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ingeleverde palingen een
schifting. De 25 overgebleven palingen worden schoongemaakt door Nick Schilder:
“Het was gewoon zonde om
ze te fileren, zo hoog was de
kwaliteit.” Dan proeven de
deskundigen de topselectie
op zoutgehalte, rooksmaak,
mondgevoel en algehele indruk. De spanning in de tent
loopt op, pas ver na vijven
is de uitslag bekend. “Het
was een rollercoaster van
emoties”, vertelt jury-woordvoerder Maarten Mens. Hij
prijst ‘het ongelofelijk hoge
gehalte’. Eerst krijgt de jonge
Hendrik- Jan Gnodde de prijs
voor zijnInpresentatie
in met
Urker
samenwerking
WEEKBLAD WIJDEMEREN
folklorekostuum.
Voorzitter
Hans Koopmans meldt dat
er ruim 900 euro gaat naar
de Mentelity Foundation van
Bibian Mentel. Dat bedrag
komt voort uit de verkochte
wedstrijdpaling die de jury
niet heeft beoordeeld. En dan
volgt de uitslag: Jelle Dekkers
wint met 225 ptn, tweede is
Burgervener Jan Rumpelman
(213) en de bronzen beker
gaat naar Ben Roersma (205)
uit St-Annaparochie.
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NK Palingroken geslaagd

1979

Uitslag
Om 15.00 uur exact gaat
de zeskoppige jury aan het
werk. Eerst maken twee
visdeskundigen uit de 108

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
Ga naar
kwf.nl/doneer

HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING

Het draait echter om de
VEERMA
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zuinigste, kleinste 21mm
en beste natuurlijke geluid
hoortoestel 2020 officieel
nog niet verkrijgbaar
gezocht testpersonen (gratis)
voor reviews ontwikkelaar.
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MAKELAARS - TAXATEURS

Dennis Nieuwenhuizen en
Patrick Meijer blijft goed,
zelfs als vader Jelle opvallend veel smakelijke stukjes
weggeeft. “Voel maar eens,
wat een zachte huid, lekker
meebuigen en wat een mooie
bruine kleur”, zegt Dick Eveleens over zijn gerookte paling. Van der Stok rookt al 50
jaar, maar doet pas voor de
eerste keer mee. Zijn geheim
bestaat uit een paar elzentakken in de oven.
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kweekaal. Al vanaf 06.30
uur ‘s ochtends kwam de
stroom van palingrokers op
gang, maar liefst 116 deelnemers uit heel Nederland. Een
bont gezelschap. Bij Jan Paul
Heldoorn is de paling al ruim
voor drieën uitverkocht, hij
was de kampioen van 2018.
Arthur van Artsabi gelooft
heilig in de toevoeging van
een scheut whisky in de rookpot en De Ruge Aalrokers uit
Den Oever hebben een paling van het wad die 1360
gr. weegt. Overigens gaan
de prijzen anno 2019 van 19
tot 21 euro voor 500 gr. De
verstandhouding tussen de
Kortenhoefse
concullega’s

Rooktonnen

1979 - 201

Er was ook veel te beleven op
deze traditionele plek tussen
Dode Eind en Kattenbrug.
De Hardewijkse Aalzangers,
met nieuwe outfit, zongen
hun vissersliederen uit volle
borst, terwijl hun Skuytevaart-collega’s uit Katwijk

S

Door: Herman Stuijver

klaar stonden om het over te
nemen. Op de braderie was
een variëteit aan kramen,
kleding, brocante, aardbeien, maar ook trokken diverse verenigingen aan de bel.
De Wijdemeerse Energiecoöperatie promoot onvermoeibaar een duurzame samenleving en Huiskamer in de
Buurt wil in ‘s-Graveland een
plek om samen te werken. De
acteurs van toneelvereniging
DSO zongen vrolijke liedjes
uit Ja Zuster Nee Zuster dat
ze in november 8 keer opvoeren. Tijmen probeert z’n
Lotharingers te verkopen en
Krijn Spaan zit achter een
stapel boeken over de historie van Oud Kortenhoef.

S-

KORTENHOEF- De korte regenbuien deerden de toeschouwers blijkbaar niet,
want duizenden bezoekers
schuifelden op de eerste zaterdag van september over
de Kortenhoefsedijk om te
aanschouwen hoe amateurs
en professionals paling rookten voor het 26e Nederlands
Kampioenschap. Uiteindelijk
won Jelle Dekkers uit Enkhuizen.

T A X AT E U
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ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht
Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Buffing Optiek & Audiologie
Nootweg 59 035-2400123.

Woning gezien?
Wij zorgen dat u
niet om de tuin
wordt geleid.

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

SushiPoint Loosdrecht
is op zoek naar scooter
en auto koeriers!
Mail je gegevens naar
solliciteren@sushipoint.nl
of bel naar 035 6288073
of kom gezellig langs
aan de Nootweg 1

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Klusteam Loosdrecht
Voor alle werkzaamheden
in en om uw huis, tuin en
bedrijf.
Voor informatie/offerte:
06-46762572

Yoga/jazzdance combinatie
muzikaal bewegen/ontsp.
v.a 19 Sept. elke Do.10u
O-L’drechtsedijk 112
Renée Beekmans 0626122790
GRATIS PROEFLES

Open dag Skibaan
van 13.00-17.00 uur
Rock Steady Bussum
Zondag 15 september op de
open dag gratis skiën of
snowboarden. 035-6925015
www.rocksteady.nl

		

de actie van de maand is

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,Nu € 35,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Denk ‘s morgens, handel ‘s middags,
eet ‘s avonds en slaap ‘s nachts

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Franse briesteak

Gemarineerde biefstukschnitzel
met brie

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Vleeswarentrio:

100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram corned beef
Bakje kip-kerriesalade
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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Commissie blijft bij 1000 meer in 20 jaar
3e
sociale woning
NIEUWSSTER
samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Foto: Dirk-Jan van Dijk

Foto: De beoogde bouwplek

WIJDEMEREN - Op de plek
waar vroeger wasserij Best
stond, aan de Vaartweg in
Nederhorst den Berg, wil de
eigenaar zes vrijesectorwoningen en twee sociale appartementen laten bouwen.
Tegenover het particuliere
natuurgebied aan het Ankeveensepad, waar geen
seniorenwoningen mochten
komen. De raadscommissie
Ruimte en Economie was
blij met het bouwplan en
de sanering van de grond,
maar wil graag drie sociale appartementen in plaats
van de geplande twee.
Door: Herman Stuijver
Wijdemeren heeft in de
Woonvisie vastgelegd dat
er 30% sociaal moet worden
gebouwd, zowel huur- als
koopwoningen. Bij twee appartementen wordt niet aan
die eis voldaan. De wethouder wil de verplichting voor
een 3e sociale woning laten
afkopen. Ook na herhaald
overleg bleek voor de bouwer een extra woning niet
haalbaar, dan wil hij het
project stoppen. Er zouden
meer parkeerplaatsen nodig
zijn, de bereikbaarheid voor
hulpdiensten wordt minder als de bouwplek groter
wordt en er zijn natuurlijk
extra kosten.
Namens De Lokale Partij

sprak Renée Wijnen van een
‘keihard spel’. Ze snapte niks
van de weerstand en meende dat met enige creativiteit
een 3e woning mogelijk was.
Dat vonden ook de andere politieke partijen. Rob Duikersloot (Dorpsbelangen) zei dat
zes grote vrijesectorwoningen (gemiddeld 400m2) toch
wel rendabel genoeg waren
voor een extra appartement.
CDA’er Eric Torsing slaakte
zelfs ‘een hartenkreet’ om
vooral door te gaan. “Liever
drie met minder comfort,
dan twee iets luxere.” PvdA/
GroenLinks- raadslid Stan
Poels wilde weten hoe het
zat met de uitstoot van stikstof, wat kan leiden tot niet
bouwen. Waarop wethouder
De Kloet antwoordde dat er
ten tijde van de wasserij 100
verkeersbewegingen waren,
dat wordt nu gehalveerd,
dus hij verwacht aanzienlijk minder gevaarlijke stoffen. Vervolgens plaatste de
wethouder ook een hartenkreet, namelijk om akkoord
te gaan met dit bouwplan.
“We voeren al twee jaar gesprekken. We moeten echt
een knoop doorhakken.”
Hij wees op de sanering van
de grond, een einde van de
verrommeling van het terrein en op de kwaliteit van
de woningen op een mooie
plek. “Uiteindelijk komt het
erop neer, wie heeft de hardste kop”, concludeerde Eric
Torsing.

‘Ik wil de natuur aan
Kijk op
mijn kinderen
toegift.nl en ontdek
hoe uw idealen
doorgeven.’
kunnen voortleven.

WIJDEMEREN - Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft een actuele bevolkingsprognose tot 2040
het licht doen zien. De bevolking van de provincie
blijft de komende tijd verder groeien. De verwachte
bevolkingsgroei stijgt van
ruim 2,8 miljoen in 2019
naar ruim 3,2 miljoen in
2040. Wijdemeren groeit
stapsgewijs van 24.000
naar 25.000 (+ 4%).

De Regio Gooi en Vechtstreek groeit sneller dan de
vijf dorpen, namelijk met
8%. Waarbij de 65-plussers
met ruim 22.000 (+40%) stijgen en het aantal inwoners
tussen 15 en 65 jaar daalt
van 157.000 naar 151.000
(-4%). De behoefte aan woningen houdt gelijke in onze
regio. Die stijgt met ruim
10.000.

Provinciaal
De grootste groei tot 2040 is
vooral waarneembaar in en
rondom Amsterdam. Alleen
in Den Helder en Texel daalt
het aantal huishoudens. De
waarneembare groei heeft
verschillende oorzaken. Het
aantal mensen dat zich vestigt uit het buitenland is groter dan het aantal inwoners
dat vertrekt, en het aantal

geboren baby’s overtreft het
aantal sterfgevallen.
In Noord-Holland Zuid is de
concentratie en groei van
werkgelegenheid in en rond
Amsterdam een belangrijke
reden dat veel nieuwe inwoners uit binnen- en buitenland zich in de provincie
vestigen. In het noorden van
Noord-Holland groeit de bevolking vooral door buitenlandse migratie.

Vergrijzing
Noord-Holland heeft te maken met vergrijzing. In 2019
is ongeveer een half miljoen
Noord-Hollanders ouder dan
65, in 2040 is dit gestegen
naar 750.000. De bevolking
jonger dan 65 jaar, neemt
toe met ongeveer 130.000
personen.

Goed bezig met sociaal domein
WIJDEMEREN- Wethouder
Rosalie van Rijn vindt dat
uit de Monitor Sociaal Domein blijkt dat Wijdemeren ‘goed bezig is’. Deze
monitor biedt jaarlijks in
één oogopslag inzicht in de
trends en ontwikkelingen
omtrent het sociaal domein.
Door: Herman Stuijver
Uit de tabellen blijkt dat
Wijdemeren meer dan andere gemeenten te maken
heeft met ‘grijze druk’. Dat
betekent dat het percentage
senioren 44% is vergeleken
met de groep 20-64 jaar. Hoger dan de omliggende dorpen (35%) en hoger dan de
rest van Nederland (32,6%).
En die vergrijzing zal alleen
nog maar toenemen, voorspelt de monitor. Dat zal gevolgen hebben voor het toekomstig beleid op het gebied
van woningbouw en gezondheid.
Voorts zijn er ook in Wijdemeren meer jongeren die
gebruik maken van Jeugdzorg. Het ging in 2018 om
468 jeugdigen, 41 meer dan
in 2017. Weliswaar verhoudingsgewijs minder dan
landelijk, maar toch. In Wijdemeren is 7,3% van de inwoners jonger dan 18 jaar,
landelijk bedraagt dat percentage 10,4%.

Sociaal minimum		
		
In onze dorpen leven 203
personen van een uitkering

(2018), één minder dan in
2017. De gemeente wil de
uitstroom uit de Participatiewet (werk en inkomen)
bevorderen en daarmee het
gebruik van de bijstand verminderen. Die uitstroom
naar een baan is toegenomen naar 56% in 2018. In
2016 zijn 108 aanvragen voor
levensonderhoud toegekend,
in 2017 is dit afgenomen
naar 75. Deze daling zet in
2018 voort, naar 69 toekenningen.
Vorig jaar maakten 412 huishoudens gebruik van een
regeling om noodzakelijke
huishoudelijke spullen te
declareren, tegenover 391
in 2017. Inwoners met een
inkomen van maximaal
120% van het minimumloon
komen hiervoor in aanmerking. In totaal horen 400
huishoudens in Wijdemeren

tot die categorie (4%). Dit
aandeel ligt onder het landelijk gemiddelde (12%). 18
mensen maakten gebruik
van de Voedselbank.
Gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen
en kleine zelfstandigen de
gemeentelijke belastingen
kwijtschelden. Het aantal
huishoudens waarbij die belasting werd kwijtgescholden is in 2017 afgenomen
naar 276. In 2018 is dit echter weer toegenomen naar
334 huishoudens.
Zo gaat de monitor verder
met talloze cijfers over onderwijs, kinderopvang, statushouders, wonen, sociaal
wijkteam, vrijwilligersprojecten De Appelboom en
mantelzorgwaardering. Zeer
lezenswaardig.
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Geen 23 maar 16 tiny houses

NIEU

niet voor één gat te vangen.
Zij maakte een nieuw plan.
Een gedeelte van het terrein wordt verkocht aan de
woningbouwcorporatie voor
een bedrag van minimaal
100.000 euro. Daar worden
in twee blokken van acht 16
tiny houses geplaatst. Het
andere deel van het terrein
wordt bestemd voor woningbouw. Om te verkopen aan
een bouwer. Deze opbrengst
zal de kosten kunnen dekken. Het gedeelte van het
perceel dat van de gemeente
is en verkocht gaat worden,
wordt bestemd voor het middeldure en hogere segment
woningen.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Foto: een voorbeeld van tiny houses (Kees Hummel)
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WIJDEMEREN- Het plan om
23 tiny houses te plaatsen
aan de Dennenlaan (voormalige gemeentewerf) in
Loosdrecht wordt herzien.
Er komen er geen 23, doch
slechts 16. Verantwoordelijk
wethouder Van Rijn vindt het
uiteindelijk een beter plan,
omdat de bouwlocatie uitzicht biedt op nog meer gevarieerde woningen.
Door: Herman Stuijver

LAA

Bij tiny houses gaat het om
kleine woningen die permanent bewoond worden. Ook
de filosofie van duurzamer
leven met minder spullen en
zelfvoorzienend speelt een
rol. Deze mini-huisjes van
max. 50m2 komen tegemoet
aan de enorme vraag aan

sociale woningbouw voor
jong en oud. De bouw (in een
paar dagen) kan al starten in
maart 2020.

Nieuw plan
Wijdemeren zou de grond
gratis overdragen aan woningbouwcorporatie Gooi en
Vechtstreek voor een periode van 10 jaar. De gemeente
zou 38.000 betalen voor het
opschonen van het terrein.
De Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging Gooi en Omstreken
heeft echter niet ingestemd
met het plan, omdat zij de
periode van 10 jaar te kort
vindt. Het break-even point
om de kosten eruit te halen
komt pas na 13 - 15 jaar in
zicht. De tweede tegenvaller
was dat de bodem gesaneerd
moet worden. Dat kan niet
voor € 38.000. Maar wethouder Rosalie van Rijn is

Financieel
Het financiële plaatje komt
uit op € 140.000. Dat is dus
102.000 euro meer dan in
het vorige plan. Maar de min
wordt gecompenseerd door
de plus van de verkoop van
de grond. Wijdemeren loopt
zo weinig mogelijk risico,
meent Rosalie van Rijn. Dat
vond Renée Wijnen van De
Lokale Partij absoluut niet.
Ze stelde dat Wijdemeren
op deze manier ‘argeloos de
rode cijfers’ ingaat. Ze verwachtte een ‘professioneel
plan, met minder open eindes’. Daarnaast hekelde ze
het feit dat Gooi en Omstreken geen financiële risico’s
wil nemen. Op een aantal
kritische vragen na waren
de overige politieke partijen
wel tevreden over het nieuwe
voorstel.

Energiecoöperatie Wijdemeren
WIJDEMEREN- Bent u een
bewoner die stappen wil nemen om uw huis te isoleren
dan krijgt u nu een mooie
kans.
Vanaf september 2019 kunt u
gebruik maken van een nieuwe landelijke subsidie voor
isolatie van uw dak, gevel,
vloer en ramen. De subsidie
energiebesparing eigen huis
(SEEH) is onderdeel van het
klimaatakkoord. Als u twee
of meer isolatiemaatregelen
laat uitvoeren, bedraagt de
subsidie ongeveer 20% van de
gemaakte kosten.

Jacques Maas
De Echte Bakker
Nootweg 22, tel (035)58 23 847, Loosdrecht

Wilt u de mogelijkheden
voor isolatie in uw eigen huis
nog wat nader verkennen,
dan kunt u via de energiecoöperatie een afspraak maken
voor een gratis gesprek met

een energiecoach. Ben u al
bezig om uw woningisolatie
voor te bereiden, kijk dan
ook even of u gebruik wilt
maken van de volgende collectieve inkoopactie voor
isolatie die de energiecoöperatie gaat organiseren.

De buurten in met een
energie-informatiewagen
Om het gesprek over de energietransitie nog dichter bij
de mensen te brengen, zoeken we een mobiele energieinformatiewagen. Misschien
hebt u een caravan die u niet
meer gebruikt, een bouwkeet of een ander soort mobiele wagen die we voorzien
van zonnepanelen en andere
energiesnufjes kunnen inzetten als energie-informatiewagen in de verschillende
buurten van Wijdemeren.

Weet u iets mail dan naar
info@ECWijdemeren.nl

Participeren in het collectieve zonneproject Klaas
Toxopeus
Nu de installatie op de Fuik
draait als een zonnetje, is het
tijd voor ons volgende collectieve zonneproject, zonnepanelen op het dak van
scouting Klaas Toxopeus. De
campagne start nu! Wilt u
participaties kopen wees er
dan snel bij, want het is maar
een klein project van 120
panelen. Als participant ontvangt u korting op uw energiebelasting tot maximaal
uw eigen verbruik.
Voor meer informatie en contact http://ECWijdemeren.nl

Wijdemeren
informeren

11 september 2019

Open Monumentendag Mantelzorgwaardering

#mooiwijdemeren
#mooiwijdemeren
@miekbax

Officiële
bekendmakingen

Geeft u langdurige en intensieve hulp aan
familie, vrienden, buren of kennissen? Vraag
dan een mantelzorgwaardering aan. U kunt de
waardering aanvragen tot 1 december 2019 via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

In de Tweede Wereldoorlog is in Nederhorst
den Berg een Canadese bommenwerper
neergestort, hierbij kwamen vijf bemanningsleden om het leven. Op vrijdag 13 september
vanaf 13.30 uur wordt een monument onthuld
in de buurt van de plek waar het vliegtuig neerstortte. Zo wil de historische kring Nederhorst
den Berg de herinnering aan de vijf bemanningsleden in leven houden. Het belooft een
bijzonder moment te worden, waarbij u van
harte welkom bent. Bekijk het programma op
www.historischekring.nl.

Excursies op en rond
plassengebied

>

Het samengaan van recreatie en
natuur, het herstellen van afgekalfde legakkers… twee voorbeelden van projecten waar we vanuit
het gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen mee bezig zijn.
Benieuwd naar deze en andere projecten? Meld u dan snel aan voor een
van de excursies.
In het gebiedsakkoord werken ruim 20 partijen
samen om de natuur en aantrekkelijkheid van
het Loosdrechts plassengebied te verbeteren.
Op dinsdag 24 september zijn er tussen 13.00
en 17.00 uur vier (vaar)excursies in het gebied.
In iedere excursie staat een van de thema’s uit
het gebiedsakkoord centraal.

Samengaan recreatie en natuur
Hoe kunnen recreatie, ondernemerschap en

natuur samengaan, kunnen zij elkaar misschien zelfs versterken en welke initiatieven
worden er al door ondernemers genomen? Al
varend worden inspirerende voorbeelden voor
het gebied verkend en worden de aanbevelingen van het onderzoek naar het samengaan
van recreatie en natuur besproken.

Nieuwe natuur
Op deze rondtocht bezoekt u samen met een
ecoloog de unieke en diverse nieuwe natuur
in het gebied.

Proces mer/vaarverbinding
Op een centrale plek in het gebied wordt een
toelichting gegeven op het proces richting de
milieueffectrapportage (mer) voor de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums
Kanaal. Welke alternatieven worden in beeld
gebracht en welke aspecten worden onder-

zocht en in het rapport beschreven? Hoe ziet
het vervolgproces eruit en wanneer en hoe
kunnen betrokkenen hun mening geven?

Herstel legakkers
Vaar mee richting de Kievitsbuurten en kom
meer te weten over de toekomstvisie voor
de Scheendijk en de resultaten van de pilot
om legakkers te herstellen met bagger uit de
plassen.

Aanmelden
Geïnteresseerd in een van de excursies?
Aanmelden kan tot maandag 16 september
via secretariaat_ovp@noord-holland.nl (ovv
de excursienaam). Wees er op tijd bij want
vol=vol!

Clean up the lake!
Sigarettenpeuken, kauwgum,
snoepwikkels, flesjes… hoe vaak
ziet u dit in de natuur, langs de kant
van de weg of in onze mooie plassen liggen? Een doorn in het oog
toch? Help daarom op zaterdag 28
september mee tijdens de eerste
editie van Clean up the lake!

Wijde Blik

We willen allemaal nog jarenlang in schoon
water zwemmen en recreëren. Helaas ligt er,
ook in Wijdemeren, vaak veel zwerfafval in en
rond het water. Tijd voor actie!

Lezing Natuurmonumenten

Jachthaven Kortenhoef organiseert daarom
voor het eerst een Clean up the lake event. Op
zaterdag 28 september gaan zo veel mogelijk
vrijwilligers zwerfafval opruimen in en rond het
water van de Wijde Blik. Zo zorgen we dat we
ook in de toekomst nog kunnen genieten van
dit prachtige gebied.

Bootjes, kano’s en een werkponton worden ingezet om het opruimen makkelijker
te maken. Daarnaast kunnen vrijwilligers
ook wandelend langs het water zwerfafval

Onthulling
vliegtuigmonument

verzamelen. Om de middag ook een educatief tintje te geven, vertelt een spreker van
Natuurmonumenten meer over het gebied en
over zwerfafval.

Clean up the lake
Het Clean up the lake event is een initiatief van Jachthaven Kortenhoef en wordt
daarnaast gesteund door de gemeente
Wijdemeren, provincie Noord-Holland,
Natuurmonumenten en verschillende bedrijven. Komt u ook helpen? Aanmelden kan via
info@jachthavenkortenhoef.nl.

Hier fix je NIX

Horecazaak in Wijdemeren? Doe dan mee
met de campagne Hier fix je NIX. Want alcohol
drinken onder de 18 jaar… dat is toch niet normaal. Tussen 16 en 21 september ontvangen
horecaondernemers een campagnepakket
met posters en stickers. Meer materiaal nodig?
Dan kunt u vanaf 21 september via de GGD
o.a. bierviltjes en t-shirts aanvragen. Zo maakt u
zichtbaar dat in uw onderneming alcohol voor
jongeren onder de 18 jaar geen optie is.
>

Nationale Sportweek

Van 20 t/m 29 september is de Nationale
Sportweek. Het thema: Sport doet iets met je!
Want sport maakt je fitter, het geeft zelfvertrouwen, maakt socialer en verbroedert. Door
te sporten zit je lekkerder in je vel. Kortom:
het maakt gelukkiger! Genoeg redenen om
in beweging te komen. Tijdens de Nationale
Sportweek kunt u bij veel sport- en beweegaanbieders een gratis activiteit uitproberen.
Meer informatie:
www.teamsportservice.nl/gooi.
>

Subsidie isolatiemaatregelen

Heeft u plannen om uw dak, buitenmuren,
vloer of ramen te isoleren? Als u twee of meer
isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kunt u ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Daarbovenop
kunt u ook subsidie krijgen voor een paar extra
maatregelen die energie besparen, zoals een
isolerende voordeur en maatwerkadvies. De
subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Meer
informatie of subsidie aanvragen? Kijk op
www.rvo.nl. Wees er snel bij, want op=op.

Wijdemeren
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informeren

Open Monumentendag: Plekken van plezier
In het weekend van 14 en 15
september is het weer Open
Monumentendag! Het thema van
2019 is Plekken van plezier: naar
welke monumentale plekken
gingen en gaan mensen voor hun
plezier?
In Wijdemeren hebben de historische kringen
een mooi programma samengesteld om u
mee te nemen naar de plekken van plezier uit
vervlogen tijden. De locaties zijn, tenzij anders
aangegeven, te bezoeken tussen 10.00 en
16.00 uur.

Loosdrecht
De historische kring Loosdrecht heeft het
thema vertaald naar een fototentoonstelling
van plekken van plezier door de jaren heen. Er
zijn foto’s en prentbriefkaarten van locaties als
zwembaden, Koninginnedag, bevrijdingsoptochten en sport en spel in Loosdrecht.
Natuurlijk is ook de rijke watersporthistorie
terug te zien. Wegdromen bij die goede oude
tijd kan dus naar hartenlust.
Locatie: De Magneet, Nieuw-Loosdrechtsedijk
49a, Loosdrecht

Ankeveen, ‘s-Graveland
en Kortenhoef
Historische kring In de Gloriosa verzorgt
meerdere activiteiten in de dorpen:
- In het verenigingsgebouw van de historische
kring is een fototentoonstelling over Plekken
van plezier in ’s-Graveland te bekijken. Ook is
de oudheidskamer open.
Locatie: Kerklaan 89, Kortenhoef
- De siertuin van Gooilust was het paradepaardje van de vroegere bewoners. Met
zijn exotische verzameling dieren en planten
maakte Frans Blaauw indruk op zijn welgestelde gasten. Nog altijd ligt de siertuin
er prachtig bij. De historische kring verzorgt
bij de entree een kleine tentoonstelling met
foto’s van de familie Blaauw, hun bijzondere
bezoekers en de exotische dieren die op het
landgoed rondliepen.
Locatie: Zuidereinde 49, ‘s-Graveland
- De buitenplaats van luitenant-admiraal
Cornelis Tromp, Trompenburgh, is enkele
keren per jaar geopend. Ook tijdens Open
Monumentendag kunt u tussen 10.00 en
17.00 uur een kijkje nemen op deze bijzondere plek.
Locatie: Zuidereinde 49, ’s-Graveland

- Op de zaterdagmarkt in Ankeveen en in de
Oude School in Kortenhoef zijn fototentoonstellingen over de Plekken van
plezier in deze twee dorpen.
Locatie: zaterdagmarkt: Stichts End,
naast R.K. Kerk, Ankeveen
Locatie: Oude School, Kortenhoefsedijk 145,
Kortenhoef

- In verpleeghuis Veenstaete is een diapresentatie met de Plekken van plezier in Ankeveen,
’s-Graveland en Kortenhoef. De presentatie
vindt plaats om 11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Locatie: Oudergaarde 1, Kortenhoef

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
>

Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Elbert Mooijlaan 2: plaatsen dakkapel (03.09.19)
- Kortenhoefsedijk 127: plaatsen dakkapel (02.09.19)

Breukeleveen

Loosdrecht

- Herenweg 119: vernieuwen beschoeiing, steigers,
damwanden en golfbrekers (22.08.19)

- Horndijk 9b: vernieuwen beschoeiing (29.08.19)
- Rading 146: bouwen supermarkt (27.08.19)

Kortenhoef

Nederhorst den Berg

- voorbij Gabriëlweg 6 in Wijde Blik: bouwen aanmeersteiger (27.08.19)
- Kortenhoefsedijk 109: vervangen dakbedekking (27.08.19)
- Reigerlaan 8: plaatsen dakkapel (02.09.19)

- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw (28.08.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht

>

- Beukenlaan 50: realiseren dakkaper en dakkapel (26.08.19)
- Golfslag 3: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 9: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 20: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 22: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 23: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Laan van Eikenrode 16: verbouwen garage naar schoonheidssalon (04.09.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning (30.08.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: plaatsen 16 zonnepanelen
(30.08.19)
- Rading 10 19: wijzigen dakbedekking (28.09.19)
- Rading 10 25: wijzigen dakbedekking (28.08.19)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: plaatsen raam in voorgevel (31.08.19)
- Middenweg 70a: dempen sloot (28.08.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

COLOFON
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aanwezig welke nog niet als zodanig zijn bestemd. Het
planologisch mogelijk maken maakt onderdeel uit van
deze herziening.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 12 september 2019
gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden
ingezien bij de administratie van Fysiek Domein, Rading 1,
Loosdrecht op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt
hier ook nadere informatie krijgen.
Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.
BP5800Nld198a2018-vaOO) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
ruimteljkeplannen.nI.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg
Opheffen van een geslotenverklaring op de Slotlaan
tussen de Overmeerseweg en De Kaai (29.08.19)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Beroep

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Noordereinde 48a: wijzigen voor- en zijgevel
- Oud-Loosdrechtsedijk 270: bouwen twee recreatiewoningen

Vastgestelde bestemmingplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 198198a
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juni 2019 het
bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198-198a in
Loosdrecht heeft vastgesteld.
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a in Loosdrecht
is bestemd voor sportieve recreatie in de vorm van een
midgetgolfterrein en tennisbanen. Het perceel wordt al
jaren niet meer zo gebruikt. Het perceel wordt geheel
ontruimd, een deel wordt teruggegeven aan de natuur en
er wordt één woning toegestaan.
Op het naastgelegen perceel is een steiger en slibway

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet
heeft gedaan, kan gedurende de
ter inzageligging beroep instellen tegen het besluit tot
vaststelling bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA ‘S Gravenhage.
Vervolgens kan een belanghebbende gedurende
genoemde termijn beroep instellen tegen de wijzigingen
die door de raad zijn aangebracht bij de vaststelling van
het plan.

Inwerkingtreding
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek
om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het
besluit tot vaststelling, en daarmee het
bestemmingsplan, treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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, telefoonnummer 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 Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met 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) .

Hoger beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
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Briljanten bruidspaar Visser: “De liefde blijft”
NIEUWSSTER

BOOMHOEK - Stralend ontvangen Marie en Jan VisserBerkenbosch in restaurant
Los Argentinos in De Boomhoek de felicitaties voor hun
65-jarig huwelijk. Beiden in
een feestelijke outfit en met
een corsage van gele theerozen opgespeld, zoals destijds
verwerkt in het bruidsboeket
van Marie op hun huwelijksdag 8 september 1954.

kijken erop uit, dus ik dacht
ik doe er wat aan” en kweekt
tomatenplanten in de kleine
kas achter het huis, waar de
hele buurt inmiddels van profiteert. Jan gaat nog bijna dagelijks op zijn fiets of met de
auto naar zijn volkstuin aan
de Vreelandseweg. Jan kookt
met de verse groenten en
fruit uit eigen tuin. Hij was
immers jarenlang kok in destijds lunchroom Wildschut
waar hij Marie leerde kennen. De aanwezige buren zijn
trots en blij met het echtpaar:
“We letten wel een beetje op
ze, maar zij letten ook op ons.
Als we met vakantie gaan
dan staat Marie met een zelfgemaakt potje bramenjam
klaar om aan ons mee te geven.” Ook de scherpe parkeermanoeuvres van Jan worden
geprezen. “Eigenlijk hebben
ze een privé parkeerplek,
want op het plekje in de hoek
kan bijna niemand er zonder
schade in- of uitkomen. Jan
deed en doet dat nog steeds
moeiteloos.”

samenwerking met
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Door: Anja Lodder
Wat meteen opvalt in het
gesprek met het bruidspaar
is de warmte en de liefde
waarmee ze met en over elkaar spreken. Vier kinderen,
vijf kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen later (3
meisjes, we wachten nog op
een jongetje) merkt de oudste dochter op dat ze als kinderen die aandacht van hun
ouders voor elkaar soms wel
een beetje klef vonden, maar
dat ze dit nu alleen maar als
erg bijzonder ervaren.

Gezellig buurtje
Nog steeds wonen Marie en
Jan in hun huis in de Prinses
Margrietstraat waar ze absoluut niet achter de geraniums
zitten maar allebei hun bezigheden hebben. Marie onderhoudt de twee gemeentelijke
bloembakken voor de deur
“het was een rommeltje, we

Gewoon doorgaan
Ondanks hun leeftijd - Jan is
88 jaar en Marie anderhalf
jaar jonger - maken de twee
nog een hele vitale indruk en
is hun gezondheid ook nog
redelijk goed. Jan: “Om mijn
hoofdhuid te beschermen
moet ik van de dokter wel

een hoed op tegenwoordig.
Ik draag meestal deze, maar
voor de tuin heb ik ook nog
een mooie platte Chinese.” Bij
het weggaan in de drukte van

de vele felicitaties - ook van
de Koning was een brief gekomen - pakt Marie nog even
mijn arm. “Je zet er toch wel
in hoeveel we van elkaar hou-

den hè, ik kan echt niet zonder hem.” Hopelijk kunnen
we ze over vijf jaar met hun
platina huwelijk feliciteren!

Wings for All vliegfeest voor velen
aan bij de hangar, een prachtige optocht. Begeleid door
90 begeleiders op allerlei
terreinen, petje af voor deze
vrijwilligers die er alles aan
deden om de kinderen een
topdag te bezorgen. Niet alleen jongelui, ook de hoogbejaarde Ruud Berkhout deed
mee:

LOOSDRECHT - Afgelopen
vrijdag was het weer genieten voor jong en oud op
vliegveld Hilversum. Maar
liefst 90 kinderen en volwassenen vlogen door het luchtruim. Het jaarlijkse evenement Wings for All was voor

de 27e keer een ontmoeting
van vliegers met kinderen
met een verstandelijk en/
of lichamelijke beperking en
een groep senioren.
Door: Herman Stuijver

Deelnemers van de Kinderdagcentrum Boemerang uit
Hilversum, Visio uit Huizen
met blinde en slechtziende
kinderen en ouderen van
Amaris Zorg kwamen in defilé achter een klassieke Rolls
Royce rond het middaguur

“Het is m’n eerste keer in
zo’n klein vliegtuigje. Ik
ben helemaal niet bang, er
zit toch een vakman aan de
stuurknuppel, of niet soms.”
Inderdaad, zo’n 24 piloten deden op vrijwillige basis mee,
ze leverden verschillende
types vliegtuigen, brandstof
plus een donatie om dit feest
te organiseren. Het liep op
rolletjes. Te beginnen met
een lunch in de frisse buitenlucht die gevolgd werd
door een vliegshow met drie
parachutisten die vanaf 1300
meter sierlijk neer daalden
vlak voor de ogen van het
enthousiaste publiek. Daarna
werden de kinderen inge-

deeld bij verschillende types
vliegtuigen, van een Cessna
tot een ultra light Stol die een
zeer korte start- en landingsafstand nodig heeft.
Er werd zeer goed op de veiligheid gelet, met elk clubje
kinderen liep een vrijwilliger
mee met een geel hesje om
mens en machine van elkaar
te scheiden. Pari van 10 vliegt
regelmatig met een Boeing
naar haar familie in India,
maar zo’n kleine Dynamic
vindt ze best spannend. “Nee,
niet eng.” Voordat ze instapt,
wil het meisje met een visuele handicap wel even de huid
van de vliegvogel omstandig
betasten. Ook zijn er een paar
deelnemers die vanuit hun
rolstoel vakkundig in de cabine worden gehesen. En dan
met ruim 10 knopen westenwind een relaxte vlucht boven de Loosdrechtse plassen,
met zicht op de Domtoren en
Flevoland, dat is op en top genieten.
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FAMILIEBERICHTEN

NATUUR IN
NEDERLAND

FAMILIEBERICHTEN

NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Vredig en vol vertrouwen is van ons heengegaan
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa
Piet Floor

Ambachtelijk timmerman in hart en ziel

Loosdrecht,
19 juli 1940

Loosdrecht,
2 september 2019

Annelies Floor – van Iterson

Wim Floor en Ria Floor – van Dijk
Wouter en Charlotte
Evelien en Robin

Help
nierziekten
genezen.

Janneke Floor en Izaak Bakker
Ruben
Julia

Sms NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl

Correspondentieadres:
Van Collenstraat 9
1231 VR Loosdrecht

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

De begrafenis heeft inmiddels in familiekring
plaatsgevonden.

Wij bedanken alle medewerkers van De Beukenhof,
afdeling De Eekhoorn, voor hun betrokkenheid en
liefdevolle verzorging.

28 SEPTEM

11 .00 - 16

* Loosdrecht,
15 augustus 1941

Marleen

14.00 -

† Hilversum,
7 september 2019

Nick
Jordan
Kevin en Sonja met kinderen

Correspondentieadres:
Oude Molenmeent 11
1231 BD Loosdrecht

De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op
vrijdag 13 september om 13.00 uur in de Nederlands
Hervormde kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230 te
Loosdrecht.

Aansluitend zullen wij Jan begeleiden naar zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats achter de kerk.
Na afloop van de afscheidsbijeenkomst is er
gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.
Jan hield van gerbera’s

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Kijk voor het programma op
www.wijdemeren.nl/cultuurweek
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Super verdrietig, maar vooral dankbaar voor de goede
zorgen en liefde die hij ons gegeven heeft, hebben wij
afscheid genomen van mijn lieve partner,
papa beer en opa

Jan Lam
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Laatste dienst Oud-Loosdrecht
Door: Josje Erkelens

LOOSDRECHT - Na de laatste
dienst in de hervormde kerk
van Oud-Loosdrecht draagt
dominee Van Duinen de bijbel de kerk uit.
Voor hem uit loopt een meisje met het doopvont; zij is als
laatste gemeentelid gedoopt
in deze kerk. Ook de Paaskaars en het Avondmaalsstel
worden de kerk uitgedragen.
Deze liturgische voorwerpen
zullen op zondag 15 september de Sijpekerk in NieuwLoosdrecht binnen worden
gedragen. In deze kerk vinden de gemeenteleden uit
Oud-Loosdrecht
voortaan
onderdak. Dominee Van
Duinen benoemde in zijn
preek de emoties die bij het
afscheid naar boven komen

en bedankte de gemeenteleden voor hun solidariteit
van de afgelopen jaren. Hij
hoopt dat de gemeenteleden
elkaar ook zullen steunen
bij de overgang naar de Sijpekerk, waar iedereen weer
een plaatsje moet vinden.
Ook benadrukt hij dat, al
sluit een kerkgebouw, Gods

werk door gaat.
Als iedereen de kerk heeft
verlaten, onthult de predikant samen met Goof Mur
de ingemetselde plaquette
buiten in de kerkmuur. Hierop staat: 1330-2019, Eeuwenlang is de gemeente hier in
geloof bijeengekomen. Gods
Woord houdt eeuwig stand.
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‘Gestart’ COM-missieconcert
NIEUWSSTER

Foto: Picasa
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LOOSDRECHT - Aan het openingsconcert van het 11e
seizoen van de afwisselende
reeks COM-missieconcerten
zullen op vrijdagavond 27
september a.s. om 20.00 uur
organist en clavecinist Matthijs Breukhoven en fluitiste
Nelline van Liere hun medewerking verlenen.
Deze jonge musici zullen
de concertavond in de historische Sijpekerk aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171
te Nieuw-Loosdrecht vullen
met een afwisselend en inspirerend programma vol ver-

rassingen met tevens ruimte
voor samenzang.
Matthijs Breukhoven begon
met pianolessen op de SKVR
muziekschool te Rotterdam.
Hij studeerde Bachelor orgel
aan het Rotterdams Conservatorium. Op dit moment studeert hij Master orgel aan de
Hogeschool voor de kunsten
te Utrecht bij Reitze Smits.
Matthijs is organist van de
Oude kerk en Alexanderkerk
te Rotterdam. Daarnaast is hij
dirigent van het Rotterdams
Dameskoor en het Christelijk gemengd koor Shining
uit
Bergschenhoek.Nelline
van Liere speelt sinds haar

negende jaar blokfluit. Na de
middelbare school werd Nelline toegelaten tot het conservatorium te Utrecht waar
zij in juni 2018 afstudeerde
bij Heiko ter Schegget. Voorts
volgde zij masterclasses bij
Ketil Haugsand, Kees Boeke
en Marion Verbruggen.
Nelline geeft blokfluitles,
maar geeft ook concerten in
zowel binnen- als buitenland.
De COM-missie biedt u als altijd een kopje koffie of thee
aan in de pauze. De aanvang
is 20.00 uur en de kerk is
open vanaf 19.30 uur. De toegang is als immer vrij.

Stilte Tocht, cultureel verzet tegen vaarverbinding
LOOSDRECHT/KORTENHOEF/
VREELAND- Wendela Sandberg, bewoner van de Alambertskade aan de Vreelandse
kant, en vele anderen, maken
zich zorgen over de ontwikkelingen rondom een vaarverbinding door de Vuntus,
‘t Hol, Loenderveenseplas
en Alambertskade: met twee
sluizen en een dijk. Op zon-

dag 22 september is er tus- formance van Wordbites het berg vervolgt: “De sfeer van van overtuigd dat er voor de
sen 15 en 17 uur een Stilte bijzondere karakter van deze de Wijde Blik en Vuntus is nu recreanten met een boot nog
Tocht, een cultureel verzet.
plek in ons drukke Gooi met zeer gemoedelijk voor zwem- talloze andere routes zijn om
Mevrouw Sandberg heeft de
stellige indruk dat een zienswijze indienen tot nu toe niet
veel indruk heeft gemaakt
op onze bestuurders. “Het is
mijn initiatief om d.m.v. een
Stilte Tocht en een stilte per-

elkaar te beleven.” Wordbites
is een groep artiesten die
de deelnemers per koptelefoon met teksten en muziek
de stilte laat voelen. “Het is
een bijzondere beleving. Met
hoofd en hart wordt de stilte
verklankt.” Wendela Sand-

mers, suppers, kanoërs en
zeilers. Wandelaars en fietsers uit de verre omgeving
genieten dagelijks van de stilte op de eeuwenoude Alambertskade en langs de Horndijk. Een bijzondere plek om
samen stil te zijn.” Zij is er-

te kunnen varen.
Meedoen is gratis, graag opgeven bij Stiltetocht@gmail.
com. Verzamelen aan het begin van het pad, op de hoek
waar het Moleneind overgaat
op de Horndijk.

Cursus ‘Baby in huis’ voor kersverse ouders
REGIO - De eerste maanden
met een baby kom je voor
allerlei nieuwe situaties te
staan. Leuk en tegelijkertijd
ook spannend. Wat heeft
mijn baby nodig? Doe ik het
wel goed? Hoe pakken andere ouders dit aan? Speciaal voor kersverse ouders
biedt Jeugd en Gezin Gooi en
Vechtstreek de cursus Baby
in huis.

Baby in huis is bedoeld voor
ouders van kinderen tussen
de 4 weken en 4 maanden
oud. Tijdens de cursus ontvang je informatie over de
ontwikkeling van een baby
en hoe je deze kunt stimuleren. Zo krijg je tips over praten, spelen en contact maken
met je kind. Hoe sluit je daarbij aan bij zijn/haar ritme qua
slapen, voeding en huilen?
Hoe combineer je je werk

met het zorgen voor je kind
en hoe ga je om met een zieke baby? Verder is er ruimte
voor het bespreken van de beleving van het ouderschap en
het delen van ervaringen met
andere ouders. Dat geeft vaak
herkenning en zelfvertrouwen. Dat is fijn voor jezelf en
ook voor je baby.
De cursus start 30 september
in Huizen (Holleblok 2A) en

De schaar van Nel naar Angela
LOOSDRECHT- 27 jaar geleden is Nel Uijterlinde- van de
Meent begonnen in de oude
Emtinckhof in Loosdrecht
met haar Kapsalon Nelleke.
Vrijdag 30 augustus was haar
laatste knipdag. Maar gelukkig neemt dochter Angela
Uijterlinde de zaak over.
Al die tijd heeft Nel klaar gestaan voor de dames en heren
die haar kapsalon bezochten.
De laatste jaren deed ze daar
de kapsalon van Veenstaete
in Kortenhoef ook nog bij.
Na lange tijd staand werken
aan diverse kapsels ga je het

lichamelijk merken als kapster. Ook het feit dat haar
dochter Angela graag voor
zichzelf wilde beginnen,
heeft bijgedragen aan haar
beslissing om te stoppen. Veel
van haar klanten gaan haar
vaardigheid en gezelligheid
missen. Maar dochter Angela
gaat haar best doen om in
de voetsporen (lees handen)
van haar moeder te treden.
Dus nu geen kapsalon Nelleke meer in de Emtinckhof,
maar Angela’s Haarzaak. Die
is geopend van dinsdag t/m
vrijdag. Iedereen is van harte
welkom.

vindt plaats op vier opeenvolgende maandagen tussen
10.00 en 11.30 uur. Aan het
volgen van deze cursus zijn
geen kosten verbonden. Ouders uit de hele regio Gooi
en Vechtstreek zijn welkom.
Kom indien mogelijk beiden,
zodat je samen kunt toepassen wat je hebt geleerd. Ook
je baby is van harte welkom,
die kun je eventueel na afloop nog even wegen. De be-

geleiding is in handen van
jeugdverpleegkundigen.
Voor informatie en aanmelden kun je terecht op de website van Jeugd en Gezin Gooi
en Vechtstreek: www.jggv.nl
(cursussen). Ook kun je bellen naar 035 69 26 350 of een
mail sturen naar cursussen@
jggv.nl.
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Restaurant Vlaar viert hele
59 euro
september 10-jarig
NIEU
✓ maand
jubileum met VLAAR Festival

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF
'S
ALLE MERKEN AUTO
Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

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

De witte brigade van Vlaar
kookt naar het seizoen op
een creatieve en vernieuwende manier. Basis is de Franse
keuken met een modern accent.
Restaurant Vlaar is dagelijks
geopend voor lunch, diner
en vergaderen. Op zaterdag
en zondag geniet je bij Vlaar
van een heerlijke lange weekendlunch.

WAAR REN
JIJ MEE?
GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

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

‘S-GRAVELAND - Restaurant
Vlaar uit ‘s-Graveland viert
haar 10-jarig jubileum. De
hele maand september geniet je tijdens het VLAAR
Festival van een speciaal
4-gangen
jubileummenu
voor slechts € 33,50. Want
wie jarig is trakteert!
Arlo Vlaar nam in juli 2009

Lezersaanbieding
het voormalig Wapen van
Amsterdam over aan het
Noordereinde in ‘s-Graveland. “Wij zijn er enorm trots
op dat we in 10 jaar een gerenommeerd gastronomisch
restaurant hebben neergezet.
Om dit te vieren bieden we
het VLAAR Festival de hele
maand september aan”, aldus
Arlo Vlaar.

Als u bij uw reservering aangeeft dat u via Weekblad Wijdemeren of de Nieuwsster
komt, krijgt u een gratis aperitief aangeboden.
Restaurant Vlaar, Noordereinde 129 in ‘s-Graveland, tel.
035-6561661, reserveren via
www.restaurantvlaar.nl

Erop uit met een lach en een
traan
WIJDEMEREN- Op maandag
30 september gaan de Gezamenlijke Ouderen Bonden
Wijdemeren er weer op uit
en wel op zwerftocht door
Drenthe.
Op de heenweg koffie met
gebak bij restaurant Coelenhage in Wezep. Daarna naar
Odoorn voor een koffietafel;
rondrit met gids en stop in
Orvelte. De kosten voor deze
dag zijn 37,50 euro per persoon.
Deze lage prijs is mogelijk gemaakt door een bijdrage van
5 euro per persoon van de
KBO Wijdemeren. De organisatoren bedanken de KBO
hiervoor hartelijk.

Programma
Vertrek van de opstapplaatsen en tijden: 8.15 uur Plein
Dammerweg
(muziektent)
Nederhorst den Berg; 8.30
uur Overmeer, Nederhorst
den Berg; 8.45 uur Meenthof,
Kortenhoef; 9.00 uur Emtinckhof, Loosdrecht. Dit zijn de
vertrektijden. Wilt u zo goed
zijn om een kwartier van te
voren op uw opstapplaats
aanwezig te zijn, zodat het
reisschema goed kan worden
uitgevoerd en niemand lang
hoeft te wachten.
Aanmelden voor deze dag
kunt u vanaf maandag 16
september tussen 17.00 18.30 uur op de volgende telefoonnummers: 0294-253402

(Herman van der Molen) en
0294-267855 ( Bep ten Berge).

Laatste reis
Deze reis is de laatste die
Theo Stalenhoef en zijn
vrouw Cocky organiseren.
Velen van jullie weten dat
ze dit al jarenlang doen. Het
lijkt ons gepast om daar extra aandacht aan te besteden.
We doen dit in de vorm van
een drankje op de terugweg.
Het lijkt ons leuk om Theo
en Cocky als herinnering
aan deze jaren iets aan te bieden. Daartoe zetten we een
doos klaar om uw bedankjes
te ontvangen. We hopen dat
ze nog lang in goede gezondheid met ons mee blijven
gaan.

Burenmaaltijd
LOOSDRECHT - De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in
Loosdrecht biedt een ontmoetingsplek waar u buurtgenoten ontmoet en nieuwe
vrienden kunt maken. In het
Ontmoetingscentrum worden diverse activiteiten georganiseerd die daarop zijn
gericht.

Op woensdag 18 september
tussen 12.00-14.00 uur organiseren we weer onze maandelijkse gezellige burenmaaltijd.
Het menu bestaat uit varkenshaasje met pepersaus,
salade en gebakken aardappelen. Een toetje mag
natuurlijk niet ontbreken:

dit keer een verrassingsdessert! Kosten voor deze gezellige buurtmaaltijd bedragen
slechts € 12,50. Graag uiterlijk 16 september aanmelden
via 035-5888229 of via grandcafe@inovum.nl.
We zien u en uw buurtgenoten graag de 18e!

UITAGENDA
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

13 en 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. Koop nu je
kaarten: online op www.
loosdrechtjazzfestival.nl
en tevens fysieke kaarten
te koop bij Het Anker, OLD
117 en bij de leverancier van
de wijnen op het jazzfestival, Wijninspiratie, Frans
Halslaan 19.

13 september

Ceremonie onthulling
monument vliegtuigcrash
1943 – Nederhorst den
Berg
www.historischekring.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 gelegenheidsgedichten tentoongesteld in de
Sijpekerk. De Sijpekerk en
de tentoonstelling zijn elke
zaterdag open van 11 tot 16
uur. Gratis entree. www.sijpekerk.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,-

14 september

Wijdegatconcert – KORTENHOEF
Op de 2e zaterdag in september zal op een drijvende ponton in de schitterende entourage van het natuurgebied
het Wijde Gat een klassiek

concert worden gegeven
door een keur van klassieke
muzikanten die hun sporen
in diverse professionele orkesten reeds verdiend hebben. De toegang is gratis.
www.wijdegatconcert.nl

DELTA PIANOTRIO IN HET JAGTHUIS - NEDERHORST DEN BERG
20 september

14 en 15 september

Het Delta Pianotrio speelt op vrijdag 20 september in het Jagthuis in Nederhorst den
Berg. Gerard Spronk - viool Irene Enzlin - cello Vera Kooper – piano
Joseph Haydn – Pianotrio in E, Hob. XV:28
Peteris Vasks – ‘Plainscapes’ voor Pianotrio (2011)
Felix Mendelssohn – Pianotrio in d, op. 49
Om 19 uur kunnen twintig mensen die zich daarvoor aanmelden aanschuiven voor een
vegetarische twee gangen maaltijd. www.jagthuis.nl

Voor het volledige programma zie www.openmonumentendag.nl

VOCAAL ENSEMBLE FIORETTO EINDEZOMERCONCERT
- KORTENHOEF

15 september

Op zaterdag 21 september
2018 om 15.30 uur speelt
Vocaal Ensemble Fioretto
olv Thijs Kramer het EindezomerConcert in het Oude
Kerkje op de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef. Er
worden zowel contrasterende als bij elkaar passende
composities uit uitlopende
stijlen en windstreken bij
elkaar gebracht. U hoort
naast koorzang, aangrijpende aria’s en duetten.
Kaarten € 15,00 (tot 18 jaar
€ 10, -) inclusief programmaboekje en hapje/drankje, te koop voor aanvang
van het concert en bij de
leden. Reserveren: tel. 06 53 610 596 of via www.vocaalensemblefioretto.nl

Open Monumentendag
‘Plekken van Plezier’

Expositie ‘Wind, Water,
Wieken en Werk’
Tentoostelling waarin 18
molens van Utrecht tot aan
Muiden centraal staan.
www.vechtstreekmuseum.nl

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

zaterdag 21

21 september

Manege Hallinckveld Loosdrecht
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.

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

KIJKUIT ONTMOETINGSUITJE VOOR JONGE GEZINNEN NEDERHORST DEN BERG
22 september
Op zondag 22 september gaan we naar Fort Kijkuit, wat gaan we doen: 14.00 uur verzamelen bij de Bergplaats (Kerkstraat, Nederhorst den Berg) waar we starten met wat te
drinken en lekkers.
Aansluitend stappen we om 14.30 op de fiets naar Fort Kijkuit aan de Gabriëlweg.
Vanaf 15.00 uur rondleiding door en bij het fort. Om circa 16.30 zijn we weer terug in de
Bergplaats waar we de middag gezellig afsluiten.
Een leuk uitje in onze eigen omgeving voor kinderen vanaf ca. 6 jaar, mogelijk gemaakt
door de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg.
Wil je wel vóór 18 september opgeven met hoeveel kinderen en volwassenen je komt bij
Anneke Luppes email: anneke.luppes@gmail.com of telefonisch 06-53478320.

FIETSTOCHT OLV FIETSGILDE – BUITENPLAATSEN - ’S-GRAVELAND
29 september

’s-Graveland was vanaf de zeventiende eeuw in trek bij rijke Amsterdammers, die zich er
vestigden op negen landgoederen en buitenplaatsen. Een bekende buitenplaats is Schaep
en Burgh, al geruime tijd het hoofdkwartier van de Vereniging Natuurmonumenten.
Verder zijn de buitenplaatsen Boekenstein, Gooilust en Trompenburg vrij bekend. De
’s-Gravelandse vaart was vroeger een belangrijke handels-route tussen Amsterdam en
Hilversum. Vanwege het zuivere water vestigden zich hier veel wasserijen.
Zondag 29 september 2019 vanaf 13:30

t/m 27 oktober

Expositie ‘Beter met
Planten in Pinetum Blijdenstein - Hilversum
Veel boeiende verhalen over
de geneeskrachtige werking
van de collectie.
www.pinetum.nl

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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