijk, heerlijk zo in
het zonnetje. Begeleid door
vrijwilligers op een sup45, in

bootjes of als duiker, zwemmen de deelnemers dapper
voort. Ter ondersteuning is
er veel muziek onderweg en
bij het keerpunt op de Vecht
een optreden met echte meezingers. Grote oranje boeien
geven in het water de afstand
aan en als de finish is bereikt, is er voor ieder een medaille. Rick Brandsteder en
Kim Kötter delen ze uit aan
de junioren en bij de 2000m
deelnemers wordt het eremetaal omgehangen door Willem van Hanegem en Inge de
Bruin. Met lovende woorden
voor de prestatie, maar met
vooral ook een eindresultaat
om enorm trots op te zijn.

Openluchtbioscoop in de tuin van Kasteel Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Een
film kijken in de buitenlucht
heeft iets magisch: de zon
gaat onder, de sterren verschijnen, je pakt je drankje,
gaat lekker zitten op het gras
en in het prachtige decor van
Kasteel Nederhorst kijk je
een film. Dat kan zaterdagavond 21 september in de
tuin van Kasteel Nederhorst.
De Godard Stichting draait
die avond de muzikale film
‘La La Land’, die in 2017 de
meeste
Oscar-nominaties
ooit kreeg en er zes won.

‘La La Land’ vertelt het verhaal van een bloeiende romance tussen de jonge actrice Mia (gespeeld door Emma
Stone) en de pessimistische
jazzpianist Sebastian (een rol
van Ryan Gosling). Het speelt
zich af in hedendaags Los Angeles, maar heeft een onmiskenbare 50’s retro stijl. Zij
springt van auditie naar auditie in de hoop eindelijk erkend te worden; hij probeert
aan de bak te komen maar
tegelijkertijd ook jazz van de
vergetelheid te redden.

De één houdt zich voortdurend bezig met de toekomst,
de ander lijkt geklampt aan
het verleden. Het leidt tot een
romantische, muzikale vertelling met een humoristisch
tintje.
De film begint rond 20.15
uur, als het voldoende donker
is. Het Kasteelterrein is vanaf
19.30 uur open. Neem je eigen kleedje of klapstoeltje
mee en geniet van deze bijzondere film. Voor catering
wordt gezorgd, ook na afloop

van de film is er nog tijd voor
een drankje.
De voorstelling wordt georganiseerd door de Godard Stichting en via hun site kunnen
kaarten à 10 euro inclusief
een drankje besteld worden
www.godardstichting.nl.
Tevens zijn kaarten te koop
bij Passiflora (Vaartweg 1,
Nederhorst den Berg), alleen
contant te betalen.
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APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Kinderfeestjes verscheidene
kinderactiviteiten op het terrein van Sypesteyn. Zo zullen
er diverse oudhollandse kinderspelen opgesteld worden
in de tuin. De creatieveling
kan aanschuiven bij de knutseltafel om porselein te beschilderen of een Sypesteynkleurplaat te kleuren.

✓ 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

LOOSDRECHT - Beleef Open
Monumentendag op Sypesteyn op 14 en 15 september.
In het kasteel staat dit weekend de beleving centraal:
naast de reguliere rondleidingen zijn er diverse activiteiten voor jong en oud.
Voor kinderen staat er deze
dag een knapzak van plezier
klaar!

Na de vakantie weer
eens lekker kibbeling?

XL zak kibbeling
met saus
voor slechts

Open Monumentendag
Kasteel Sypesteyn

Gedurende het hele weekend
organiseert Fratz en Twwo

€12,00

Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur

In de stal van het koetshuis
kunnen kinderen een zeer
interactieve speurtocht ophalen. Alle zintuigen van
kinderen worden geprikkeld
tijdens de tuinspeurtocht,
want ontdekken is plezier
maken!
Speciaal voor de Open Monumentendag-bezoeker
is
er een verkorte rondleiding
door het kasteel. Bijzonder
aan deze rondleiding is dat
de bezoeker wordt rondge-

Kate
K
omvangrijk
wijdte maten
€systeem
179,95

NAJAAR 2019

uitneembaar lederkwaliteit
voetbed
voor bovenleder
en voering

Heaven H

Gratis attentie
€ 199,95
bij aankoop
VOETKLACHTEN?

lucht
gepolsterde
zool

zacht
gepolsterde
tong

zacht
schokabsorberend
gepolsterde voorvoetpolster
schachtrand

voorvoetpolster

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

www.ﬁnnamic.info

Een ander plezierig hoogtepunt is het doolhof in de kasteeltuin. Deze is door Jonkheer Henri van Sypesteyn bij
de aanleg van zijn 17e eeuwse Hollandse tuin ontworpen
en bij ieder kinderbezoek
een grandioos succes.
Op 14 en 15 september bezoek je de mooiste monumentale plek van Loosdrecht
tegen een gereduceerd tarief.
Kinderen tot en met 12 jaar
zijn deze dag gratis en voor
bezoekers vanaf 12 jaar geldt
een entree van 6 euro. De
tuin is het hele weekend voor
iedereen gratis toegankelijk.

uur tot 16:00 uur. Deze dag
zal er een permanente vertoning plaats vinden van foto’s
en prentbriefkaarten van
locaties als zwembaden, watersport, Koninginnedag, bevrijdingsoptochten en sport
en spel in Loosdrecht.

WWW.DENIEUWSSTER.NL

VOETKLACHTEN?
BEZOEK ONS!

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

leid door de kasteeltoren, die
normaal gesloten is voor publiek. Aanmelden kan op de
dag zelf.

Open Monumentendag
Historische Kring Loosdrecht

U kunt bij ons ook pinnen!!

SOLIDUS

NIEU

LOOSDRECHT - Het thema
van dit jaar is “Plekken van
plezier”. Loosdrecht heeft dit
vertaald als een presentatie
van plekken van plezier door
de jaren heen.
Dit keer geen monumenten die zijn opgenomen in

een fietstocht of wandeling,
hoewel het historische fietsrouteboekje deze dag verkrijgbaar is bij de Historische
Kring Loosdrecht.De presentatie is in de Magneet, het
verenigingsgebouw van de
Historische Kring Loosdrecht
is op 14 september van 10:00

Ongelofelijk dat er behalve
een binnenbad, in heel Loosdrecht nu geen openlucht
zwembad meer bestaat. Des
te leuker is het om de rijke
watersporthistorie terug te
zien.
Locatie: Historische Kring
Loosdrecht,
gebouw
de
Magneet,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM
Loosdrecht.

Bezoek ons voor
advies!

Kerry K

Lopen op Finnamic

€ 209,95 gaat makkelijker door

de unieke rolzool. Deze
rolzool voorkomt en
verhelpt voorvoet- en
hielklachten.

Finnamic maakt
het K
Hardy
bewegen soepeler en 95
€
169,
aangenamer. Zowel
bij
staan als gaan is er een
voort-durende dynamiek
van de hiel naar de tenen.
Hardy K Vanzelfsprekend kunt u het
95 superzachte FinnComfort
€ 169,
voetbed ook omwisselen
voor uw eigen, op maat
gemaakte steunzool.

8,7
8,9
8,9

427 recensies
599 recensies

575 recensies

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.

AlGediplomeerd
zeven jaar
voetkundig
team
op
rijAl
de zes
beste!jaar

George In der Maur Beterlopenwinkel

op rij de beste!

Voetklachten?
Een gratis kop kofﬁe of thee bij

binnenkomst!
Pedicure
aanwezig.
Pedicure
aanwezig.

Gratis 3D voetenscan.

www.beterlopenwebwinkel.nl
Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
dikte juist is!!

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
dikte juist is!!

Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.

NIEUWSSTER
samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

VOORLEESMIDDAG - LOOSDRECHT EN NEDERHORST DEN BERG
7 september

NK Palingroken Kortenhoef
Jaarlijks wordt het Nederlands Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef
georganiseerd. Tussen 12.00
uur en 17.00 uur strijden circa 100 palingrokers uit het
hele land om de eer.
www.nkpalingroken.nl

7 september

Braderie Kortenhoef
De braderie is te vinden op
de Kortenhoefsedijk en er
zijn tal van kramen. Na afloop hoeft u niet direkt naar
huis, want om 21 uur begint
de gondelvaart van Kortenhoef. www.stichtingblok.nl

7 september

Oldtimer Festival Huizen
Het
sfeervolle
Nautisch
Kwartier Huizen vormt het
fraaie decor van een van de
grootste klassieker oldtimerfestivals van het Gooi.
Een indrukwekkende historische collectie automobielen. Van 10 tot 17uur, www.
oldtimershuizen.nl

13 september 2019 en za 14
september

Loosdrecht Jazzfestival

Dit tweedaagse jazzfestival is al jaren een begrip.
Jachthaven ’t Anker wordt
die dagen omgetoverd tot
een bruisend festivalterrein
met plek voor vele bands
en foodtrucks. Jong en oud
genieten er van jazz, soul,
funk en alles wat er vanaf is
geleid. Mis het niet en koop
direct kaarten!
www.loosdrechtjazzfestival.nl

14 september

Vaar met Rederij Loosdrecht naar de Vechtse
Vaarparade - Loosdrecht
De vaarparade vertrekt
vanaf de Mijndense sluis
en zorgt voor een prachtig spektakel op de Vecht.
Zaterdag 14 september 2019
Vanaf 18:00 tot en met 00:30
www.rederijloosdrecht.nl

t/m 14 september

Zomertentoonstelling “Ik
denk aan je” - Loosdrecht
In de unieke tentoonstelling ”Ik denk aan je” is een
verzameling oude poëziealbums en gelegenheidsge-

vanaf 4 september
dichten tentoongesteld in de
Sijpekerk. De Sijpekerk en
de tentoonstelling zijn elke
zaterdag open van 11 tot 16
uur. Gratis entree. www.sijpekerk.nl

Iedere 1e woensdag van de maand wordt er voorgelezen aan kinderen tussen de 2 en 4
jaar van 15.00 tot 15.30uur. www.bibliotheekgooienmeer.nl

14 september

Spelletjes middag Zonnebloem - Loosdrecht
Zaterdagmiddag 14 september a.s. van 14.00 tot
16.00 uur is er weer een
gezellige spelletjesmiddag
in Grand Café Emtinckhof.
Komt u ook? Eigen bijdrage
bedraagt 5,-

t/m 15 september

Beelden in de tuin van
het Kasteel – Loosdrecht
Tot en met zondag 15 september worden de werken
van beeldhouwgroep de
Plaggenhoef
uit
Hoevelaken tentoongesteld. In
een selectie van 32 stukken zijn de beelden van
alle leden te bewonderen.
www.sypesteyn.nl

15 september

Expositie ‘Wind, Water,
Wieken en Werk’ in het
Vechtstreekmuseum
Maarssen
In deze tentoonstelling
staan achttien molens van
Utrecht tot aan Muiden centraal.www.vechtstreekmuseum.nl

29 september

Ontdek de herfst op
Boekesteyn - ’s-Graveland
Wandelen door het herfstbos van Boekesteyn.
Honden mogen helaas niet
mee. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend
na aanmelding en betaling vooraf via de website.
Zondag 29 september 2019
Vanaf 11:00 tot en met
12:30. www.natuurmonumenten.nl

t/m zo 27 oktober

Expositie ‘Beter met
Planten’ in Pinetum Blijdenstein - Hilversum
‘Beter met Planten’ is het
jaarthema van vele botanische tuinen in Nederland.
In het Pinetum zullen dit
jaar boeiende verhalen verteld worden over de geneeskrachtige werking van de

ROMMELMARKT - NEDERHORST DEN BERG
14 september

Op zaterdag 14 september is er een rommelmarkt in en voor de O.L.V. Hemelvaartkerk
in Nederhorst den Berg van 09:00 uur tot 16:00 uur.
Op de vele kramen is weer van alles te koop, bijvoorbeeld een boek, vaas, kleding, keukenartikelen, etc. Voor de kerk staat een kraam waar poffertjes gebakken worden, daar
kunt u ook gezellig een kopje koffie of thee komen drinken.

MANEGE HALLINCKVELD - LOOSDRECHT
21 september

Manege Hallinckveld organiseert een open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn allemaal
spelletjes voor iedereen die benieuwd is naar deze mooie sport. Uiteraard ook ponyrijden
tot 16.00 uur. Vanaf 16.00 uur zijn er spectaculaire shows.

EXPOSITIE
‘STILLEVENS UIT DRIE
EEUWEN SCHILDERKUNST’ IN GALERIE
WIJDEMEREN
- BREUKELEVEEN
t/m 1 november

Vanaf september gaat weer
een nieuwe expositie van
start. De prachtige veelzijdigheid van het stilleven
als onderwerp heeft ons
geinspireerd tot het inrichten van deze expositie. U
bent iedere vrijdag – en op
andere dagen wanneer de
vlag uithangt – welkom
tussen 11.00-17.00 uur om
te komen genieten van de
expositie, het uitzicht en
een heerlijk kopje koffie of
thee. Afbeelding: Annelies
Jonkhart, Veldbloemen.
www.galeriewijdemeren.nl
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Jaarmarkt Loosdrecht
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WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

