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Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 

Door: Saskia Luijer
WIJDEMEREN – Veel inwoners van onze gemeente zijn actief 
als vrijwilliger en zetten zich in voor allerlei uiteenlopende ac-
tiviteiten. Om juist die verscheidenheid aan vrijwilligerswerk te 
laten zien, gaat het college van B&W de komende tijd zelf aan 
de slag. Volg hen in de rubriek ‘Vrijwilligers in het vizier’. 

VRIJWILLIGERS 
IN HET VIZIER
VRIJWILLIGERS 
IN HET VIZIER

Maandag 24 juli wachtten 
46 kinderen voor de deur 
van sporthal De Blijk in 

Nederhorst. Sommigen wat 
onwennig en verlegen, maar 
de meesten popelen om 

naar binnen te mogen. Zo’n 
zin hebben ze in het ‘KVW’, 
dat dit jaar extra feestelijk 
is i.v.m. het jubileum. In de 
hal hangen slingers, ballon-
nen en een grote poster met 
de tekst: ‘Welkom bij 25 jaar 
KinderVakantieWerk’. Maar 
daaronder is ook een briefje 
geplakt met de oproep: ‘KVW 
zoekt vrijwilligers. Ben jij 14 
jaar of ouders? Kom dan een 
keer kijken.’

Jonge vrijwilligers
Op deze eerste dag van het 
KVW helpt Betske van Hen-
ten een handje. De kinderen 
kunnen bij haar een button 
maken. “Omdat het feest is 

vandaag” legt de wethouder 
uit. “Jullie mogen zelf kiezen 
wat je er op wilt tekenen en 
hoe je ‘m wilt versieren.” 
Vol creativiteit gaan de kids 
aan de slag met kleurpot-
loden, stiften en glitters en 

spelden even later trots een 
mooie button op hun T-shirt. 
Daarna mogen ze ook nog 
schminken, een spandoek 
maken, T-shirts versieren 
en lekker los op het spring-
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SAVE THE DATE! 
1 SEPTEMBER 

START VERKOOP 

De Porseleinhaven - fase 1 
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Profiteer van 

verkoopservice 
die staat als een 

huis!! 
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

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

Vakantiegevoel: Ik loop op m'n werk al 
met een toiletrol over de gang.

LOOSDRECHT - Samen met 
cliënten van Abrona Robberse 
Eiland in Loosdrecht bouwen 
medewerkers van SQS Ne-
derland uit Utrecht een heuse 
arcadekast. De bouw is inmid-
dels enkele weken bezig en de 
contouren van de kast zijn al 
goed zichtbaar.  
 
De bouw is geïnitieerd door 
SQS. “Het is binnen ons 
bedrijf een wedstrijd’, zegt 
manager 
communicatie Ruud Poels. 
“In totaal bouwen drie teams 
van medewerkers aan derge-
lijke kasten.” Op 22 septem-
ber kiezen alle collega’s van 
het kwaliteitsbedrijf op hun 
jaarlijkse campus de mooiste 
kast. 
Het gaat om de eer. “Maar 
een dergelijk project past 
prima binnen SQS”, zegt 
Poels. “Het gaat om de com-
binatie van ontwerp, tech-
niek en software. Dat vinden 
onze medewerkers mooi en 
daarom was de animo om 
mee te doen ook groot.” Alle 
teams werken met hetzelfde 
soort materiaal en budget. 
“Het komt dus echt aan op 
de inventiviteit van de afzon-

Arcadekast voor Robberse Eiland in de maak 

derlijke groepen.” Het klus-
sen aan de kasten gebeurt 
buiten de normale werktijd 
voor de SQS-medewerkers. 

Abrona werkplaats
De teams moeten allemaal 
hun eigen bouwlocatie rege-
len. De bouwers op Robberse 
Eiland zijn met hun neus in 
de boter gevallen. “Abrona 
heeft een geweldige werk-
plaats met ontzettend veel 
gereedschap. Bovendien ma-
ken we de kast in co-creatie. 

Zo helpen de cliënten met 
schuren, het ontwerp en het 
schilderen van de kast.” Na 
afloop blijft de arcadekast 
op Robberse Eiland staan. 
“Het is voor het eerst dat een 
bedrijf ons met een derge-
lijk verzoek benadert”, zegt 
adviseur Vrijwilligerswerk 
Anneke Ritzen van Abrona. 
“De cliënten en de mede-
werkers van Robberse Eiland 
waren meteen enthousiast.” 
De organisatie die mensen 
met een verstandelijke be-

perking of maatschappelijk 
probleem begeleidt, krijgt 
wel vaker verzoeken van be-
drijven die in het kader van 
teambuilding klussen willen 
doen. Ritzen: “Nu is het ei-
genlijk andersom en vragen 
de mensen van SQS ons om 
hulp bij hun klus. Robberse 
Eiland leent zich daar ge-
weldig voor. De locatie ligt 
prachtig aan de Vuntusplas. 
De combinatie computers, 
techniek en houtbewerking 
spreekt cliënten bijzonder 

aan, omdat ze ook al steiger-
houten meubelen maken. 
We vinden het een ontzet-
tend leuk en leerzaam pro-
ject. We kijken ernaar uit 
om de arcadekast in gebruik 
te nemen.” 

Software Quality Systems 
SQS is 's werelds meest toon-
aangevende specialist op het 
gebied van softwarekwali-
teit. Deze positie vloeit voort 
uit meer dan 30 jaar succes-
volle consultancy. SQS-con-
sultants bieden oplossingen 
voor alle kwaliteitsaspecten 
in het hele softwareontwik-
kelingsproces. Het hoofd-
kantoor van SQS is gevestigd 
in Keulen, Duitsland, en de 
onderneming telt ongeveer 
4.600 werknemers. SQS heeft 
kantoren in Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, Austra-
lië, Egypte, Finland, Frank-
rijk, India, Ierland, Maleisië, 
Nederland, Noorwegen, Oos-
tenrijk, Singapore, Zweden, 
Zwitserland, Zuid-Afrika, de 
Verenigde Arabische Emira-
ten en de Verenigde Staten. 
Daarnaast heeft SQS een 
minderheidsbelang in een 
bedrijf in Portugal.  

LOOSDRECHT – De in Loos-
drecht wonende geboren 
Fries Hildebrand Bijleveld 
wordt per 1 oktober hoofd-
redacteur van het Friesch 
Dagblad. 

Hildebrand Bijleveld, die de 
komende maanden met zijn 
gezin een woning in Fryslân 
zoekt, ziet uit naar zijn nieu-
we functie. ,,Ik fyn it gewel-
dich om wer oan ‘e slach te 
gean by it FD”, zei hij in een 
eerste reactie. ,,Fan ‘e moarn 
die ik noch hiel wat oars, it 
sil foar my ek wennen wêze.” 
(hij vindt het geweldig om 
weer aan de slag te gaan bij 
het FD. ‘s Morgens deed hij 
nog heel wat anders, het zal 
voor hem ook wel moeten 
wennen). 
De 51-jarige werd geboren 
in Harlingen en werkte tus-
sen 1987 en 1989 al bij het 
Friesch Dagblad. Hij heeft 
een ruime journalistieke er-
varing. Hij werkte hij onder 
meer voor Trouw, Radio-1, 
de GPD-bladen, bij EO Tijd-
sein en 2Vandaag. Van 2000 
tot 2016 woonde en werkte 
hij als zendeling vanuit de 
PKN in Sudan. Daar leidde 
hij mediaprojecten op het 
gebied van radio, gedrukte 

Loosdrechter wordt hoofdredacteur 
Friesch Dagblad

media en internet. Lokaal 
kwam Bijleveld kort in het 
nieuws als pleitbezorger te-
gen de zondagsopenstelling 
van winkels in Wijdemeren. 
In maart 2014 leidde hij een 
verkiezingsdebat voor On-
dernemend Wijdemeren. 

Inhoudelijk wil Bijleveld bij 
het Friesch Dagblad voort-
borduren op de koers van re-
gionaal en kerkelijk nieuws 
als pijlers. Het FD heeft 
een oplage onder de 10.000 
abonnees. 
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kussen. Terwijl er gezellige 
animatiemuziek op de ach-
tergrond klinkt, motiveert 
Van Henten waarom ze juist 
aan de vrijwilligers van het 
KVW extra aandacht wil 
schenken: “Het bijzondere is 
dat bij het KinderVakantie-
Werk veel jonge vrijwilligers 
betrokken zijn. Jongeren die 
hier vroeger ook als kind 
zijn geweest. Het is een en-
thousiaste club, waarvan 
sommigen zelfs twee weken 
vrij nemen om te kunnen 
helpen. Geweldig vind ik 
dat.”

Gezellige groep
Een van hen is Merel Bruins, 
die hier inderdaad al als klein 
meisje kwam en nu voor het 
7e jaar op rij helpt. Vandaag 
bij de feestelijke jubileumac-
tiviteiten, maar tijdens de 
rest van dit twee weken du-
rend festijn ook bij de game, 

brandweer, boerderij, circus, 
toneel en bonte dag. Elk dag 
heeft een ander thema en 
is ’s morgens speciaal voor 
kinderen van 4 t/m 7 jaar 
en ’s middags voor de 8 t/m 
12-jarigen. Een aantrekkelijk 
en uitgebreid programma 
dat de vrijwilligers in hun 
maandelijkse vergaderingen 
tot in de puntjes hebben 
voorbereid. “Je bent tot niets 
verplicht hoor” licht Merel 
toe. “Je mag hier natuurlijk 
elke dag zijn, maar dat hoeft 
niet per se. Het is vooral heel 
erg leuk om te doen. We 
zijn een hechte en gezellige 
groep, die de kinderen uit 
het dorp twee mooie weken 
wil geven.”

Plek voor iedereen
Ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum heeft de 
gemeente Wijdemeren een 
ijskar geregeld en trakteert 

Betske van Henten de kinde-
ren op aardbeien en vanille 
ijs. “IJsjes!!” roepen de jon-
gens en meisjes. Dat scoort, 
ook bij coördinator Jamie 
Bos. Zij waardeert de komst 
van de wethouder en vooral 
ook haar belangstelling 
voor de KVW-vrijwilligers. 
Jamie’s moeder startte het 
KinderVakantieWerk toen ze 
zwanger was van Jamie, en 
zelf is ze nu al voor het 12e 
jaar actief. “Je kunt hier heel 
erg je ei kwijt. Of je nu tech-
nisch bent of juist creatief. 
Er is voor iedereen plek, dat 
is mijn motto. En ja, er gaat 
veel tijd in zitten, maar je 
krijgt er ook veel voor terug. 
Mijn grootste beloning is als 
kinderen bij de laatste dag 
zeggen; ‘Oh, wat jammer dat 
het is afgelopen, ik kijk nu al 
weer uit naar volgend jaar’.”

Vervolg voorpagina;  Vrijwilligers in het vizier

Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – Dat de 14e 
eeuwse Sijpekerk van oor-
sprong een rooms-katholiek 
bedehuis was, is bij de mees-
ten wel bekend. Maar hoe 
de hervorming plaatsvond, 
die precies 500 jaar geleden 
door Luther werd ingezet, 
staat minder scherp op het 
netvlies. Dit jaar staat de 
zomertentoonstelling in de 
Sijpekerk hierbij stil: 500 jaar 
Reformatie, van Luther naar 
Loosdrecht.

“Men moet de christen leren, 
dat wie aan een arme geeft 
of aan een behoeftige leent, 
beter doet dan wie een aflaat 
koopt.” Stelling nr. 43. Eén 
van de stellingen die Maar-
ten Luther in 1517 spijkerde 
op de deur van de slotkapel 
in Wittenberg. De lange rij 
met 95 stellingen hangt deze 
zomer ook in de toren van 
de Sijpekerk. Woorden van 
kritiek op het katholieke 
geloof rond het begin van 
de 16e eeuw. Mensen leef-
den in angst voor oorlogen, 
mislukte oogsten, honger en 
besmettelijke ziekten. Een 
angst die werd uitgebuit 
door het verkopen van ‘afla-
ten’; voor geld kon men zie-
kenheil verkrijgen. Luthers 
stellingen waren de start van 
de Reformatie, een keten van 
gebeurtenissen die de loop 
van de geschiedenis veran-
derde. Ook in Loosdrecht. 

Van priester tot predikant
Marry Veldhuizen, een van 

Zomertentoonstelling Sijpekerk 

Luthers invloed in Loosdrecht

de gastvrouwen van de Her-
vormde Gemeente, wijst 
bij mijn binnenkomst in de 
kerk op het predikanten-
bord achter aan de muur. 
Bovenaan prijkt de naam Ni-
colaus Yohannes Thol, met 
als toelichting; ‘eerst Rooms 
Priester, zijnde tot Predikant 
beroepen 1584’. Het verhaal 
van Thol staat uitgebreid 
beschreven in een informa-
tieboekje en vormt de basis 
van de tentoonstelling. Thol 
was namelijk priester in de 
Sijpekerk maar stond open 
voor de ideeën van Luther. 
Mede door zijn sympathie 
voor de Reformatie, startte 
in Loosdrecht de overgang 
naar het protestantisme. 
Daarbij gebruikte Thol de Lu-
therbijbel, die vanuit het La-
tijn naar de taal van het volk 
vertaald was. Een belangrijk 
gegeven, omdat mensen 

nu zelf de Bijbel konden 
lezen, het heilige boek dat 
zich dankzij de drukkunst 
ook sneller verspreidde. De 
Lutherbijbel is dan ook een 
van de pronkstukken van de 
tentoonstelling. Daarnaast 
verzamelde de 8-koppige 
werkgroep allerlei informa-
tie uit archieven, kranten, 
tijdschriften en boeken. “Het 
was een zoektocht om het tot 
een eenheid te brengen” legt 
Marry uit. “Maar met ieders 
creatieve insteek, capaciteit 
en talenten is dat uiteinde-
lijk heel goed gelukt.”

Verleden en toekomst
Het ‘voetstappenpad’ in de 
kerk leidt de bezoekers langs 
kenmerken uit het verre 
verleden. Wat is er bewaard 
gebleven uit de rooms-
katholieke tijd? De route 
begint bij het wijwaterbakje, 

bij de zijingang van de kerk. 
Daarna naar het doopvont, 
dat tijdens de Reformatie in 
de pastorietuin was begra-
ven en sinds 1963 weer in 
gebruik is genomen. In het 
koor is de oude altaarsteen 
in de kerkvloer verwerkt 
en wijzen vier nissen in de 
muur naar tijden van wel-

eer. Zo diende een kleine 
nis in spitsboogvorm als 
sacramentshuisje en kon de 
priester bij de lavabonis zijn 
vingertoppen wassen voor 
de mis begon. Als interactief 
deel van de tentoonstelling 
kan ieder zijn eigen stelling 
op ‘de deur van Wittenberg’ 
spijkeren. Welk idee heb 
je voor de kerk van de toe-
komst? Waar gaan we voor? 
Bij mijn vertrek vraagt Marry 
Veldhuizen wat ik zou willen 
toevoegen. Ik werp nog een 
blik op de stellingen die in de 
toren hangen. Is er eigenlijk 
wel iets nieuws nodig? Voor 
mij zegt nr. 44 misschien 
wel genoeg: “Want door een 
daad van liefde neemt de 
liefde toe en wordt de mens 
beter.” 

Meer informatie
De tentoonstelling is tot 
en met 9 september elke 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 
uur gratis te bezoeken 
in de Sijpekerk, Nieuw-
Loosdrechtsedijk 171 te 
Loosdrecht. Zie ook: www.
sijpekerk.nl

In de nacht van woensdag 26 
op donderdag 27 juli worden 
de bewoners van een woon-
ark in jachthaven de Otter 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
opgeschrikt door een onheil-
spellend kabaal. 

Bij constatering is een mo-
torcruiser van zo’n 10 meter 
lengte tegen de ark aange-
ramd. Deze blijft echter met 
zijn zwemtrap aan de lager 
gelegen steiger hangen waar-
door hij geen verdere schade 
aan de ark kon toebrengen. 
De losgeslagen bemande 
boot blijft zonder corrige-
ren tegen de steiger botsen. 
De schipper blijkt niet aan-
spreekbaar en verkeerd in 
zwaar beschonken toestand. 
De hulp van familie, de 
jachthaveneigenaar en de 
politie wordt daarop inge-
schakeld. De politie maant 
de schipper, die binnen in 
de kajuit blijft, naar buiten 

te komen, maar zij krijgen 
geen reactie. De politie is 
dan niet bij machten om 
verdere actie te ondernemen 
daar dat huisvredebreuk zou 
zijn volgens de letters van de 
wet. Het schip werd voor de 
nog resterende uren van de 
nacht elders in de jachtha-
ven neergelegd. De volgende 
ochtend lag het wederom los 
tegen het ponton van buur-
man De Vrijbuiter. Nadat 
men de onbereikbare schip-
per en zijn dolende schip 
zat was is het uit de jacht-
havens gesleept en bij het 
dorpscentrum vastgelegd. 
Daar kon het zonder schade 
te berokkenen aan anderen 
en zijn omgeving, zijn roes 
uitslapen. Mits hij niet weer 
op miraculeuze wijze is los-
geraakt. De man bleek een 
bekende van de politie. Hoe 
het hem nu vergaat is niet 
bekend. 

Motorcruiser ramt 
woonark 



4

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

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

www.restaurantfloyds.nl

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK      • Airco service
• Onderhoud   • Banden service + opslag
• Reparatie    • Verkoop occasions

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK
• Onderhoud
• Reparatie

Winnaars van de Tropische 
Sloepentocht 2017 is het 
team van kwekerij Ome Joop. 

Zij bouwden vakkundig twee 
vrolijk opgetuigde sloepen 
die elk een tropisch eiland 
voorttrokken. Eén daarvan 
zo groots dat er daadwerke-
lijk een tropische genieter 

in een hangmat tussen twee 
palmbomen ontspannen 
op lag te wuiven naar het 
publiek. Een feestje om naar 
te kijken. Ome Joop zelf en 
Eveline Welle namen de 
prijs in ontvangst. Met acht 
personen gaan zij sateetjes 
eten bij Ottenhome.

Prijs Sloepentocht in 
ontvangst genomen

 
WEEKENDAANBIEDING

(DON, VRIJ, ZAT)

KOFFIEBROODJE

NU   1,00 PER STUK

georganiseerd door:

Damclub Loosdrecht

was op 29 juli 2017 een geslaagd damtoernooi mede dankzij onze sponsors:
DAMMEN  op de  DIJK

Boekhandel BRUNA
Mr A.M.Vreeswijk  -

rechtsbijstandverlener
De NieuwsSter

Jachtservice Breukelen
Van der Wilt Wonen

Ottenhome Watersport Partycentre 
Puik Tuincentrum

Gemeente Wijdemeren
 Caravanpark Van de Wetering BV    

Slagerij Gerard de Nooij
Cafétaria De Schakel 

Op donderdag 27 juli wachtte 
een groep belangstellenden 
tevergeefs op Arie Molendijk 
bij het Fletcher Hotel Loos-
drecht. 

Naar aanleiding van een 

oproep in dit blad van week 
29. De bekende taxateur en 
veilinghouder zou oude en 
zeldzame boeken op hun 
waarde schatten. De heer 
Molendijk kwam niet opda-
gen vanwege een persoonlijk 

probleem, zo meldt hij. Hij 
was ook niet in staat zich op 
dat moment af te melden. 
Later wel bij het hotel. De 
heer Molendijk biedt zijn 
excuus aan en hoopt dat er 
een vervolg zal komen. 

Excuus van Arie Molendijk

Horecagelegenheid ‘De Dikke 
Muis’ gevestigd in de gemeen-
telijke Porseleinhaven in Oud-
Loosdrecht blijft nog tot 15 
december 2017 op deze plek. 

Het huurcontract van ‘De 
Dikke Muis’ liep tot 27 juli. 
Met het oog op de bedrijvig-

heid en de aantrekkelijkheid 
van de Porseleinhaven heeft 
het college van B en W beslo-
ten het contract met een half 
jaar te verlengen. Daarna 
verwachten de gemeente en 
Heijmans het terrein nodig 
te hebben voor opslag van 
bouwmaterialen voor de 

bouw van 14 appartemen-
ten, 23 grachtenpanden, 
winkels en horeca. De ver-
koop van de woningen start 
naar verwachting in septem-
ber. Meer informatie over de 
Porseleinhaven is te vinden 
op: www.porseleinhaven.nl. 

Contract ‘De Dikke Muis’ met 
half jaar verlengd 
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Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Ping, de on-
verstoorbare gong, klinkt 
elke 10 seconden in de volle 
botenloods van Ottenhome 
bij de 18e editie van Dammen 
op de Dijk. Ping, zes uur lang 
schuiven de 63 deelnemers 
op deze laatste zaterdag van 
juli hun witte of zwarte schijf 
over het bord. 

“Ping, gek word ik ervan” 
zegt Ben van der Linden, 
fanatiek damliefhebber 
“die druk om steeds maar 
weer een zet te doen, wordt 
steeds groter. Ik heb liever 
een potje sneldammen in 10 
minuten. Dan bepaal je zelf 
je tempo. Ping, dit is een hel, 
het sloopt je.” Uiteindelijk 
valt het ook wel weer mee 
voor onze dammer van de 
Loenense Damvereniging die 
in de B-5 poule toch een 1e 
prijs in de wacht sleept. 
Terwijl het water met de 
bakken uit de hemel stort, 
zwoegen de mannen, en één 
vrouw, tussen 16 en 85 jaar, 
in tien partijen in verschil-
lende poules naar die aller-
laatste ping. Ze beschouwen 
dit toernooi als een vinger-
oefening, op weg naar een 
nieuw uitdagend seizoen. 
Want dammen verveelt 
nooit, vinden zij. Ben legt 
uit: “Het lijkt een eenvoudig 
spel, in vergelijking met 
schaken. Maar je moet echt 
goed zijn, wil je winnen, de 
helft eindigt in remise. Het 
aantal opties is ook met deze 

Harry de Waard zegeviert in de Hoofdklasse

18e editie van Dammen op de Dijk

simpele stukken oneindig 
groot. Je moet heel erg voor-
uit denken, je verplaatsen 
in de tegenstander en analy-
tisch berekenen.” De ratings 
lopen van 500 tot ruim 1500, 
dat puntentotaal wordt bere-
kend op grond van winst en 
verlies in partijen, waarbij 
de zwaarte van het toernooi 
ook wordt mee gewaardeerd. 
Ben van der Linden zit rond 
de 1100, de latere winnaar 
Harry de Waard, niet onlo-
gisch, heeft ook de hoogste 
rating in dit gezelschap, na-
melijk 1200 (Roel Boomstra, 
de wereldkampioen staat op 
1551).  

In de Combi-klasse spelen 
de dammers van het laagste 
niveau, in de B- afdeling zit-
ten de eersteklassers en in 
de A-poule doet een select 
gezelschap hoofdklassers 
mee zoals Cor Westerveld, 
Bert van Oosterom, ex-pastor 
Wim Vlooswijk en Harry de 
Waard dus.  De 16-jarige Os-
car van Reyendam is pas een 
maand lid van een damclub 
en won 2 van de 10 partijen. 
Er is ook een speciale prijs 
voor de 80-plussers die deze 
keer werd gewonnen door 
Dick de Boer. Dammen is een 
ontspannen sport, waarbij 
het onderlinge contact nog 

het allerbelangrijkste is. Je 
geeft elkaar een handje, bab-
belt wat en je buigt je over 
de schijven en je schuift. Er 
zijn zelfs heren die tussen de 
gongsignalen door snel een 
paar zetten analyseren. Een 
gewone partij duurt tussen 
de 40 en 50 zetten, waar je 
normaal zo’n twee uur over 
doet. Maar niet bij Dammen 
op de Dijk. ’s Ochtends vijf 
partijen, waarna de deel-
nemers opnieuw worden 
ingedeeld in winnaars- en 
verliezerspoules en dan weer 
vijf partijen. Best een uitput-
tingsslag, met zoveel con-
centratie en denkvermogen. 

Dat was ook de reden dat 
De Waards opponent Wim 
Keessen vrijwillig voor een 
2e plek koos. Hij had even-
veel punten, het onderlinge 
resultaat was gelijk en een 
wedstrijdgemiddelde was 
hetzelfde, maar een barrage 
wilde hij niet. De man was 
kapot! Evert Muis, vanaf zijn 
geboorte gekluisterd aan 
een rolstoel, voelde zich nog 
topfit en blij. Hij won 6 van 
de 10 partijen en werd ook 
eerste in een B-poule. Voor 
elke poulewinnaar was er ap-
plaus, een envelop en een be-
ker. Voor de 69-jarige hoofd-
klassewinnaar een forse 
wisselbeker en een envelop 
met 35 euro! Daar ging het 
niet om, het was een gezel-
lige damontmoeting, zoals 
vanouds. 

Uitslag
 “Dammen op de Dijk”
op zaterdag 29 juli 2017

Kampioen en winnaar 
Hoofdklasse: Harry de Waard
2e Wim Keessen
   
Winnaar Eerste Klasse:
Michiel Luiten
2e Jaap Langerak
    
Winnaar Combi Klasse:
Ruud van der Steeg
2e Roelof van Drent
  
80+ Kampioen:
Dick de Boer
2e Jaap van Laar
    
3e Jan van de Koot

De Hilversumse historische 
kring Albertus Perk organi-
seert op zondag 6 augustus 
om 14:00 uur een fietsexcur-
sie langs plekken die herinne-
ren aan het rijke Hilversumse 
roomse leven. Eeuwenlang 
vormden de rooms-katholie-
ken de grootste groepering 
binnen de Hilversumse be-
volking. 

In het kader van de katho-
lieke emancipatie na 1853 
bouwden zij prachtige ker-
ken, stichtten scholen en 
een ziekenhuis en legden 
een begraafplaats aan. De 
wijk rond de Sint-Vituskerk 
kreeg de naam Klein Rome. 
De excursie wordt verzorgd 
door Pieter Hoogenraad, 
Herman Meddens en Wil-
lem Nieuwendijk. Verzame-
len om 14.00 uur met fiets 

Excursie ‘Het rijke Hilversumse 
roomse leven’

op de Kerkbrink. Kosten  
2,50 p.p., leden Albertus 
Perk gratis.
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Stond er een paar weken 
geleden nog een artikel over 
de Sloepentocht op de voor-
pagina van De Telegraaf, nu 
verhaalt Reza Bakhtali in de 
zaterdageditie (29-07) van 
hetzelfde blad over haar vaar-
tochtje op het water. De Loos-
drechtse plassen zijn blijkbaar 
in trek bij de landelijke pers.

‘Collega Zoë van Weenen en 
ik kunnen voor onze tocht 
over de Loosdrechtse Plassen 
terecht bij Sanne en Sjoerd 
Bonnema van Bonnema 
Watersport. Broer en zus na-
men eerder dit jaar het wa-
tersportbedrijf over van hun 
ouders Rin en Jolanda. We 
krijgen een prachtige zwarte 
sloep mee, evenals een kaart 
met foto’s die de doorgang 
van de Vuntus Plas naar de 
Loosdrechtse Plassen verdui-
delijkt. Wat opvalt is dat het 
eigenlijk om één grote plas 
gaat die is onderverdeeld 
in vijf plassen. Eenmaal op 
’open water’ geven we vol 
gas. Al mag de snelheid wat 
mij betreft omhoog... Maar 
wat is dit fijn. Een stralend 
zonnetje, 25 graden Celsius 
en een verkoelend briesje. 

Loosdrechtse plassen in De Telegraaf

In de verte krijgen kids zeil-
les en het is aangenaam stil. 
Slechts hier en daar een 
ander bootje waarvan we 
de opvarenden – zoals het 
hoort – een opgestoken hand 

en knik geven.’ Ook de vrien-
delijke sluiswachter Leo Oor 
die bij de Mijndense sluis in 
de weer is met sluisgeld ver-
zamelen en de sluis te bedie-
nen, wordt genoemd. 

Door: Patricia IJsbrandij
Op woensdagochtend 26 au-
gustus was het de beurt aan 
jachtwerf Serry in Oud-Loos-
drecht om de wethouders op 
één van hun werkbezoeken 
te ontvangen. De verwelko-
ming bij de receptie was van 
beide kanten verwachtings-
vol en hartelijk. Het open 
glazen vertrek is in een mari-
tieme sfeer ingericht en doet 
chique aan. Plaatsgenomen 
in het aangelegen kantoor 
komt het gesprek direct op 
koers. 

Onomwonden vertelt ei-
genaar Peter Warnars dat 
het bedrijf een behoorlijke 
knauw van de crisis heeft 
gekregen. Dankzij de hoge 
mate van service en vak-
manschap, zijn de uitge-
breide trouwe klantenkring 
en de talrijke opdrachten 
voor reparatiewerkzaam-
heden weten te behouden. 
Dit en het noodzakelijke 
inkrimpen en bijsturen 
heeft ervoor gezorgd dat 
het bedrijf het tij heeft 
weten te keren. Sinds 2016 
wordt er weer voorzichtig 
geplust. Vijfentwintig jaar 
geleden namen de broers 
Peter en Arnoud Warnars 
de jachtwerf van de familie 
Serry over. Na het overlij-
den van zijn broer in 2009 
runt Peter het bedrijf, on-
der andere bijgestaan door 
vijf fulltime medewerkers, 
waaronder beëdigde jacht-
makelaars en taxateurs. 
Serry is importeur en dis-
tributeur van Beneteau 
motorjachten, tevens heeft 
het bedrijf inkomsten uit 
liggelden van zestig ver-
huurde ligplaatsen en zes 
woonarken, ook bevinden 
zich vijftig ligplaatsen voor 
makelaardij schepen bij de 
werf. 
Warnars zelf woonachtig in 
Nederhorst den Berg; “De 
tijd dat mensen vakantie 
vierden op hun boot in 
Loosdrecht is voorbij. Want 
de kosten om een boot 
aan te schaffen en de zorg 
voor het onderhoud weegt 
niet op tegen de voordelen 
van een aantal keren per 
seizoen een bootje huren. 
Het vergrijst daardoor qua 
booteigenaren in Loos-
drecht. Wij hebben geen 
verhuur van bootjes, enkel 
op speciaal verzoek. Wat ik 
geen fraaie ontwikkeling 
vind is Airbnb maar dan 
met boten, booteigenaren 
die hun boot via internet 
verhuren, dus dat tolereer 
ik niet op mijn terrein. 
Mede doordat de liggelden 

Op werkbezoek bij Jachtwerf Serry

in Nederland drie keer zo 
laag liggen als elders in Eu-
ropa, zijn de opbrengsten 
hiervan niet toereikend 
voor een bedrijf. Voor een 
visie naar de toekomst op 
de lange termijn denk ik 
dan ook aan meer ‘wonen 
en werken’ op de werf van 
Serry.”

De veelgehoorde teneur 
van ondernemers waaraan 
de teloorgang van het eens 
zo bruisende Loosdrecht 
ligt, zoals o.a. teveel wo-
ningbouw aan het water, te 
starre wet- en regelgeving 
waardoor ontwikkelingen 
zijn komen stil te liggen 
(soms wel veertig of vijftig 
jaar), het ontbreken van 
winkels en de slechts en-
kele leuke logeeradressen, 
kwamen ook deze ochtend 
ter sprake. Wethouder 
Reijn vergezelt door een 
ambtenaar van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling, 
benadrukt het belang dat 
hij eraan hecht onderne-
mers geregeld te spreken. 
“Door persoonlijk contact 
te hebben weten we beter 
wat er speelt. De vele wet- 
en regelgeving en de stapels 
documenten die daarbij 
komen kijken doe ik graag 
in verkorte versie verduide-
lijken zodat ondernemers 
kunnen blijven doen waar 
zíj goed in zijn. Er is voor 
mij ook veel aangelegen dat 
de nieuwe, meer flexibele, 
omgevingswet er komt”, 
zegt Reijn. De Kloet vult 
aan; “Omgevingsverande-

En dat zij hun behoefte en 
wensen, welke nodig geacht 
worden voor een gezond 
ondernemersklimaat, ken-
baar kunnen maken.” 
Het gesprek verliep onge-
dwongen. Of de uitwisselin-
gen voor zowel Warnars als 
de wethouders bij deze ont-
moeting aan de verwachtin-
gen voldeed, is niet gezegd. 

Ter afsluiting kreeg men 
een rondleiding over de 
werf, kenmerkend voor 
een jachtwerf, maar toch 
altijd indrukwekkend, 
zijn de huizenhoge stalen 
botenkraan en de enorme 
loodsen. Een bedrijf van 
formaat, waar zowel bin-
nen als buiten occasions en 
nog nieuw ingepakte boten 
staan te wachten om vaar-
klaar gemaakt te worden. 
Uit de werkloods kwamen 
geluiden van schuren en 
frezen, en geuren van verse 
lak het gezelschap tege-
moet. Ondanks het bezoek 
werd er buiten onverstoord 
doorgepoetst aan de boten. 
Een jachtwerf in bedrijf. 
Lopende over het terrein 
en de steigers, rondden de 
betrokken wethouders en 
ambtenaar het werkbezoek 
aan een mooi Loosdrechts 
bedrijf af. 

ring is voor tachtig procent 
cultuurverandering. Ik 
zorg er graag voor dat bij de 
inwoners omgevingsplan-
nen helder zijn en goed 
geïnterpreteerd worden. 
Zoals nu aan de orde bij de 

herinrichting van de Ooste-
lijke Vechtplassen; wees als 
inwoner en/of ondernemer 
betrokken en praat vooral 
mee! Ik vind het belangrijk 
voor Loosdrecht dat bedrij-
ven als Serry hier blijven. 
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Wijdemeren
informeren

Oostelijke 
Vechtplassen

Meer dan 20 partijen willen de komen-

de jaren samen de kwaliteit van de 

Oostelijke Vechtplassen verbeteren. 

Het doel? Een gebied creëren waarin 

recreatie, natuur en wonen goed

 samengaan. Bekijk de plannen: 

www.wijdemeren.nl/gebiedsakkoord

   2 augustus 2017   

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

@bertvanrossum
#mooiWijdemeren

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen woning (17.07.17)
-  ’t BreukeleveenseMeentje 3: vervangen beschoeiing 

(22.07.17)
-  ’t BreukeleveenseMeentje 8b: bouwen botenhuis 

(21.07.17)

Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwen twee woonarken (13.07.17)

Loosdrecht
- Beukenlaan 25: maken uitweg (10.07.17)
-  Boshoek 19: aanleggen plankier en verplaatsen slipway 

(17.07.17)
- Lindelaan 101: wijzigen gevel (17.07.17) 
-  Trekpad 19: vervangen berging, wijzigen gevelindeling 

en onderkelderen recreatiewoning (21.07.17)
-  Van Mierislaan 19: plaatsen dakkapel aan voorzijde en 

erker bij entree (22.07.17)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 110: bouwen vrijstaande woning 

(16.07.17) 
-  Middenweg 14: bouwen tennishal met kantine en 

kleedruimtes (20.07.17)
-  Middenweg 157: plaatsen proefopstelling voor onder-

zoek (07.07.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 
maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 29: uitbreiden woning (25.07.17)
- Herenweg 85: vervangen steiger (19.07.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 30: kappen beuk (26.07.17)

Loosdrecht
- ’s Gravelandsevaartweg 4: plaatsen dakkapel (25.07.17)
- ’t Jagerspaadje 19a: plaatsen dakkapel (25.07.17)
- Horndijk 17: bouwen woning (13.07.17)
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: plaatsen beschoeiing 

(24.07.17)
-  Oud-Loosdrechtsedijk 86: wijzigen bijgebouw 

(20.07.17)
-  Rading naast nr. 36: kappen twee lindebomen 

(27.07.17)
- Tjalk 1: plaatsen dakkapel (20.07.17) 

-  Van Mierislaan 18: plaatsen dakkapel aan voorzijde en 
erker bij entree (26.07.17)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 6: bouwen woning (24.07.17)
- Wilgenlaan 36: bouwen woning (24.07.17)
- Wilgenlaan 48: bouwen woning (25.07.17)
- Wilgenlaan 60: bouwen woning (20.07.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Horndijk 17: vervangen beschoeiing 
-  Sectie H 326, 364 en 334: aanleggen en bouwen aflaat 

waterleidingplas naar Loenderveenseplas 

>  Onherroepelijke wijzigings-
plannen Rading 30 en Oud-
Loosdrechtsedijk 13, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
de volgende wijzigingen van het bestemmingsplan 
Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost 2012, voor 
zover betrekking hebbend op de percelen Rading 30 en 
Oud-Loosdrechtsedijk 13, onherroepelijk zijn geworden.

De bestemming bedrijf van het perceel Rading 30 
is gewijzigd in wonen (één woning toegestaan). Bij 
het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 13 is een gebied 
aangewezen waarbinnen een paardenbak kan worden 
gerealiseerd.

Tegen de (gewijzigde) vaststelling van beide plannen is 
geen beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. De plannen kunnen 
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 
www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17 op 19 augustus 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
-  J. F.van Heumenhof  t.h.v. huisnr. 2: opheffen  gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 
omstandigheden belanghebbende. 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te 
verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 
wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 
burgemeester en wethouders het voornemen het adres 
ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 
door toezending aan de belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
- Frantzen, N.P.E. geboren 22-09-1979, 
 per 25 juli 2017 uit te schrijven Land Onbekend
-  Isik, V. geboren 01-09-1968, 
 per 25 juli uit te schrijven Land Onbekend
-  Lutters, T.J.F. geboren 10-01-1983, 
 per 25 juli uit te schrijven Land Onbekend
-  Sönmezer, M. geboren 03-06-1966, 
 per 25 juli uit te schrijven Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen definitief op te schorten:

-  Bekkers, C.R. geboren 06-10-1988, 
 per 20 juni 2017 uitgeschreven naar Land Onbekend
-  Gaziyey, A.R. geboren 27-11-1990, 
 per 20 juni 2017 uitgeschreven naar Land Onbekend

- Jager, G. geboren 12-10-1976, 
 per 20 juni 2017 uitgeschreven naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 
Wijdemeren via 14 035 of mail naar 
burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Huisvestingsverordening

Wijziging artikel 6.4. regionale huisvestingsverordening 
Gooi en Vechtstreek 2015. De geldigheid van deze 
verordening is verlengd tot en met 30 juni 2019. 

De raad heeft op 6 juli 2017 de wijzigingsverordening 
regionale huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 
2015 vastgesteld. De wijzigingsverordening wijzigt 
artikel 6.4. van de regionale huisvestingsverordening die 
de inwerkingtreding en vervaldatum regelt. 

De vervaldatum van de verordening is nu vastgesteld op 
30 juni 2019, gelijk aan de vervaldatum van de andere 
gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De veror-
dening treedt in werking de dag na deze publicatie. 

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Overig

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

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

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

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank 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 afdeling 
Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Speelplaatsen

In juli wandelden we met belang-

stellenden langs de Wijdemeerse 

speelplaatsen om te praten over 

herziening en herinrichting. 

We kregen veel reacties en hoorden 

goede ideeën. Lees de terugblik 

op www.wijdemeren.nl/

herinrichting-speelplaatsen

Persoonsregistratie

@bertvanrossum
#mooiWijdemeren
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Wim Daniëls zond ons deze 
lijst van eologismen, deel 6 
(nieuwe woorden die ont-
staan door van de bestaande 
woorden de eerste letter weg 
te laten:
adelpijn: moeite die iemand 
van adel kan hebben met het 
wegvallen van voordelen van 
adellijk zijn;
ijenkorf: hok voor dyslecti-
sche kippen;

leurpotlood: geslachtsor-
gaan van potloodventer;
lauwbekken: iets te lang in 
een afgekoeld bad blijven 
liggen;
leedkamer: kamer voor ver-
liezende partij van een sport-
wedstrijd, met opbeurende 
muziek e.d.;
lokfluitspeler: andere bena-
ming voor de rattenvanger 
van Hamelen;

omaat: tomaat met een rim-
pelig vel;
pplaus: aanhoudend geklap 
van publiek na een voorstel-
ling;
tankoverlast: file bij een ben-
zinestation;
wakzalver: iemand die gaten 
in het ijs liefdevol probeert 
te dichten.

Fietsgilde 10 Eologismen
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op 
zaterdag 5 augustus een dag-
tocht langs diverse karakteris-
tieke polder- en korenmolens 
aan de Vecht. Vertrek is om 
10.00 uur vanaf de Kerkbrink 
in Hilversum (Museum). 

Op woensdag 9 augustus is 
de dagtocht ‘Horstermeer – 
Naardermeer’, vertrek om 
10.00 uur vanaf de Kerkbrink 
in Hilversum bij het Mu-

seum. De tocht gaat via de 
Horstermeer langs het vroe-
gere radiostation (NERA), 
het kasteel De Nederhorst en 
langs de Vecht. Vervolgens 
via de in 2013 aangelegde 
ecologische verbinding 
langs het Naardermeer.
Kosten:  3,00 p.p. Bij een 
dagtocht dient u zelf zorg te 
dragen voor een lunchpak-
ket.
Meer info: www.fietsgilde.nl

Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Marjolein 
Hurkmans, al 27 jaar verslag-
gever bij De Telegraaf, I’m 
quite honkvast, is bezig met 
een nieuw boek bij uitgeverij 
Splint Media in Kortenhoef. 
Het bijzondere is dat ze het 
boek samen met haar kinde-
ren Madelief, Jesse en Valen-
tijn schrijft.
“De titel staat nog niet vast. 
Maar het wordt iets met ‘ont-
aard’. Want daar heb ik iets 
mee, met moeders die strij-
den met de opvoeding van 
hun kinderen. Het wordt 
zeker geen opvoedkundig 
boek. Opgroeiende kinde-
ren zijn gewoon mensen. Ik 
vind die verhalen over ‘pu-
berbrein’ en dergelijke echt 
onzinnig.”
Marjolein schrijft een 
hoofdstuk over een thema, 
waarop de kinderen dan 
reageren. Moeder redigeert 
de tekst, maar zal er inhou-
delijk geen woord aan veran-

Nieuw boek bij Splint Media

Marjolein Hurkmans schrijft samen 
met haar kinderen

deren. “Je kunt het beschou-
wen als een twistgesprek 
tussen moeder en kind.” Zo 
schreef ze een hoofdstukje 
over ‘mijn kinderen vertel-
len alles’ waarop Valentijn 
terugkaatst met een tekst 
over ‘mijn moeder denkt 
dat ik alles aan haar vertel.’
Valentijn heeft net zijn 
MBO-opleiding ‘applicatie-
ontwikkeling’ afgerond en 
heeft naar eigen zeggen 
0- schrijfervaring. Madelief 
zit op de Kunstacademie en 
schreef eerder blogs voor 
het puberpanel van het 
tv-programma Koffietijd. 
Oudste zoon Jesse werkt bij 
de KLM en wil weer gaan 
studeren. 
Marjolein is redacteur/ 
coördinator van de pa-
gina Vrouw bij de Telegraaf. 
Daarnaast schrijft ze blogs 
op Vrouw.nl en op de Face-
bookpagina ‘Club van Ont-
aarde Moeders’. Ze schreef 
in 2008 de biografie van 

Leontien van Moorsel ‘De 
rit van mijn leven’. ‘Mama’s 
zijn ook mensen’ (2000) en 
‘Natuurlijk houd ik van je, 
hoe heet je ook alweer’ zijn 
ook van haar hand evenals 
‘Een muts voor een muts’ 
samen met Patty Harpenau. 
“Ik ben een fan van Mar-
jolein” vertelt uitgever 
Bianca Krijnen- Splint, 
“haar stijl is zo prikkelend, 
humoristisch. Dat trok me 
direct aan. Toen ik haar ont-
moette, was het me al snel 
duidelijk dat ik haar wilde 
vastleggen voor een boek. 
Dat ook uitstekend past in 
onze lifestyle boeken door 
goede schrijvers met een 
sterke eigen mening.”
Op 1 september is de 
deadline voor het kwartet 
auteurs, bij wie al verschil-
lende thema’s de revue 
zijn gepasseerd: pesten, 
verliefd, voorbehoedsmid-
delen. “Ik werk sterk met 
invallen, momentopnames. 

Ga op zondag 13 of zaterdag 
26 augustus mee op waters-
afari. Ontdek in anderhalf 
uur wat er leeft in het water: 
vang en zoek! Deze activiteit 
is voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar.

In het bezoekerscentrum 
krijg je een schepnetje, een 
bak en een zoekkaart mee. 
Bij het water laat de bos-
wachter je zien hoe je de 
diertjes het beste kunt van-
gen. Gevangen?! Nadat je ze 
goed hebt bekeken, zet je ze 
natuurlijk weer voorzichtig 
terug in het water. Je komt 
tijdens de wandeling mis-
schien ook watermunt te-
gen. Gevonden?! Dan zetten 
we er overheerlijke thee van 
die jij mag proeven!
Handig om te weten:
• Graag een kwartier van 
tevoren aanwezig zijn.

• Volwassen begeleiders 
melden zich ook aan als 
deelnemer.
• Honden kunnen helaas 
niet mee op watersafari.
• De watersafari duurt 1,5 
uur.
• Deze activiteit is niet ge-
schikt als kinderfeestje. Voor 
jarigen organiseren we speci-
ale feestjes.
• Voor alle activiteiten 
geldt deelname uitsluitend 
na aanmelding en betaling 
vooraf via de website.
De Watersafari is voor kin-
deren vanaf 4 jaar bij het 
Bezoekerscentrum Gooi 
en Vechtstreek, Noorder-
einde 54b ‘s-Graveland                             
Telefoon 035-6563080                                                                   
Zondag 13 augustus van 
11.00-12.30 uur  en zaterdag 
26 augustus van 14.00-15.30 
uur. www.natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek

OERRR Watersafari in ’s-Graveland

Op zondag 6 augustus or-
ganiseren Miranda van 
den Eijnden van Artesia  
en Wendy Pater van In 
de Ontmoeting weer een 
wandeling door het bos. De 
wandeling is voor iedereen 
die verlieservaring(en) door 
overlijden kent en hier aan-
dacht aan wil geven. Hoe 
kort of lang geleden dit ver-
lies ook geweest is.

Ze komen om 10.00 uur 
bij elkaar bij De Serre van 
de biologisch dynamische 
tuinderij van Land en Bo-
schzigt Leeuwenlaan 34 
(achter huisnummer 22), 
1243 KB ’s -Graveland. 

Miranda en Wendy willen 
lotgenoten met elkaar in 
contact brengen. Lotgeno-
ten hebben elkaar veel te 
vertellen en hoeven niet 

veel uit te leggen. Het doet 
deelnemers zichtbaar goed 
om te kunnen praten over 
hun verlies en over hoe zij 
proberen om hun leven 
weer te leven. Het lopen in 
de natuur heeft vaak een 
helende werking.
Elke maand verweven ze 
een thema in de wandeling. 
Deze maand is het thema 
van de wandeling: ‘rouwen 
in je eigen tempo’. 

Kosten voor deelname zijn 
 10,- (contant). De wande-
ling duurt ongeveer een 
uur. Na afloop praten en 
drinken we nog wat bij 
De Serre (kosten zijn voor 
eigen rekening). Graag 
even aanmelden als je mee 
wilt lopen bij info@prak-
tijkartesia.nl  of bel naar 
06-23665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl

Wandeling na verlies 

En ik kan snel schrijven. 
Nu zit ik te denken aan het 
voorval dat Madelief opeens 
met een kat terugkwam uit 

Frankrijk.” Waarop Madelief 
reageert met “Hè, hoezo? 
Wacht maar, ik fluit haar 
wel terug.” 
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Door:  Herman Stuijver
LOOSDRECHT- Wie met 
Herman Rammers over zijn 
films begint, moet er eens 
goed voor gaan zitten. Want 
filmen is de grote passie van 
deze Amsterdamse Loos-
drechter, de rode draad in 
zijn leven. Dumpzone II gaat 
op 25 november in première 
en aan Dumpzone III wordt 
hard gewerkt. 

Vanaf 1994 wonen Hannie 
Koppelaar en Herman Ram-
mers zo’n 6 maanden per 
jaar op Camping Manten, 
in een fraaie stacaravan 
met rekken vol met beeld-
materiaal. Alles draait om 
de cinematografie. Herman 
en Hannie wonen de rest 
van het jaar in Amsterdam-
Noord. Daar was de cineast 
ook jarenlang politiek 
actief. Eerst vanaf 1992 bij 
de Socialistische Partij in 
de deelraad Noord, later 
richtte hij Leefbaar Noord 
op, waarvoor hij tot 2014 
optrad, tot het moment dat 
de deelraden werden opge-
heven.
Al op de middelbare school 
was de jonge Herman bezig 
met films. Zo maakte hij in 
1975 zijn debuut met ‘Het 
Gat van Wormer’ die 40 
jaar later met oude school-
makkers werd herhaald. 
Haaien vormen de hoofd-
moot van zijn filmsucces-
sen, geïnspireerd door de 
Jaws- reeks. Op de originele 
muziek van John Williams 
en met een zelf gemaakte 
haai van hout zette hij ooit 
‘The Days of the White Kil-
ler’ in elkaar. Herman liet 
zo’n 45 sollicitatiebrieven 
de deur uitgaan om in 

Dumpzone, de passie van Herman Rammers
“Het is een totaal ander ver-
haal dat ik uiteraard niet 
wil prijsgeven. Wel wordt 
er in het intro terugver-
wezen naar het verleden. 
Nieuw is dat er prachtige 
shots vanuit een drone bij 
zitten, gemaakt door Nico 
Karssemeijer, echt een 
meerwaarde.” Een afgestu-
deerde student komt tien 
jaar later naar Loosdrecht 
in een poging uit te vinden 
welke samenstelling van 
chemicaliën toch de gewel-
dige groei van de Snoek-
baars veroorzaakte om op 
dat onderzoek te promove-
ren. Wat hij niet weet is dat 
een gewelddadige bende 
gewetenloze criminelen 
hem op de hielen zit. Ook 
de meeslepende muziek 
heeft de Amsterdammer 
geheel zelf gecomponeerd. 
Op YouTube kun je aan de 
trailer zien dat het script 
rond Hannie en Herman 
weer uiterst spannend is. 
Met veel bekende gezich-
ten en prachtige shots van 
Loosdrecht en omgeving. 
Tussendoor heeft Ram-
mers, op veler verzoek, het 
verhaal van Dumpzone, 
met de ondertiteling ‘Het 
Monster van Loosdrecht’ 
bij BoekScout ook nog in 
boekvorm uitgebracht. 
Van Dumpzone III (Terug 
in de Hel) is al een half 
uur klaar. “Deze moet in 
3 jaar te doen zijn. Ik kan 
je voorspellen dat die van-
uit een andere invalshoek 
is geschreven. Een unieke 
verrassing.” Herman Ram-
mers, een creatieve filmfa-
naticus, die zijn droom 
heeft waar gemaakt, met 
een mix van fictie en rea-
liteit. 

het filmwereldje terecht 
te komen. Tevergeefs. Op 
de Filmacademie werd 
hij afgewezen, omdat zijn 
beelden te ‘on-Nederlands 
realistisch’ waren. Geluk-
kig had in de 80 ‘er jaren 
tv-maker Wim Bosboom 
van het programma ‘In 
de Kijkerd’, een wedstrijd 
voor amateurfilmers, wel 
oog voor Rammers’ talent, 
hij stimuleerde hem om 
vooral door te gaan. Her-
man bouwde een reper-
toire op van talloze films. 
Na al die jaren is het voor 
deze amateurfilmer een ge-
noegdoening dat zowel het 
gezaghebbende EYE- Film-
museum in Amsterdam als 
Beeld en Geluid in Hilver-
sum alle Rammers-films 

hebben opgeslagen in hun 
archieven. 

Dumpzone I, II en III
Op een gegeven moment 
kreeg Herman in 1997 een 
visioen van chemisch afval 
en een monster in de plas. 
“Ik zag direct de hele film 
in vage beelden voor me. 
Toen ben ik het gaan uit-
werken in scenes.” Negen 
jaar werkte Rammers met 
zijn eigen Centauri Films 
aan Dumpzone I. “Je bent 
gebonden aan zo’n drie 
maanden werken in de zo-
mer. Je hebt te maken met 
acteurs die lang niet altijd 
beschikbaar zijn. Plus het 
feit dat ik alles zelf doe. 
Filmen, schrijven, regis-
seren, monteren en alle 

andere verrichtingen.” Het 
was een gedenkwaardig 
moment toen de film in 
2007 op het witte doek 
verscheen in de botenloods 
van Manten, te midden van 
vele Loosdrechtse spelers 
die enthousiast reageer-
den. In dit blad stond een 
lovende recensie en RTV- 
Hilversum zond Dumpzone 
twee keer uit. Op de aftite-
ling stond dat Dumpzone 
II over 10 jaar zou verschij-
nen. En Herman heeft 
woord gehouden. Ondanks 
een ziekte die hem een 
jaar lang uitschakelde, po-
litieke schermutselingen 
en de bouw van een ander 
onderkomen aan de Vun-
tusplas is Dumpzone II op 
een paar details na klaar. 

Herman instrueert een actrice over Dumpzone III

VaarWater is de gratis app 
om Amsterdam en het ge-
bied van Amstel, Gooi en 
Vecht vanaf het water te 
ontdekken. In de app staan 
verschillende prachtige rou-
tes. En u kunt zien waar u 
kunt zwemmen of een hapje 
kunt eten.

https://www.agv.nl/recre-
atie/download-vaarwater/

Een vaarkaart met 1400 
interessante punten in Am-
sterdam en het gebied van 
Amstel, Gooi en Vecht
waar het, rustig, druk of té 
druk is op de Amsterdamse 
grachten. Ook voor uw 
snelheid en afgelegde ki-
lometers, terugblik op uw 

vaartochten, vaarlogboek: 
gevaren kilometers, tank-
beurten en routes, buien-
radar, kompas

Nieuwe routes
De app heeft nu vier nieu-
we vaarroutes. Daarmee 
vaar je onder andere over 
de Vecht, de Vinkeveense 
plassen, de Kromme Mijd-
recht en de Gaasp. Stuk 
voor stuk prachtige gebie-
den met veelzijdige cul-
tuur en natuur.  
Je vaart met je boot niet 
alleen over grachten, maar 
over oude (veen)rivieren, 
kanalen en meren. 

Download Vaarwater app
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- In Derde Termijn gaat over de digitale erfenis (H); 
- In RegioHub gaat het over het toeristisch overstappunt (H).
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube
en Facebook).

GooiTV

Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG- Al-
motasam Bela Saleh, zijn vrouw 
Fatima en hun vier kinderen 
doen hun uiterste best om zo 
snel mogelijk te integreren in 
Nederhorst den Berg. “De taal 
zo snel mogelijk leren is daarom 
zo belangrijk” zegt de 34- jarige 
Syrische vluchteling. 

Ruim twee jaar geleden na-
men Fatima en Almotasam 
het besluit dat het niet langer 
verantwoord was om in Alep-
po te blijven wonen. “Ik had 
een aardige job als econoom 
op een administratiekantoor 
en Fatima was lerares op een 
basisschool. Maar elke dag 
die bombardementen op de 
achtergrond, het lawaai van 

Almotasam en Fatima: ‘Alles draait om taal’

de vliegtuigen, het was niet 
meer leuk.” Daarbij kwam 
dat het leger telkenmale op 
de deur klopte bij het jonge 
gezin. “Ze zijn wel vijf of zes 

keer geweest, ik moest soldaat 
worden, dienstplicht tussen 18 
en 40 jaar. Maar ik wil niet in 
het leger van Assad. Gelukkig 
kon ik elke keer onderduiken 

veel kalmer dan in Aleppo.”

Taalstage
Op school taallessen vol-
gen (en huiswerk maken) is 
belangrijk. Maar je leert je 
Nederlands nog beter als je 
veel in contact komt met Ne-
derlanders. Daarom organi-
seert de gemeente taalstages. 
Hetty Kastelein is de sociaal 
makelaar die aanbieders en 
cliënten met elkaar in con-
tact brengt. Almotasam was 
al drie maanden vier uur per 
week actief in de kantine van 
voetbalclub Nederhorst. Zijn 
evaluatieformulier staat vol 
lovende opmerkingen over 
‘zijn sociale contacten, han-
digheid met bedienen en hulp 
in de keuken’. Hij maakte 
meer uren dan nodig, was 
zelfstandig en nooit te laat. 
Nu loopt de ex-econoom weer 
geheel belangeloos stage bij 
Charley’s Diner. “Daar moet 
ik van alles doen. Steeds iets 
anders, in de keuken of in het 
restaurant.” Het moge duide-
lijk zijn dat je met taalstages 
ook je netwerk uitbreidt. Als 
volgende stap wil Almotasam 
graag aan de slag bij Lamme 
Textielgroep, hij heeft al een 
positieve referentie. Fatima 
kan misschien helpen op de 
Jozefschool, tenslotte heeft ze 
acht jaar ervaring. Alleen, die 
taal…
“Maar eigenlijk wil ik alles 
aanpakken. Want die momen-
ten met Nederlanders zijn 
goed voor je taalontwikkeling. 
Daar draait alles om. Ik ben af-
gestudeerd econoom, maar ik 
doe ongeschoold werk. Als ik 
maar vooruit kom.” Wijselijk 
sluit hij af met dit alleszeg-
gende motto “Niks doen is 
geen optie.”

bij mijn schoonouders.”
Met hun pas geboren jongste 
Taim, de meisjestweeling See-
ma en Reema (nu 10 jaar) en 
de 9-jarige Mohamed deden ze 
wat duizenden vluchtelingen 
deden: ’s nachts trokken ze de 
grens met Turkije over. Daar 
bleven ze slechts kort. Toen 
volgde een maandenlange 
tocht door Europa. “We kwa-
men eerst met een bootje aan 
in Bulgarije en toen, ik weet 
niet meer, veel lopen, lopen, 
maar ook met de bus, of taxi 
of trein. Dat was echt zwaar, 
met die kinderen. Wat moet 
je doen, waar moet je slapen, 
waar is eten. Steeds heel veel 
mensen die ons hielpen, dat 
was heel goed.” Fatima voegt 
eraan toe dat ze deze periode 
als het ware uit haar hoofd 
heeft gewist, zoveel angst en 
onzekerheid. In Nederland be-
zochten ze drie AZC’s . Nu wo-
nen ze een jaar in een woning 
in de Bergse schilderswijk. 
Drie kinderen gaan dagelijks 
naar de internationale scha-
kelklas van De Dubbeldekker 
in Hilversum en Taim mag na 
de zomer naar de kinderop-
vang Kidswereld. 
Fatima en Almotasam zitten 
intussen ook niet stil. Fatima 
moet nog veel Nederlands le-
ren op het zogenaamde A-1 ni-
veau en de man des huizes is 
al gevorderd op B-1. Op maan-
dag- , dinsdag- en donderdag-
ochtend gaan ze naar het 
Fairfield College in Hilversum. 
Gelukkig beschikt Almotasam 
over een auto waarvoor hij in 
januari zijn Nederlandse rijbe-
wijs haalde. “Het is hier lekker 
rustig in het dorp en ik weet 
ook wel de weg in Hilversum 
en Weesp. Ik ben snel gewend 
aan het verkeer. Het is hier 

Heerlijk in de namiddagzon, 
loom genietend onder een 
boom of voor vrienden en 
familie samen aan tafel maak 
je deze pesto, geserveerd met 
een bol biologisch zuurdesem-
brood een ware traktatie die in 
enkele minuten klaar is, zo’n 
moment laat toch niemand 
zomaar voorbij gaan ..?

Deze pesto’s bevatten in-
grediënten die al vanuit de 
oudheid wereldwijd worden 
toegepast om hun genees-
krachtige of conserverende 
werking. De medicinale 
eigenschappen van de 'basis' 
pesto waarin de traditionele 
pijnboompitten zijn vervan-
gen voor pompoenpitten zijn 
al zeer waardevol, de pesto 
met extra ingrediënten is 
een smaakvariant die wel-
licht nog niet iedereen kent 
maar erg lekker is en zeker 
de moeite waard om eens te 
proberen. Daarnaast zorgt de 
combinatie van werkzame 
ingrediënten dat spijsver-
teringsproblemen worden 
tegengegaan. Juist tijdens de 
zomermaanden wanneer er 
met vakantie andere landen 
worden bezocht en er sprake 
is van veranderingen van 
temperatuur, voeding en om-
geving kunnen er klachten 
ontstaan als voedselvergifti-
ging, parasieten, flatulentie, 
krampen of schimmelinfec-
ties (candida albicans). 

De ‘basis’ pesto
Maak er de bekende brooddip 
van, of iets meer vloeibaar 
als saladedressing over een 
frisse zomerse salade of roer 
de verse pesto door gekookte 
pasta. 

Niet zomaar pesto ...
Anti-parasitair, -schimmel en -bacterieel

Ingrediënten:
- Pompoenpitten, gepeld (3 
eetlepels)
- Verse basilicumblaadjes 
  (een handje vol)
- Een teentje knoflook
- Extra viërge olijfolie
- Kristal/zeezout naar smaak

De ‘extra-power’ pesto
Eet deze pesto als brooddip of 
bijvoorbeeld bij het vlees van 
de barbecue.

Voeg extra toe voor de krach-
tige kruidenpesto:
- Rozemarijn - Tijm - Kruidna-
gel

Bereiding
Pureer alle ingrediënten (zo 
kort mogelijk) in de blender 
tot een gladde aromatische 
puree.

De magische werking van krui-
den
Kruidnagel is al honderden 
jaren één van de belangrijkste 
kruiden bij de behandeling 
van maag- en darminfecties 
en parasitaire besmettingen. 
Kruidnagelen bevat de essenti-
ele olie euganol dat krachtig is 
tegen schimmels, bacteriën en 
vele andere ziekteverwekkers. 
De geur en smaak van basili-
cum is herkenbaar voor de Ita-

liaanse keuken, het is een su-
per kruid voor de gezondheid 
van het spijsverteringskanaal. 
Het bevat een aantal krachtige 
essentiële oliën die de spiercel-
len in de darmwand ontspan-
nen, een opgeblazen gevoel en 
winderigheid tegengaan en 
zeer effectief zijn bij besmet-
ting met parasieten, verschil-
lende soorten wormen en 
candida albicans. Pompoenpit-
ten worden maar bescheiden 
toegepast in de keuken maar 
heeft wel degelijk een krachtig 
antiparasitaire werking. Het 
bevat de chemische stof curcu-
bitine dat in verschillende 
studies effectief is gebleken 
tegen candida, bacteriën en 
lintwormen. Rozemarijn is 
een onmisbaar kruid in de 
mediterrane keuken, het staat 
bekend om zijn antibacteriële 
werking door een krachtige 
cocktail van de aanwezige in-
houdstoffen, verschillende 
etherische oliën in rozemarijn 
hebben een antimicrobiële 
werking.Tijm is een favoriet 
kruid in de keuken op de 
engelse eilanden en heeft de 
reputatie te beschermen tegen 
spijsverteringsinfecties, om 
deze reden wordt het samen 
met rozemarijn veel gebruikt 
en toegepast in vleesgerech-
ten. Vroeger werden tijm en 

rozemarijn ook rijkelijk ge-
bruikt als vleesgerechten niet 
op een fatsoenlijke manier 
konden worden bewaard, zo 
werd voedselvergiftiging voor-
komen. De etherische oliën 
in tijm werken antibacterieel, 
-microbieel en -spasmolytisch 
(krampopheffend). Knoflook is 
de wereldwijde koning onder 
de smaakmakers. Het wordt 
toegepast bij vele soorten infec-
ties en parasitaire besmettin-
gen. Knoflook bezit een krach-
tige groep zwavelhoudende 
etherische oliën (oa allicine) 

die verantwoordelijk zijn voor 
de ‘knoflooklucht’, deze oliën 
kunnen maar op één manier 
het lichaam verlaten en dat 
is via de uitademing. Op hun 
route door het ademhalings-
systeem (bronchiën, longen) 
zijn ze effectief in het vernieti-
gen van virussen en bacteriën 
in het lichaam. 

Dus niet zomaar pesto ..
Varieer in de dosering van 
ingrediënten naar smaak of 
naar behoefte van medicinale 
werking. Geniet van de zomer! 
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AGENDA
MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden ge-
zien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts 
te bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel 
Wijdemeren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, 
verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week, tel. (035) 
6 924 924. Ook bij spoed buiten kantooruren!  Kraamzorg: 
(035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum 6 924 
692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 
tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 
huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan 
huis.
Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht
t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de 
regio Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 
bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Zaterdag 12 augustus
Spelletjesmiddag in het
Grand Café Emtinckhof 
Met drankjes en lekkernij
Van 14.00-16.00 uur/5pp

Zaterdag 19 augustus
Lezing ‘Porselein! ..de weg
van China naar Holland’
Drs. Brigitte Mommers
www.sypesteyn.nl/10.30 uur

Woensdag 30 augustus
Jaarmarkt Nw-Loosdrecht
Lindeplein - eikenlaan -
nootweg - centrumplein

Zat. 2 sept - dins. 5 sept
Inschrijven Kursusprojekt
Zaterdag van 10-12 uur
Dinsdag van 19.30-20.30 u
Drieluik, acacialaan 2
www.kursusprojekt.nl

Zaterdag 2 september
Kasteelfair op Sypesteyn
Van 10-18 uur. 
Aanmelden standhouders;
carma@sypesteyn.nl

Woensdag 6 september
Start van Taalcafé
Bibliotheek Loosdrecht
Van 10.00-12.00 uur
Geen kosten verbonden

Zaterdag 9 september
Open Dag van 10-13 uur
Muziekles Loosdrecht op de 
Rehobothschool 
www.muzieklesloosdrecht.nl

Vrij. 15 en zat. 16 sept.
Tweedaags Jazzfestival 
Jachthaven ’t Anker
Oudloosdrechtsedijk 117 
www.loosdrechtjazzfestival.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
2 augustus 19.00 uur: Rozenkransgebed
6 augustus 11.00 uur: diaken W. Balk

Beukenhof 
6 augustus  geen dienst

Hervormde Gemeente
6 augustus 10.00 uur: Ds. P. Vroegindeweij
 18.30 uur: Ds. C. Baan 

Gereformeerde Kerk
6 augustus 10.00 uur: Mw. ds. M.C.E. 
  Oskam-van Zwol

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
6 augustus 09.30 uur: A. van Duinen
 18.30 uur: gez. dienst Sypekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
6 augustus 09.30 uur: Leesdienst

Tijdelijk te weinig ruimte voor uw spullen? Huur dan een opslag-unit 
bij Mini Opslag Loosdrecht.  Bij ons staan uw spullen schoon, droog, 
geventileerd én beveiligd opgeslagen. Zo kort of lang als u maar wilt. 
Zeven dagen per week open van 07.00 tot 19.00. Ons pand vindt u recht 
tegenover het Nieuwbouwproject Erve Knorr
 
Mooier kunnen wij het niet maken! info@mini-opslag-loosdrecht.nl

Mini-Opslag-Loosdrecht.nl, Oude Molenmeent 4, 1231BD Loosdrecht, 035 582 59 56

035 582 59 56

Foto van de week

Trots willen wij laten zien dat onze zonnebloemen in de 
voortuin al heel hoog worden! 
Jeroen, Rachel, Niek en Leanne (Spanker 26)

06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Herman Stuijver
Demi Foudraine
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur

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

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag  v/d maand
loodsverkoop  van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.
Like ons op Facebook voor moois-uit-de-loods, 

of  kijk op www.inboedelsenzo.nl 

voor info & woningontruiming  telefoon 06-20.777.535.
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Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM  15,00    -    DEKBED vanaf  17,00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede 
ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar  8,50
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S

✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

 

De Loosdrechtse Veronique 

Meester (22 jr.) won op 

zaterdag 23 juli goud met 

roeien op het WK in het 

Bulgaarse Plovdiv. 

Samen met Karolien Flo-
rijn, Elsbeth Beeres en 
Ymkje Clevering bleef Ve-
ronique in de vier zonder 
stuurvrouw de Roemenen 
en Duitsers voor in 6.31.69 
minuten over 2 km. 

‘Roeien’

‘Wielrennen’

Veronique Meester wint goud

KORTENHOEF- De Korten-
hoefse Charlotte Kool ver-
overde vorige week woens-
dag de 3e plek tijdens de 
Acht van Chaam. Vier dagen 
eerder werd ze eerste in de 
Ronde van Ochten. 

Dat de jonge Kortenhoefse 

talentvol is, heeft ze al be-
wezen. Maar in korte tijd 
twee keer in de top- 3 ein-
digen, is een prestatie die 
er niet om liegt. Tijdens de 
Acht van Chaam werd ze 
derde in een deelnemers-
veld van 49 die meededen 
aan de Juniorenwedstrijd. 

Charlotte verkeerde in goed 
gezelschap, want na haar 
won Chris Froome bij de 
profs en Marianne Vos bij 
de vrouwen. In Ochten was 
ze triomfator bij de Vrou-
wenrace. 

Charlotte Kool brons bij 
Acht van Chaam

foto: Femke Knijpers


