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Wie zou er nu geen voorzitter van de SLOEP willen zijn? De ‘Sa-
menwerkende Loosdrechtse Ondernemers in Evenementen en 
Promotie’ is een club die met hart en ziel vanaf begin 1996 met 
talloze activiteiten zorgt voor verbinding en vertier in Loosdrecht. 
Het bestuur is op zoek naar een voorzitter. 

SLOEP ZOEKT
VOORZITTER
SLOEP ZOEKT
VOORZITTER

Aan bestuursleden Tjamke 
Kieft  en Monique van Hooft  
de taak om een profi elschets 
te maken. Daar zijn ze echter 
terughoudend in, ze hebben 
geen A4-tje met strenge eisen. 
Ze zoeken vooral een ‘men-
sen-mens’. “We zoeken een on-
dernemend type die het over-
zicht heeft  op allerlei groepen, 
commissies binnen de vereni-
ging. Die alle talenten aanmoe-
digt en die vooral de mensen bij 
elkaar houdt” begint Tjamke. 
“Binnen de SLOEP hebben we 

tal van groepen die zelfstandig 
draaien, op allerlei niveaus. Die 
weten waar ze voor staan. Ieder 
doet z’n ding. Daar hoef je niet 
aan te trekken. Het moet vooral 
leuk zijn om je samen in te zet-
ten voor de gemeenschap” vult 
Monique aan.
Betrokkenheid, is een woord 
dat de lading aardig dekt. 
Het SLOEP- bestuur vergadert 
ongeveer drie à vier keer per 
jaar, op een ontspannen wijze, 
en zijn er ter voorbereiding van 
de Feestweek vier gezellige bij-

eenkomsten die de voorzitter 
mag leiden.
Daarnaast zijn er diverse bij-
eenkomsten van groepen die 
ieder hun eigen onderdelen van 
de evenementen voorbereiden. 
Een voorzitter hoeft  niet bij al 
deze bijeenkomsten aanwezig 
te zijn maar het wordt natuur-
lijk wel erg gewaardeerd. Het is 
ook heel leuk om te weten wat 
er speelt bij de vrijwilligers, hun 
enthousiasme te delen en tijdig 
advies en hulp aan te bieden.

‘Niet zoeken naar een 
breder -ik- maar naar 
een groter -wij-’.Dat wil 
SLOEP ook graag zijn. 

Iedereen die zich thuis voelt 
bij de Loosdrechtse activitei-
ten kan zich aanmelden, maar 
je hoeft  niet per se een Loos-
drechter te zijn. Een duo-voor-
zitterschap is ook bespreekbaar. 
Tjamke noemt het functione-
ren van de vele groepen een 
soort ‘kringensysteem’: “Ieder-
een doet zijn eigen werk, maar 
je weet wel wat de anderen 
doen. De tentopbouwers gaan 
zelfstandig aan de slag, terwijl 
een andere club de elektrici-
teit en waterleiding aanlegt. Je 

kunt als voorzitter een handje 
toesteken, maar het hoeft  niet. 
Onder leiding van de voorzit-
ter worden alle puzzelstukjes 
in een bijeenkomst in elkaar 
gezet.”
Samenvattend sluiten Monique 
en Tjamke aan bij wat koning 
Willem-Alexander zei tijdens 
zijn Nieuwjaarstoespraak: ‘Niet 
zoeken naar een breder -ik- 
maar naar een groter -wij-‘. Dat 
wil SLOEP ook graag zijn. 

SLOEP het jaar door
Ruim 200 vrijwilligers zetten 

hun schouders onder de uit-
voering van de evenementen 
en meer dan 300 bedrijven 
werken op enigerlei wijze mee 
aan de activiteiten van SLOEP. 
“In elk Loosdrechts gezin zit 
wel een SLOEP’er” zei ex-bur-
gemeester Don Bijl eens. 
SLOEP regelt de Feestweek van 
vrijdag 27 april t/m zaterdag 5 
mei. Op zondag 8 juli is er de 
wijd en zijd bekende Sloepen-
tocht. Bij de Jaarmarkt op 29 
augustus in Nieuw Loosdrecht 
is de hulp van SLOEP ook on-
misbaar. Lees verder op pagina 2
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Als je het niet meer trekt moet je duwen

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

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

5,5050

5,9595 

Toscaanse kipsteak
gemarineerde kipfi let met roomkaas 
en italiaanse kruiden

vleeswarentrio
100 gram pekelvlees
100 gram lever
Bakje hamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Sloep zoekt voorzitter
Vervolg van pagina 1

De Spelletjesmiddag van de 
Zonnebloem is zaterdag 13 ja-
nuari a.s. van 14.00 tot 16.00 
uur in het Grand Café van de 
Emtinckhof te Loosdrecht. On-

der genot van hapjes en drank-
jes kunt u gezellig spelletjes 
doen en met elkaar in contact 
komen. De toegang is voor ie-
dereen, kosten € 5,-.

Spelletjesmiddag 
Zonnebloem

Vervolgens steken de SLOEP 
‘ers een handje toe bij het Loos-
drecht Jazzfestival op vrijdag 
14 en zaterdag 15 september. 
Zeer waarschijnlijk is er op 
zaterdag 27 oktober een enge-
Halloween-partij, onder voor-
behoud. En natuurlijk wordt 
Sinterklaas op zaterdag 17 no-
vember welkom geheten. 
Tot slot willen Monique en 

Tjamke nog kwijt dat er altijd 
ruimte is om nieuwe spellen 
en activiteiten te bedenken en 
te organiseren. Aanvulling van 
verse vrijwilligers kan nooit 
kwaad. 
Bent u gemotiveerd om zich 
aan te sluiten bij deze enthou-
siaste club? Mail eens naar se-
cretaris Tjamke Kieft : tjamke@
stichtingsloep.nl. Meer info: 
www.stichtingsloep.nl   Bellen 
mag ook 06-25.23.28.54.

De hervormde kerk in Oud 
Loosdrecht met de daar achter-
gelegen begraafplaats is niet 
weg te denken uit het straat-
beeld van Oud Loosdrecht. Het 
onderhoud aan het monumen-
tale gebouw is een kostbare 
zaak. Schilderwerk, het terrein 
rondom de kerk en het interi-
eur zijn kostenposten die gere-
geld terugkomen.

Op 13 januari a.s. wordt er bij 
de hervormde kerk, Oud Loos-
drechtsedijk 230, van 10.00 
– 14.00 uur een verkoop, klei-
ne rommel- en boekenmarkt 
georganiseerd. Er zijn diverse 
loterijen, verkooptafels met 
leuke cadeautjes, en uiteraard 
ontbreekt een uitgebreid assor-

timent zelfgemaakte kaarten 
niet.
Er is ook aan de kinderen ge-
dacht dus ook die zijn van har-
te welkom! Bij de koffi  e of thee 
kunt u genieten van heerlijke 
zelfgebakken appeltaart of een 

plak cake. De opbrengst van 
deze verkoop komt helemaal 
ten goede aan de kerk.
’s Avonds om 20.00 uur is er een 
gezellige bingoavond. Denkt u 
aan de kerk….dan hopen we u 
ook die dag te zien.

Verkoop en bingo voor de kerk

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

REGIO - Kinderen zitten vol 
emoties en moeten nog leren 
om hiermee om te gaan. Hoe 
pak je dat als ouder aan? Hoe 
geef je je kind ruimte maar stel 
je tegelijkertijd ook grenzen? 
Daarover gaat de driedelige 
workshop Heppie?! 

Speciaal voor ouders met kin-
deren van 2 tot 12 jaar, biedt 
Jeugd en Gezin de workshop 
Heppie?!  Die bestaat uit drie 
bijeenkomsten van twee uur, 
waarin de basisemoties ‘boos, 
bang en bedroefd’ centraal 
staan. Daarbij krijg je concre-
te tips om ruimte te geven aan 
emoties maar ook grenzen te 
stellen aan gedrag. Als ouder 
wil je immers dat je kind zich-
zelf kan zijn maar ook dat hij 

rekening houdt met 
zijn omgeving.  
 
Heppie?! 
start in januari 
De workshop start 
18 januari in Bus-
sum en vindt op 
drie opeenvolgende 
donderdagen plaats 
tussen 20.00 en 
22.00 uur. De kos-
ten voor deelname 
zijn 30 euro per ou-
der(paar). Ouders 
uit de hele regio Gooi en Vecht-
streek zijn welkom.  
 
Aanmelden en informatie  
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 
van Jeugd en Gezin Gooi en 

Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
susaanbod). Ook kun je bellen 
naar het inhoudelijk spreekuur: 
(035) 692 63 50 of een mail stu-
ren naar cursussen@jggv.nl. 

Leer meer over kinderen en emoties

Heppie-massage
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concrete zetels in de gemeen-
teraad. En dat gaat ons lukken, 
daar ben ik vast van overtuigd! 
Met zo’n stel gemotiveerde, 
enthousiaste kandidaten en 
een vernieuwend programma 
waarin wij opnieuw niet de 
overheid maar de samenleving 
centraal stellen en volop gaan 
voor het behoud van het karak-
ter en de kracht van onze dor-
pen is de basis aanwezig.”

Aanmelden
Wie er bij wil zijn en op zo’n 
winters buff et getrakteerd wil 
worden, wordt verzocht zich 

KORTENHOEF- Zaterdagmid-
dag 20 januari vanaf 17.00 uur 
start het CDA Wijdemeren de 
campagne voor de gemeen-
teraadsverkiezingen met een 
winters stamppottenbuff et in 
de kassen van Kwekerij Ome 
Joop, Kromme Rade 6 in Kor-
tenhoef. Zowel CDA-leden als 
niet-leden zijn hierbij van harte 
welkom. De toegang en deel-
name aan het buff et zijn gratis.

Om ca. 17.30 uur zal partij-
voorzitter Ymkje van ‘t Riet het 
glas heff en op een mooi jaar en 
een wederom fantastische ver-
kiezingsuitslag. Vervolgens zal 
fractievoorzitter en lijsttrekker 
Jan Verbruggen de aft rap geven 
voor de verkiezingscampagne 
van het CDA.

Kennismaken met kandidaten
Vrijwel alle veertig CDA-kandi-
daten zullen aanwezig zijn en er 
is ruimschoots gelegenheid om 
op een informele manier met 
hen kennis te maken. Maar ook 
om met de kandidaat-raadsle-
den en kandidaat-wethouders 
te bespreken voor welke pun-
ten zij willen gaan en hoe zij 
dat denken te bereiken in de 
komende raadsperiode. 

Ondernemerslocatie
Voor fractievoorzitter en lijst-
trekker Jan Verbruggen past de 
ondernemerslocatie prima bij 

het Wijdemeerse CDA. “Het 
CDA is een ondernemende 
partij. Dat hebben wij de afge-
lopen vier jaar wel bewezen. 
Alom hoor ik positieve berich-
ten over ons CDA. Nagenoeg 
alle beloft es van vier jaar gele-
den hebben wij kunnen waar-
maken. Of het nu gaat om meer 
aandacht voor eenzaamheid en 
de zorg voor jong en oud, het 
wegwerken van het achterstal-
lig groenonderhoud, de ver-
keersveiligheid rond scholen 
of woningbouw. Er is hard ge-
werkt en veel bereikt, maar wij 
zijn er nog niet en daarom wil-
len wij op volle kracht door in 
het belang van onze inwoners, 
ondernemers en verenigingen.”

Waardering omzetten 
in zetels
Verbruggen: “Wij zijn overal 
zichtbaar aanwezig en aan-
spreekbaar. Als enige politieke 
partij van Wijdemeren staan 
wij elk jaar (ook buiten verkie-
zingstijd) op de jaarmarkten in 
onze dorpen. Daarnaast zijn 
onze zeven raadsleden vrijwel 
wekelijks op bezoek bij men-
sen thuis, bij ondernemers en 
bij onze vrijwilligers. Ook onze 
twee wethouders waren vaak 
meer in de dorpen te vinden 
dan in het gemeentehuis. Zo 
hoort het en dat wordt gewaar-
deerd.  Het komt er nu op aan 
die waardering om te zetten in 

CDA start campagne met stamppottenbuffet

WIJDEMEREN- De gemeente 
Wijdemeren heeft een Ge-
meentelijk Rioleringsplan voor 
2018-2021 op papier gezet. 
De gemeente heeft de taak 
om hinder en schade door wa-
teroverlast te voorkomen. Het 
gaat daarbij om afvalwater, 
regenwater, oppervlaktewater 
en grondwater. Het klimaat 
verandert, dat staat vast. Daar-
om zal Wijdemeren bij alle ri-
oolvernieuwing, inrichting van 
de openbare ruimte, bij nieuw-
bouw en bij onderhoud van 
het openbaar groen rekening 
houden met het toekomstige 
klimaat. 

Wateroverlast, watertekort, 
hittestress, bosbrandgevaar, 
enzovoort, moeten samen met 
bedrijven, bewoners en organi-
saties worden opgelost. De ge-
meente kan het niet alleen.
Dé belangrijkste reden voor de 
aanleg van het riool was ooit 
de volksgezondheid. Dat lijkt 
nu vanzelfsprekend, wat echter 
niet wegneemt dat het blijvend 
onder de aandacht moet blij-
ven. De komende periode gaat 

Wijdemeren extra inzetten op 
het inzamelen van alle vuilwa-
ter en voorkomen dat het vuil 
het riool ergens anders verlaat 
dan op de Waterzuivering Hor-
stermeer. Alle foutieve lozingen 
van vuilwater op het regenwa-
terriool worden opgespoord 
en (verplicht) gesaneerd. Bij de 
ombouw van gemengde naar 
gescheiden riolering worden 
bewoners en bedrijven ge-
vraagd mee te werken aan het 
afk oppelen van alle verhardin-
gen aan straatzijde. Nu gebeurt 
dat nog op vrijwillige basis en 
betaalt de gemeente de kosten, 
maar bij onvoldoende mede-
werking wordt dat ongetwijfeld 
verplicht en is de rekening voor 
de eigenaar van het perceel. 
Daarnaast werkt Wijdemeren 
aan vermindering van de in-
stroom van water dat niet in 
het riool thuishoort zoals op-
pervlaktewater of grondwater.

De Gooi en Vechtstreek wil 
in 2030 energieneutraal en 
in 2050 klimaatneutraal zijn. 
Hieraan kan de gemeentelijke 
watertaak slechts een beschei-

den bijdrage leveren. Zo zou 
Riothermie, waterwinning uit 
rioolwater, moeten worden on-
derzocht. 

De duurste
Als vandaag alle Wijdemeerse 
riolen vervangen zouden wor-
den, kost dat ruim 160 miljoen. 
Dat is een enorme waarde. De 
kosten om de riolen te onder-
houden en te verbeteren zijn 
geraamd op 13,5 miljoen tot en 
met 2021. Die kosten moeten 
volledig worden gedekt uit de 
rioolheffi  ng. Op dit moment is 
dat € 285, 84 per perceel. Dat 
moet voldoende zijn om de kos-
ten te dekken. Voor een gemid-
deld huishouden heeft  Wijde-
meren de hoogste rioolheffi  ng 
van de regio. In de omliggende 
gemeente varieert het bedrag 
tussen 200 en 270 euro. Dus wil 
Wijdemeren dat de inwoners in 
2019 ook minder gaan betalen. 
De raad mag op 8 februari kie-
zen uit twee scenario’s: € 270,- 
of € 250,-. Bij de eerste variant 
krimpt de ‘rioolpot’ van 3,5 
miljoen naar 3 miljoen. Bij 250 
euro naar 2,2 miljoen. Wethou-

Gemeentelijk Rioleringsplan

13,5 miljoen voor verbeteren van riolen

der Reijn vindt beide varianten 
aanvaardbaar en hij meent dat 
oppotten voor een verdere toe-
komst onnodig is. 

De gemeente koppelt af op 
haar kosten en sluit aan 
op het goede riool, als de 
bewoners de benodigde 
ruimte vrij maken in de 
tuin.

Klimaatbestendig
Reijn voegt eraan toe dat kli-
maatbestendigheid nu de hoog-
ste prioriteit heeft . Concreet 
betekent dat o.a. de actie ‘Steen-
breek’, bestrating eruit, planten 
erin. Ook zinkputten en regen-
tonnen in eigen tuin gaat de 
gemeente stimuleren. Reijn wil 
graag dat bewoners op vrijwil-

lige basis meewerken aan een 
aansluiting op het gescheiden 
riool. De gemeente koppelt af 
op haar kosten en sluit aan op 
het goede riool, als de bewo-
ners de benodigde ruimte vrij 
maken in de tuin. De aannemer 
is toch bezig en de kosten zijn 
laag. Daarentegen wil de ge-
meente dan geen schadeclaims 
voor kapotte tuinbestrating of 
plantjes die het niet hebben 
overleefd. Bij de Dennenlaan in 
Loosdrecht was de medewer-
king 95%. En dus wil Reijn de-
zelfde werkwijze voort zetten in 
Overmeer-Zuid in Nederhorst 
den Berg en bij de Eikenlaan in 
Loosdrecht. Vrijwillig afk oppe-
len en aansluiten op kosten van 
de gemeente. Zo niet, dan volgt 
verplichting en betalen. 

Sleutel
Service

uiterlijk donderdag 18 janua-
ri aan te melden. Dat kan per 

mail naar secretaris@wijdeme-
ren.cda.nl of telefonisch tel: 06 
– 50 22 31 99
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✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefi lter
✓ 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

WIJDEMEREN - Senioren, 
chauff eurs met rijbewijs C/D/E 
en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbe-
wijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht op 
het spreekuur d.d. 19 januari  
in het Gemeentehuis, Rading 
1. Schikt de datum u niet dan 
zijn er andere mogelijkheden 
elders in de regio.

Tarief: € 40,00 voor de B/E keu-
ring en € 55,50 voor chauff eurs 
met rijbewijs C/D/E.  Voor in-
formatie en een afspraak belt 
u tijdens kantooruren naar het 
landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
?088 23 23 300. Zelf een datum 
plannen kan via www.regel-
zorg.nl. ?

Keuringen voor rijbewijs

Voor iedere bezoeker van deze 
Preview liggen kortingskaarten 
klaar voor het Kunst & Antiek 

Weekend, dat dit jaar weder-
om in de Grote Kerk Naarden 
gehouden wordt van 25 t/m 28 

Galerie Wijdemeren in Breukeleveen

Preview Kunst & Antiek Weekend Naarden
januari.

Beurs Naarden
Het Kunst en Antiek Weekend 
in Naarden is een van de groot-
ste beurzen van Nederland  
waar een grote diversiteit mo-
derne en hedendaagse kunst 
wordt aangeboden. Onder de 
titel ‘Holland Waterland’ speelt 
Galerie Wijdemeren met deze 
preview in op het beursthema 
‘Dit is Holland’. Tijdens de Pre-
view bij Galerie Wijdemeren 
worden de schilderijen gefl an-
keerd door indrukwekkende 
sculpturen en zilver. Een greep 
uit de collectie: Fraaie plasge-
zichten van de geliefde Loos-
drechtse kunstschilder Dirk 
Smorenberg, typische Katwijk-
se bomschuiten van de hand 
G.A.L. Morgenstjerne-Munthe 
en een prachtige voorstelling 
van de Kromboomslootgracht 

in Amsterdam 
van M.H. Mac-
kenzie. Daar-
naast werken 
van andere gro-
te namen zoals 
G.H. Breitner, 
Charles Leic-
kert, Isaac Israels, M.C. Es-
cher en J.J.C. Spohler. Deze 
kunstenaars van toen hangen 
naast kunstenaars van nu, zo-
als Annelies Jonkhart, René 
Smoorenburg en Ruud van der 
Neut. Dat alles vergezeld door 
de weergaloze sculpturen van 
o.a. Jean en Marianne Bremers 
en een prachtige verzameling 
zilverwerk van bekende mees-
ters.

Breukeleveen
Het loont daarom zeker de 
moeite dit moois in alle rust te 
bekijken bij de warme vlam-

men van de open haard en een 
heerlijk kopje koffi  e bij Ga-
lerie Wijdemeren. De galerie 
is gevestigd aan de Herenweg 
73 in Breukeleveen. Reguliere 
openingstijden: iedere woens-
dag, donderdag en vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur maar voor 
deze speciale Preview eveneens 
op zaterdag 13 en zondag 14 
januari van 11.00 tot 16.00 uur. 
Galerie Wijdemeren heet u van 
harte welkom!
Meer informatie vindt u op 
onze website: www.galeriewij-
demeren.nl. 

WIJDEMEREN- Galerie Wijdemeren aan de Loosdrechtse Plassen in 
Breukeleveen opent op zaterdag 13 en zondag 14 januari van dit 
nieuwe jaar met een Preview van de collectie kunst en antiek die 
zij dit jaar tijdens het Kunst & Antiek Weekend in de Grote Kerk 
Naarden tentoonstellen. Kunstliefhebbers worden daarmee in de 
gelegenheid gesteld om op hun gemak de collectie in de huiselij-
ke expositieruimte aan de Herenweg 73 in Breukeleveen te komen 
voorbeschouwen.
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'Schaatsen'

'Judo'

WIJDEMEREN- Het jaar is nog 
maar net begonnen en er 
staan nu al honderden run-
ners ingeschreven voor Run for 
KiKa 2018. Voor velen is het dé 
stok achter de deur om de goe-
de voornemens vol te houden. 
Het hardloopevenement voor 
Stichting Kinderen Kankervrij 
(KiKa) heeft dit jaar een record 
aantal edities op de planning 
staan. 

“Meer bewegen betekent voor 
mij meer dingen kunnen doen, 

dat is mijn streven voor 2018. 
Doordat het voor een goed 
doel is, is dit voor mij een reden 
om het ook vol te houden.” zegt 
deelnemer Angelique die mee-
doet aan de Run for KiKa Win-
terrun. “Het lijkt me geweldig 
om in de winter te lopen. Een 
soort kerstmarkt-gevoel, maar 
dan met hardlopen!”
 
Run for KiKa 2018
Run for KiKa is hét hardloop-
festival voor de hele familie. 
Komend jaar rennen deel-

nemers in zeven steden voor 
KiKa. Hun doel: kinderkanker 
de wereld uit helpen. Er is keu-
ze uit de 5 of 10 kilometer en 
voor de kleintjes is er de Kids-
Run. Op het terrein zijn verder 
tal van leuke activiteiten voor 
jong én oud. 
 
Goede Voorneemweken
Om mensen te helpen met het 
volhouden van de goede voor-
nemens biedt Run for KiKa tot 
en met 14 januari 25% korting 
op het inschrijfgeld. Deelne-
mers ontvangen de korting als 
ze gebruik maken van de code 
2018START. Inschrijven kan 

via www.runforkika.nl/doe-
mee-als-runner

Run for Kika 2018

WIJDEMEREN- Zes Elfsteden-
winnaars naast elkaar, een 
unieke foto. Van links naar 
rechts ziet u Evert van Ben-
them, Jan van der Hoorn, Jeen 
van den Berg, Jan van der 
Hoorn, Reinier Paping en Henk 
Angenent.

Door: Herman Stuijver

Vorige week was het op 4 ja-
nuari precies 21 jaar geleden 
dat de ‘Spruitjeskoning’ Henk 
Angenent de laatste Elfsteden-
tocht won. Evert van Benthem 
won hem in 1985 en 1986. Hij 
boert alweer 18 jaar in Cana-

da. Bijna iedereen kent ook 
Reinier Paping die de legen-
darische ‘Tocht der Tochten’ in 
1963 op zijn naam schreef. In 
bijna 11 uur reed hij onder bar-
re omstandigheden de 197 km. 
Bij de start was het toen -21° 
C. De ouderen kennen nog die 
vage zwart-witte tv-beelden 
toen Paping bij het bruggetje 
bij Bartlehiem werd geïnter-
viewd. Inmiddels is Reinier 
Paping een vitale 86-jarige die 
nog regelmatig de schaatsen 
onderbindt. 
Jeen van den Berg overleed in 
2014. Deze Friese onderwijzer 
kwam in 1954 als eerste over 

de streep in een re-
cordtijd van 7,5 uur 
die pas door Evert 
van Benthem in ’85 
werd verbeterd. Ook 
de beide Jan van der 
Hoorns zijn overle-
den. De linker, Jan 
J. van der Hoorn, maakte deel 
uit van de vijfmans kopgroep 
die in 1956 gezamenlijk over 
de fi nish kwam. Offi  cieel was 
er toen geen winnaar. De twee-
de Jan van der Hoorn (rechts), 
neef, eindigde in 1947 als vijf-
de, maar werd in de zomer van’ 
47 tot winnaar uitgeroepen 
vanwege (vermeend) ‘opleg-

gen’ door winnaar Joop Bos-
man uit Breukelen. 
De Bergse Elfstedenkenner 
Mark Hilberts schreef diver-
se boeken over deze schaats-
wedstrijd langs elf Friese ste-
den. Hij schreef ‘It Giet Oan, 
zei Kroes’; ‘Reinier Paping, 
held van de Elfstedentocht’ 
en ‘Deelnemen mag, winnen 

is een ander verhaal’, over de 
historie van vrouwen in de Elf-
stedentocht. Momenteel werkt 
Hilberts aan een boek waarop 
de aff aire van 1947 (De beerput 
Elfstedentocht) op een nieuwe 
wijze wordt belicht. 

Zes Elfstedenhelden naast elkaar

'Wakeboarden'

Op zaterdag 6 januari vond in 
winterse sferen de nieuwjaars-
receptie van SV Loosdrecht 
plaats. Houtsnippers op de 
vloer, knapperende vuren, 
kerstbomen, ski’s tegen de 
muur, glühwein, schuimend 
bier en een goede DJ. Dit al-
les bedoeld om elkaar in alle 
gezelligheid te ontmoeten en 
een goed nieuwjaar te wensen, 
als ook een mooi moment van 
terugblikken en vooruitkijken.

Door: Patricia IJsbrandy

Voor de voetbalminnende 
jeugd kan een nieuw jaar niet 
beter beginnen dan dat deze 
wordt afgetrapt met een pot-
je voetbal. Zij kregen ’s-mid-
dags een voetbalclinic van Het 
Eerste Elft al. De jongens en 
meisjes vonden het geweldig, 
renden zo hard als ze konden 
en schoten op hun allerbest. 
“Het was alsof Ajax ze kwam 
trainen”, vertelde een moeder. 
Daarna was er voor hen ver-
maak en hilariteit bij de goo-
chelshow in de kantine. 

Nieuws
In de nieuwjaarstoespraak van 
voorzitter John Beerendonk 
was aandacht voor zowel po-
sitiviteit en heuglijk nieuws als 
te betreuren gebeurtenissen en 
feiten. 
Hij bedankte Lex, Hester en 
Joep voor hun vele uren vrij-
willige inzet voor de club, zij 
hebben het stokje inmiddels 
doorgegeven. Er waren dit sei-
zoen veel leden die opzegden, 
maar de club kon een evenzo-
vele nieuwe enthousiaste groep 
spelers verwelkomen. 
Het is geen nieuws, maar nog 
steeds een feit waarmee de 
club kampt, de gebouwen van 
het complex hebben het zwaar 
te verduren. Het dak zorgde 
meerdere keren voor lekkages 
en er moest behoorlijk veel 
geverfd worden. De voorzitter 
pakte zelf de kwast ter hand, 
waarvoor hij de eer en dank 
door de aanwezigen werd toe-
geroepen. Gelukkig gebeurt 
een zwaar lichamelijk onge-
val niet vaak op de club, door 
snel accuraat handelen van de 
Eerste hulpverleners wist een 

speler met een hart-
stilstand het incident 
te overleven. Alle lof 
ging uit naar de hulp-
verleners. 
Een minuut stilte werd 
in acht gehouden om 
stil te staan bij het 
overlijden van twee 
clubcoryfeeën, Arie 
Kroon die jaren in het 
wedstrijdsecretariaat 
zat en Evert Verhoef, 
hij was lange tijd een 
gewaardeerd bestuurs-
lid. Aansluitend was het tijd 
voor het openen van een ca-
deau. De voorzitter sprak in 
alle gekheid de hoop uit dat het 
een reischeque naar de Maledi-
ven voor het bestuur zou zijn, 
maar was zeer content met het 
erebord voor leden die veel be-
tekend hebben voor de club, en 
hij daagde dan ook iedereen uit 
om daarop terecht te komen. 
De club verheugt zich al ge-
ruime tijd zeer op een tweede 
kunstgrasveld. De belasting 
op de grasvelden bij nat weer 
is groot en één kunstgrasveld 
biedt dan te weinig capaciteit 

voor alle trainingen. De kans 
is groot dat de beslissing begin 
maart in de gemeenteraad valt 
en er nog dit seizoen gestart 
kan worden met de aanleg er-
van. Om ervoor te zorgen dat 
alle doelstellingen gerealiseerd 
kunnen worden die de club 
gezond houden, is geld nodig. 
Alle leden zal worden gevraagd 
om een extra bijdrage te doen, 
en om met elkaar de noodza-
kelijke acties op touw te zetten. 
“Vele handen maken immers 
licht werk. En het is vooral erg 
gezellig om samen iets te doen”, 
zegt Beerendonk. 

50 jaar
Volgend jaar bestaat de club 
vijft ig jaar en dat geeft  reden 
tot een uitgebreid feest. Dit 
jaar zal daar vorm aan gegeven 
worden en kan iedereen ideeën 
voor dit jubileum opperen. De 
voorzitter tot slot: “Wees trots 
op je SV Loosdrecht -shirt, 
heb respect naar de leiding en 
op het veld. Ik stel voor om 
in 2018 niet tot tien maar tot 
tweeëntwintig te tellen, om 
daarna te reageren met ver-
stand. Namens het bestuur 
wens ik jullie allemaal een ge-
zond en sportief 2018!“

Oergezellige start van het jaar bij SV Loosdrecht

Foto: Herman Stuijver (2011)
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Zo, de oliebollen en appelf-
lappen zijn zo langzamerhand 
weer verteerd, de Nieuwjaars-
recepties zo goed als afgelo-
pen en nu worden we weer in 
het keurslijf gegoten van alle-
dag. Voor de meeste van ons 
een poosje zonder feesten en 
kijken hoe lang we de goede 
voornemens volhouden.

Voor het KPL komt er nu zo 
langzamerhand een hele span-
nende tijd aan, want het nieu-
we cursusseizoen moet weer 
gevuld worden met goede, leu-
ke en aantrekkelijke cursussen. 
Daar gaan we ons met name in 
de komende maand over bui-

gen. In een van de vorige ar-
tikelen heb ik daar al iets over 
geschreven en heb toen een 
algemene oproep gedaan of u 
een idee heeft  voor een leuke 
cursus of die wellicht zelf kan 
geven. We hebben al een paar 
ideeën aangereikt gekregen, 
maar we kunnen er zeker nog 
een aantal gebruiken. Schroom 
niet en mail het aan info@
kploosdrecht.nl, dan kunnen 
we de ideeën in de werkgroep 
bespreken en wellicht kunnen 
we er mee aan de slag. Ik vind 
dat de cursussen die worden 
aangedragen heel vaak verfris-
sende en onverwachte ideeën 
bevatten. Kijk wat u kunt doen.

807, 207, 706, 310B
Binnenkort komen er een aan-
tal nieuwe leuke items. Ik heb 
al verteld over cursus 608 de 
schaatsverhalen van Angelo 
Damo, ook over de echt hele 
leuke cursus 807 de kinderen 
van 8 -13 jaar die Italiaans ko-
ken met hun vader of moeder 
enz. De fantastische creaties die 
worden gemaakt doen me soms 
denken aan het programma 
Masterchef. Laat het niet aan 
uw neus voorbij gaan.
De kookcursussen van Joep 
Frijdal zijn razend populair. Er 
wordt er weer een gegeven op 
10 februari en dat is cursus 207 
Indische rijsttafel. Heerlijk!

Voor de mensen die graag naar 
architectuur kijken, van histo-
rie houden en  daar de bijpas-
sende verhalen bij willen horen 
is cursus 706 Stadswandeling 
Naarden op 10 februari een 
must.
De workshop 310 B Handge-
schept papier maken op 14 
februari door onze Japanse do-
cent is niet alleen interessant, 
maar prikkelt ook de fantasie. 
Wat is het niet leuk om zelf 
een prachtig vel papier te ma-
ken met daarin een fi guur of 
silhouet voor een schitterende 
en unieke uitnodiging bijvoor-
beeld. Dat is pas scoren.

Kijk wat u kunt doen
Ik hoop dat ik u weer een aantal 
leuke ideeën aan de hand heb 
gedaan en u kunt de cursussen 
ook vinden op onze website. 
Alle informatie en begeleiders 
kunt u natuurlijk altijd vinden 
op www.kploosdrecht.nl

Het Kursusprojekt Loosdrecht vertelt
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Goede voornemens?
Geef je op voor een Hatha

yogales op ma. of wo. 
avond. Proefl es gratis
stuur een mail naar 

santosa.vitaal@gmail.com 
of bel naar 06-31572566

Te Huur: Garagebox / 
Opslagruimte 21m2 

Info: Pijnaker Beheer BV
06 53 26 53 36

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153

 

Huisartsen

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Men-

sen kunnen worden gezien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te 

bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.

Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60

Receptenlijn                  24 uur               588 90 60

Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60

Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60

Buiten de kantoortijden en in het weekend, avond, nacht en op feestdagen 

Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek  0900-9359

Verza Welzijn

Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 582 16 95

Mantelzorgondersteuning                              035 - 697 00 50

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht

Apotheek  

Nw. Loosdrechtsedijk 28,   582 65 50.  

Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 

Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07

Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00

Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:

 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 

fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24

Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  

Kraamzorg:   035 - 692 49 22 

Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  

(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 

Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24

Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 

Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten 

DPS Dieetkunde,   085-210 05 75

Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

Amaris Thuis locatie Zuiderheide     035-6254150 of 06-12740786

Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 

(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl

Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078

thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding

in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 

Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15

Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53

Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 

Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
14 jan. 11.00 uur: pater P. de Klerk 
Beukenhof
14 jan. 11.15 uur: Geen opgave ontvangen
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
7 jan. 10.00 uur: Dhr. S. Leeuwenstein, jeugddienst
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen
Gereformeerde kerk
14 jan. 10.00 uur: Ds. A. Boer

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
14 jan. 09.30 uur: Ds. W. van den Hul
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 
Nederlands Gereformeerde kerk
14 jan. 09.30 uur: Leesdienst

STERRETJES

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V. 
Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie:  Herman Stuijver 
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwsster.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 10 jan. 14.30 u. Ouderenmiddag: natuur- en dieren Wijkgebouw, Eikenlaan
wo. 10 jan. 15.00 u. Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden Emtinckhof, Eikenlaan
wo. 10 jan. 19.30 u. Film: Ray Dillewijn, Ankeveen
do. 11 jan. 20.00 u. Lezing sterrenkunde: Fast Radio Bursts Bez. Centrum NM ’s-Grav.
do. 11 jan. 20.15 u. Jazzdiva Fay Claassen Oude Kerkje, Kortenhoef
13/ 14 jan. 11.00 u. Preview kunst en antiek Galerie WM Herenwg. 73, Breukeleveen
za. 13 jan. 10.00 u. Verkoop en bingo NH kerk Oud Ldr. Oud Loosdr.dijk 230
za. 13 jan. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Grand Café, Emtinckhof
za. 13 jan. 14.00 u. Diersporen zoeken Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 14 jan. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 14 jan. 11.00 u. Ontdek de Buitenplaatsen Bez. Centrum NM ’s-Grav.
wo. 17 jan. 10.00 u. Th emaochtend: Russische poëzie Bieb, Tjalk 41

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

Activiteiten agenda

Plaats hier uw Sterretje
voor meer info 

kijk op onze site
www.nieuwsster.nl

GOOITV

Vanaf 10 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met: De Naarder en Bussumer van het jaar, Muider-
bergse vrijwilligersprijs, dakplaten Bussumse watertoren los door 
storm en de kerstboomverbranding; In gesprek met Han ter Heegde, 
burgemeester van Gooise Meren; Nieuwe aflevering van RegioHub.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl

Voor de 9e keer organiseert 
Lions Club Loosdrecht e.o. het 
evenement ‘Bridge aan de Dijk’ 
op zaterdag 3 februari a.s. De 
opbrengst van dit toernooi 
komt elk jaar ten goede aan 
een goed doel. 

Voor 2018 is gekozen voor 
Stichting Tante Joy. In de vorm 
van een kroegentocht langs 
verschillende locaties van de 
Oud Loosdrechtsedijk in Loos-
drecht spelen de paren 24 spel-
len in 6 rondes. De start is om 
10:45 uur. 

Plaatsen vrij
Er zijn nog plaatsen vrij om 
mee te doen! Aanmelden kan  
via de website www.loosdrecht.

lions.nl. Deelname is uitslui-
tend mogelijk per paar. In-
schrijving vindt plaats op basis 
van volgorde van betaling en is 
defi nitief na ontvangst van het 
inschrijfgeld op rekeningnum-
mer: NL78RABO033.69.37.075 
t.n.v. Lionsclub Loosdrecht e.o, 
met vermelding van de achter-
namen van het bridgepaar.

Deelname aan het toernooi 
kost € 65,- per paar. In dit be-
drag zit inbegrepen een kopje 
koffi  e of thee bij de start op de 
eerste locatie, een eenvoudige 
lunch op de locatie van de 3e 
ronde en borrelhapjes bij de 
prijsuitreiking bij KWVL ‘de 
Vereeniging’ aan de Oud Loos-
drechtsedijk 151-153. 

Lions bridgetoernooi 

‘Bridge aan de Dijk’ 

NieuwsSter bezorgers om 

op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht 

te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij 
ons te komen bezorgen

neem dan contact op per 
telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.mas-
meijer@online.nl

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Al 20 jaar leidt Fred de Beer in 
de Emtinckhof een gespreks-
groep met ouderen over tal 
van onderwerpen. Een mooi 
moment om stil te staan bij 
deze ‘oefeningen voor lichaam 
en geest’. 

Door: Herman Stuijver

Fred de Beer belandde na een 
lange loopbaan als geluidstech-
nicus bij de omroep opeens in 
een zee aan vrije tijd. Die heeft  
hij goed benut. Hij doet zoveel 
dat hij zijn agenda nauwelijks 
kan bijhouden. Niet alleen is hij 
druk met de gespreksgroep, hij 
is ook actief met muziek in di-
verse zorgcentra en leidt men-
sen rond bij Beeld  & Geluid. 
Daarnaast jamt hij regelmatig 
met vrienden op zijn keyboard, 
schildert bij een KPL- schilder-
club en exposeert op diverse 
plekken. Plus dat zijn vrouw 
Lyda, kinderen en kleinkinde-
ren uiteraard ook zorg en aan-
dacht verdienen.  

“Er zijn een paar spelre-
gels. We hebben het niet 
over ziektes, het slechte 
eten, de kerk en de poli-
tiek. Maar verder is alles 
welkom.”

Fred heeft  de twee decennia 
met zijn gesprekspartners 
goed gedocumenteerd. In twee 
dikke mappen liggen stapels 
papier met de namen van de 
deelnemers, de onderwerpen 
en wat losse opmerkingen. In 
januari 1998 kwam hij er na 
de startbijeenkomst achter dat 
het niet helemaal was wat hij 
wenste. De verplichting dat er 
twee activiteitenbegeleiders 
bij moesten zitten, blokkeer-
de min of meer zijn rol als ge-
spreksanimator. “Ik voelde me 
overbodig, omdat die begelei-
ders steeds het heft  in handen 
namen. Ze zagen me een beetje 
als een indringer” zegt hij. Ge-
lukkig veranderde die situatie 

20 jaar verrijkende gesprekken met Fred
na de zomer, zodat Fred de ge-
spreksgroepen op z’n eigen ty-
perende wijze kon invullen. 

Maar verder is alles welkom.” 
Na een kort welkom opent het 
gesprek altijd met een gedicht. 
Soms van een deelnemer, soms 
van Fred. Daarna begint het 
gesprek over het onderwerp. 
Dat vergt een gedegen voorbe-
reiding door de gespreksleider 
die altijd boeken en kranten-
knipsels doorploegt over het 
onderwerp. Daarvan maakt 
hij voor zichzelf een samenvat-
ting, zodat hij weet waarover 
hij het heeft . “Dan vind ik het 
mijn taak dat iedereen min 
of meer gelijkwaardig aan de 
beurt komt. Iedereen moet je 
respecteren voor zijn of haar 
mening. Ook laat ik iedereen 
uitpraten, al komt iemand lang-
zaam uit zijn woorden. Je mag 
het zeggen.” Als een gespreks-
partner buiten het onderwerp 
praat, wijst Fred er vriendelijk 
doch duidelijk op om binnen 
de lijnen te blijven. Door de 
leeft ijd van de deelnemers wis-
selt de samenstelling uiteraard 
in de loop der jaren. Mensen 
overlijden of vallen om andere 
redenen af en nieuwe dames 
en heren sluiten aan. Voorna-

melijk dames trouwens. Fred 
heeft  goede herinneringen aan 
gesprekspartners die al 12 jaar 
aan tafel zitten of zaten. 

“Uiteraard zonder mensen 
te veroordelen of een opge-
legde mening. Gewoon een 
open gesprek.” 

De onderwerpen zijn gevari-
eerd en boeiend. Wat dacht u 
van ‘omgaan met angst’, ‘de pil 
van Drion’, ‘grootvaders’, ‘le-
vensverwachting’, creatief op 
hoge leeft ijd’, ‘Spanderswoud 
en Corversbos’, ‘shakra’s’, ‘bang 
voor de computer’ en ‘vakantie’.  
Fred waagde zich ook aan lasti-
ge thema’s als Jehova’s en Islam. 
Afgelopen maandag ging het 

over ‘Oordelen’. “Ik wil hier 
nog lang mee doorgaan, al-
thans voor zover het gaat” zegt 
de 83-jarige. “Ik vind het een 
verrijking en ik kom elke keer 
weer tevreden thuis als we uit-
gepraat zijn.”

Gedicht
Tilly van Vuurt levert regel-
matig een gedicht voor de 
gespreksgroep. In september 
2017 schreef ze drie strofes over 
Fred en de gespreksgroep. Het 
laatste couplet: ‘’t Blijft  voor ons 
een open vraag / maar jij wordt 
weer eens uitgedaagd / ons ie-
dere keer te laten voelen/ hoe je 
gedachten om kunt woelen/ we 
gaan hier steeds verrijkt van-
daan / dat heb jij dan toch maar 
weer gedaan/ 


