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Kunstverzameling
voor de toekomst
veilig gesteld
Sandra van Rijkom en Rik Jungmann

Door: Saskia Luijer
Sandra van Rijkom, wethouder
kunst en cultuur, heeft vaart gezet achter de overdracht van de
schilderijen en is blij dat het nu
geregeld is. “Laten we het doen
voor de gemeenteraadsverkiezingen” was haar gedachte.
“Voor de wisseling van wacht
qua wethouder en ook voor de
naderende gemeentelijke herindeling.”

Geschiedenis
Juist een gemeentelijke herindeling was ooit de reden om
Stichting Kunstbezit ’s-Graveland op te richten. Perscollega
Rik Jungmann, van de Wijdemeerse Webkrant, schetst vol
enthousiasme de voorgeschiedenis. Onder meer het feit
dat de voormalige gemeente
’s-Graveland flink geïnvesteerd
had in kunst, met name in de
Kortenhoefse School. De col-

Soestdijkerstraatweg 27 O1213 VR Hilversum O035-6424474 Owww.idmakelaars.nl

lectie van het kunstenaarsdorp
was indertijd zo’n 400.000 gulden waard. Een flink bedrag en
met de ophanden zijnde fusie
tot Wijdemeren wilde men de
verzameling veilig stellen voor
de inwoners van Ankeveen,
Kortenhoef en ’s-Graveland.

“Zij hebben alleen een gehaakt kleed en wat porselein” riep men spottend.
Immers, het college van B&W
van buurgemeente Hilversum
was van plan om een schilderij
van Piet Mondriaan te verkopen om zo geld te genereren
voor de restauratie van Gooiland. En wie verzekerde dat de
nieuwe Wijdemeerse raad niet
met een vergelijkbaar voorstel
zou komen? Bovendien was er
volgens Jungmann veel scepsis
t.a.v. het kunstbezit van Nederhorst den Berg en Loosdrecht.
“Zij hebben alleen een gehaakt
kleed en wat porselein” riep
men spottend. Hierdoor gedreven besloot de ’s-Gravelandse
raad om de kunstcollectie onder te brengen in een aparte

stichting; Stichting Kunstbezit
’s-Graveland.
Toekomst
De ’s-Gravelandse kunstwerken zijn gewoon aanwezig op
het gemeentehuis, net als de
schilderijen die in het bezit waren van de gemeenten Nederhorst den Berg en Loosdrecht.
Een aantal hangt aan de muur
en een deel is opgeslagen in het

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Dinsdag 16 januari heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de schilderijen uit de voormalige gemeenten Loosdrecht en Nederhorst den Berg over te dragen aan Stichting Kunstbezit ’s-Graveland.

depot. Afgelopen zomer is de
hele collectie weer eens goed
in kaart gebracht. Alles is gefotografeerd en vastgelegd in een
digitaal bestand. Toen ontstond
ook het idee om de Bergse en
Loosdrechtse schilderijen over
te dragen aan de stichting, legt
Sandra van Rijkom uit. Daarbij
bladert ze door de catalogus en
laat wat doeken van Smorenberg zien. Lees verder op pag. 2
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Kunstverzameling voor de Jubileum doktersassistente
toekomst veilig gesteld
Mariëlle van Dijk
Vervolg van pagina 1
Mooie beelden van de uitgestrekte Plassen en een winters
schaatstafereel. De toegevoegde
werken hebben een geschatte
waarde van 15 à 17 duizend
euro, waarbij de wethouder
aanmerkt dat de ’s-Gravelandse
collectie inmiddels in waarde is

gedevalueerd. De naam Kunstbezit ’s-Graveland blijft overigens gehandhaafd, maar het
besluit is genomen om de verzameling veilig te stellen voor
alle inwoners van Wijdemeren.
Van Rijkom: “Het is voor het
algemeen belang dat deze collectie voor iedereen bewaard
blijft.”

Brand bij Watertuin
Op bungalowpark Watertuin
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht is woensdagavond 17 januari een chaletcaravan door een uitslaande
brand verwoest. Bij aankomst
van de brandweer stond de ca-

ravan al volledig in de brand
waarop middelbrand werd
gegeven. De brandweer wist
nog op tijd een gasfles veilig te
stellen. Over de oorzaak is nog
niets bekend.

Op 16 januari was het 25 jaar
geleden dat Mariëlle van Dijk
haar carrière begon als doktersassistente. In 1993 was dat bij
dokter Mol op de Frans Halslaan. In 2001 verhuisde deze
praktijk naar de huidige locatie
op de Eikenlaan, en werden de
gezamenlijke huisartsen van
Loosdrecht haar werkgever. In
de loop der jaren hebben vele
Loosdrechters, inmiddels van
verschillende generaties, haar
leren kennen. Mariëlle is een
enorm toegewijde assistente.
Haar passie vindt ze vooral in
het contact met de patiënten en
de vertrouwelijke band die ze
met hen opbouwt. Ze voelt zich
op haar plek op de huisartsen-

praktijk Loosdrecht,
het is een gezellig team
waarin iedereen zich
kan ontwikkelen. Mariëlle heeft zich onder
meer gespecialiseerd
in wondzorg. Naast
doktersassistente
is
zij ook een fanatiek
hardloopster en trainster bij het GAC. Deze
week is ze gestart een
team van de huisartsenpraktijk te trainen
voor de Hilversum
City Run – Spieren
voor Spieren. Mariëlle
werd vandaag in het
zonnetje gezet, met
bloemen en taart!

Foto: Wessel Kok

Sluit Gooi en Vechtstreek aan bij
statiegeldalliantie?
Steeds meer Nederlandse organisaties en gemeenten sluiten
zich aan bij de statiegeldalliantie. Dit initiatief is in het leven
geroepen om het heﬀen van
statiegeld uit te breiden naar
kleine plastic ﬂessen en blikjes.

Remco van Kooi

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

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk
Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Als je het niet meer trekt
moet je duwen.

De GAD is in gesprek met de
zeven gemeenten van de Gooi
en Vechtstreek om ook aan te
sluiten bij de statiegeldalliantie.
Onderzoek heeft aangetoond
dat met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfafval
met 70 tot 90 procent afneemt.
Nog meer voordelen zijn dat
deze flesjes en blikjes goed
gerecycled kunnen worden

voor nieuwe producten waardoor
er minder CO2
uitgestoten wordt
en minder wordt
afval
verbrand.
Ook vermindert
de plastic soep in
de zee evenals het
dierenleed. Lokale overheden,
en daarmee de belastingbetaler, besparen jaarlijks tientallen
miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval.
In 2011 waren het de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek
die het initiatief namen om
tijdens het VNG-congres een
motie in te dienen voor het uitbreiden van het statiegeldsys-

teem. Deze motie is toen met
ruim 94% aangenomen. Ook
nu wil de GAD de gemeenten
hierin goed informeren en adviseren over aansluiten bij de
alliantie. Meer informatie over
de statiegeldalliantie: www.statiegeldalliantie.org. Bedrijven,
organisaties en verenigingen
kunnen zich daar ook aansluiten bij de alliantie.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

vleestortilla
procureurlapje gevuld met
gekruid gehakt

2 stuks

5,50

Samen

5,95

vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram salami
Bakje rundvleessalade
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

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Tips en ideeën voor kiezers en lokale politici

Doe mee met Klankbordgroep Verkiezingen
WIJDEMEREN- De redactie van
het Weekblad Wijdemeren en
de NieuwsSter nodigt u uit om
mee te doen aan de Klankbordgroep Verkiezingen. Acht
weken lang kunt u meedenken
over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. U vormt
samen een klankbord voor de
kiezers en aankomende raadsleden. Help ze!
Door: Herman Stuijver
Op woensdag 21 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
Er doen maar liefst 8 politieke
partijen mee: CDA, D66, De

Lokale Partij, PvdA/GroenLinks, Dorpsbelangen, Onafhankelijk Liberaal, VVD en
Christen Unie. Zij zullen u de
komende weken bestoken met
de promotie van hun partij, op
allerlei manieren. De taak van
de Klankbordgroep Verkiezingen wordt om u een beetje
wegwijs te helpen in deze informatiestroom. U krijgt de
kans om tips, plannen, kritiek,
opmerkingen, ideeën en vragen
op te sturen. Positief, negatief,
neutraal, dat maakt niet uit, als
het maar over de verkiezingen
gaat. Jong, oud, van Breukeleveen tot de Hinderdam, ieder-

een mag meedoen. U vormt
samen het klankbord voor de
ruim 18.000 kiezers die hun
weg zoeken naar 21 maart. En
ook een beetje voor alle zwoegende aankomende raadsleden
die smeken om aandacht, waardering en kritiek.
Spelregels
Er zijn een paar spelregels:
kandidaten op de kieslijsten
zijn uitgesloten; maximaal
100 woorden (uitzonderingen
in overleg met de voorzitter);
voorzien van naam en adres.
Uiteraard kan de voorzitter van
de Klankbordgroep (H. Stuij-

ver) te allen tijde bijdragen weigeren die de fatsoensgrenzen
overschrijden.
De Klankbordgroep Verkiezingen zal op 31 januari, 7, 14, 21,
28 februari, 7, 14 en 21 maart
naar buiten treden. Op 28
maart wordt de KV opgeheven,

met een korte terugblik. Doe
mee, denk mee, schrijf mee!
U kunt mailen naar: redactie@
dunnebier.nl of schrijven naar:
Klankbordgroep Verkiezingen;
Nieuw Walden 6; 1394 PB Nederhorst den Berg. Graag voor
vrijdag 16.00 uur.

Kieslijst De Lokale Partij
De Lokale Partij is trots op de
vastgestelde kieslijst voor de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Wijdemeren.
De lijst beslaat totaal 44 namen, met een duo lijsttrekkerschap en als lijstduwer bestuurslid Michael Kulkens.
Opvallend is het duo lijsttrekkerschap van Alette Zandbergen en Gert Zagt. “We hebben
samen deze partij opgericht
en afgelopen raadsperiode
het lokale geluid stevig op de
kaart gezet. Het is een logische
voortzetting van de intensieve
samenwerking”, aldus Zandbergen.
Lokaal sterk
De kandidaten zijn allemaal
mensen die hart hebben voor
de lokale zaak en komen uit alle
kernen. Jong, oud en een mooie

verdeling man/vrouw. Gert
Zagt: “Met deze club zien we
de verkiezingen vol vertrouwen
tegemoet. Heerlijk om hiervan
duo-lijsttrekker te mogen zijn”.
Vernieuwing en ervaring
De kopgroep bestaat uit enthousiaste, ervaren en nieuwe
mensen die met elkaar veel
expertise bezitten. Op plaats 3
uit Nederhorst den Berg Renée
Wijnen met kennis op gebied van ruimtelijke ordening,
bouwprojecten en groenbeheer.
Loosdrechter Olivier Goetheer,
onze energieke fractie-assistent, werkzaam in IT-management, staat op 4. Gevolgd door
sociaal bewogen en pedagogiek
studerende Margriet Rademaker uit Ankeveen. Kortenhoever Frits den Hartog, manager
bij een internationaal mediabedrijf op 6. Daarna Berger Ma-

rius Knijff met een juridische
staat van dienst. Op de foto
tevens Friso van Voorthuizen,
bekend van Wijdemeren2020
(plaats 9).

De volledige kandidatenlijst
staat op www.delokalepartij.org

Op Koers
Het is fantastisch dat zoveel
mensen bereid zijn de lokale
zaak te steunen. Het sterkt ons
gevoel dat we op de juiste koers
zitten.

Op vrijdag 23 februari vindt
het eerste grote politieke debat
in Wijdemeren plaats met het
oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart, georganiseerd door de plaatselijke
ouderenbonden. De acht partijen die strijden om de gunst
van de kiezer krijgen de kans
hun ideeën te presenteren. Zij

Taxateur Arie Molendijk
komt naar Loosdrecht
De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder Arie
Molendijk uit Rotterdam komt
zaterdag 27 januari van 13.00
tot 16.00 uur naar Fletcher Hotel, Oud Loosdrechtsedijk 253,
Loosdrecht om oude en zeldzame boeken, handschriften en
oude bijbels voor het publiek
op hun waarde schatten.
De heer Molendijk organiseerde destijds twee keer per jaar
een veiling van oude en antieke boeken en was organisator
van diverse boekenmarkten in
den lande, zoals de Veluwse
boekenmarkten. Molendijk is
vooral gespecialiseerd in oude
geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Ook
oude foto’s, ansichtkaarten en
albums zijn welkom. Taxatie

gebeurt zo mogelijk aan
de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een
nauwkeurige vaststelling
van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk
en van de staat waarin het
boek verkeert. Met enige
regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst
zeldzame werken voor de dag
en soms duiken zelfs geheel
onbekende boeken op. Arie
Molendijk geeft graag een deskundig advies m.b.t. restauratie
van kostbare boeken, bijbels
of boeken met een emotionele waarde. Het maken van een
taxatierapport voor de verzekering is mogelijk voor zeldzame boeken en bijbels en advies
voor verkoop en inbreng voor

Politiek Debat Wijdemeren
gaan in debat met elkaar en
met de kiezers. Alle onderwerpen kunnen aan bod komen, van sociale cohesie tot
woningbouw, van verkeersmaatregelen tot gemeentelijke
herindeling.
Datum: vrijdag 23 februari.
Tijd: 16-18 uur. Plaats: De
Drie Dorpen, Ankeveen.

Waardevol Wijdemeren
De ChristenUnie Wijdemeren
heeft het manifest ‘Waardevol
Wijdemeren’
gepubliceerd,
waarin zij hun speerpunten
voor de komende gemeente-

een veiling. Voor taxatie of
verkoop van een bibliotheek of
een partij moeilijk te vervoeren
boeken kan eventueel een afspraak worden gemaakt. Taxatie kost vijf euro, ongeacht het
aantal te beoordelen boeken.
Meer informatie:
Antiquariaat A.C. Molendijk,
mail: amolendijkboeken@outlook.com of kijk op www.molendijkboeken.nl.

raadsverkiezingen bekendmaken. Het manifest is te
bekijken op de website www.
wijdemeren.christenunie.nl
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Peuterpret bij bibliotheek Lezers schrijven...
Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdag is zondag 4
februari om 10.30 uur een voorstelling voor peuters bij Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat allereerst het belang
van voorlezen centraal: voorlezen aan kinderen is belangrijk.
Het prikkelt de fantasie, het
vergroot de woordenschat en
draagt bij aan interactieve vaardigheden. Kinderen die al vroeg
regelmatig worden voorgelezen
doen het later beter op school,
leren sneller lezen en hebben
daarmee een groot voordeel bij
leeftijdgenoten die niet worden
voorgelezen. Maar vooral: het
bezorgt kinderen (én ouders
en verzorgers) heel veel plezier!
Daarnaast staat het prentenboek van het jaar centraal. Poppentheater Dubbele Jan heeft
op basis van dit prentenboek de

theatervoorstelling ‘Slaap, tijger, slaap’ gemaakt voor kinderen van 3 tot 5 jaar: Ga je meer
naar India? Daar woont de
kleine tijger. Kleine tijger houdt
van spelen, van dansen en van
springen, maar alleen dansen
en springen is niet leuk. Laten
we allemaal met hem meedoen.
Van al dat dansen wordt kleine
tijger moe, hij gaat een middagdutje doen. Maar dan…”
Entree voor iedereen (kinderen
en volwassenen) € 5,-. Graag
van tevoren reserveren via
loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl of 035-5825488.
Voordeel Actie
Peuters en kleuters die tussen
24 januari en 4 februari lid worden ontvangen een vingerpopje
van Kleine Tijger. Ouders die
tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden ontvangen
€ 10,- korting op een comfortof topabonnement.

De verontrustende dreiging van Hilversum
Wijdemeerders die de berichten over Hilversum volgen,
zullen zich net als ik steeds
grotere zorgen maken. Het
wordt ook steeds duidelijker waarom drie jaar geleden
volledig vanuit het niets het
woord fusie viel. En het wordt
ook steeds duidelijker waarom
ik (net als de bijna 8.000 ondertekenaars van de petitie van
Wijdemeren2020) fel tegen
die fusie ben. Hilversum staat
met haar rug tegen de muur
en wordt gechanteerd door
media miljardairs om maatre-

gelen te nemen die Hilversum
op eigen kracht niet kan realiseren. Burgemeester Broertjes, oud-mediaman, heeft de
ambitie om met megalomane
plannen van Hilversum dé
mediastad der mediasteden te
maken. TV-miljardairs willen
best blijven en hun imperia
uitbreiden, maar eisen dan
wel dat Hilversum de verkeersproblemen oplost, meer bedrijfspanden bouwt en zorgt
voor woningen voor nieuwe
medewerkers. Hoe handig zou
het dan zijn als door een vij-

andige overname van Wijdemeren de gemeente Hilversum
even snel wordt uitgebreid.
Op grondgebied van vooral
’s-Graveland, Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht kunnen
dan nieuwe wegen, nieuwe bedrijventerreinen en goedkope
woningen worden gebouwd.
Nee dus! Op deze verkwanseling van onze groene ruimte
zitten wij niet te wachten. Stem
in maart dus tegen een fusie
met Hilversum!
Frank Senteur, Ankeveen

Grote stormschade Buitenplaatsen
De zware storm van donderdag 18 januari heeft grote natuurschade aangericht op de
Buitenplaatsen van Natuurmonumenten in ’s-Graveland. Op
de landgoederen zijn een kleine zestig bomen gesneuveld,
waaronder veel bijzondere
exemplaren.
“Het is dramatisch”, zegt een
aangeslagen boswachter Johan
van Galen Last. “Op alle buitenplaatsen zijn monumentale
bomen gesneuveld; beuken van
meer dan honderd, tweehonderd jaar oud, grote Douglassparren, eeuwig zonde.” In de
meeste gevallen ging het om
oude laanbomen die al zwakker waren. In tegenstelling tot
solitaire bomen die in staat zijn
zich in vol ornaat te ontwikkelen en wel tegen een stootje
kunnen, hebben deze laanbomen minder sterke wortels en
takken. Ze zijn niet gewend om
veel wind te vangen en de natte omstandigheden vormden
een extra probleem omdat de
wortels dan minder grip op de
bodem hebben.

Als luciferhoutjes
Op Gooilust gingen zes beuken om en ook op Boekesteyn
knakten grote bomen als luciferhoutjes. Er was ook overlast
doordat omgevallen bomen
paden blokkeerden, zoals op
Bantam, Land en Bosch en bij
het Corversbos. Door grote
banden als noodverband om
een verwoeste linde te wikkelen, kon voorkomen worden
dat deze op de toegangsweg
bij Gooilust zou vallen en voor
een gevaarlijke situatie zou zorgen. De boom zal omgezaagd
en afgevoerd worden. Ook de
komende dagen blijft het nog
uitkijken in de bossen, want
losse takken kunnen alsnog
naar beneden komen. Natuurmonumenten is druk bezig om
alle paden weer vrij en veilig te
maken.

de toekomst veilig te stellen.
Elk jaar worden er in het hele
gebied herstelwerkzaamheden
uitgevoerd waaronder vervanging van bomen en nieuwe
aanplant van boomgroepen
en solitaire bomen. Er is veel
aandacht en zorg voor de oude
monumentale bomen maar helaas kun je je niet weren tegen
een storm met de omvang die
donderdag over ons land raasde. Van Galen Last: “Je kunt er
niks aan veranderen, de bomen
liggen aan stukken. Het is een
kwestie van opruimen en weer
opnieuw beginnen. Het duurt
tientallen jaren voor je weer
zulke bomen hebt staan en er
is veel geld en mankracht voor
nodig.”
Omgewaaide beuk op Gooilust

Opruimen en
opnieuw beginnen
De ’s-Gravelandse Buitenplaatsen zijn al bijna
vier eeuwen oud en Natuurmonumenten doet
er alles aan om ze voor

Sleutel
Service
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Bedenk jij het Icoon Oostelijke Vechtplassen?
LOOSDRECHT – Heb jij al een
idee wat het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen zou moeten zijn? De eerste informatiemiddag in Finley het Witte Huis
heeft een heleboel vragen beantwoord. De prijsvraag gaat
nu echt van start.
Door Barbara Schriek
Na het officiële startsein van
vrijdag 12 januari in basisschool De Catamaran is het tijd
om de hele prijsvraag goed uit
te leggen aan geïnteresseerden.
Al meer dan dertig partijen
hebben aangegeven mee te willen doen aan de zoektocht naar
het Icoon Oostelijke Vechtplassen. In Finley, het Witte Huis,
kijken we uit over de plassen
waar Frans Evers (voorzitter
bestuur Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen) de informatiemiddag begint met een
filmpje. In deze film wordt
duidelijk dat de Loosdrechtse
plassen en het Wijde Blik (waar
de prijsvraag over gaat) kampen met problemen, zoals een
slechte waterkwaliteit en baggerproblemen. “De watersector
is toe aan modernisering.” De
komende tien jaar hebben eenentwintig partijen de handen

ineen geslagen en het Gebiedsakkoord ondertekend. Met 77
miljoen euro gaan zij wat aan
deze problemen doen.
Objectief
Deze prijsvraag wordt gefinancierd vanuit de overheid en de
ondernemers. Evers: “We wilden dat dit een objectieve uitslag zou krijgen. Dus we wilden
het niet alleen vanuit de overheid laten komen.” Het bedrijfsleven heeft de Gebiedsvisie gemaakt en liet daarin weten een
iconisch eiland te willen. “Maar
na anderhalf jaar praten over
deze prijsvraag hebben we besloten dat het geen eiland hoeft
te zijn. Een icoon kan veel abstracter zijn.”

“Maar na anderhalf jaar
praten over deze prijsvraag hebben we besloten
dat het geen eiland hoeft
te zijn. Een icoon kan veel
abstracter zijn.”
Arjan Dros, bestuurslid Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen en oprichter Belangenvereniging Loosdrechtse
Plassen (BELP), geeft aan wat

hij zou willen zien als winnaar:
“Aantrekkelijkheid zoals in de
jaren zestig. Toen hadden we
een jazzfestival, zeilkampioenschappen, het bruiste. Mensen
moeten weer naar Loosdrecht
willen komen!” Rien van de
Broeke, ook bestuurslid van de
stichting wil juist ruimte voor
de toekomst. “Laten we een
nieuwe richting op gaan, fris!”
Natuur, cultuur en recreatie
Evers neemt het weer over: “Eén
aspect dreigt steeds tussen wal
en schip te vallen: Natuurhistorie. Het gaat dus om drie pijlers:
Top natuur, prachtig recreëren
en cultuurhistorie.” Voorzitter
van de jury, Patrick Poelmann,
vertelt over hoe het verder in
zijn werk gaat. “In april doen
we de eerste jurering. Dan
volgt een tentoonstelling met
de eerste selectie. In juni zal er
uit de tentoonstelling nog een
ronde volgen voor de publieksprijs. En in juli de uitslag.” Jos
Harmsen gaat er nog dieper op
in. “De prijsvraag gaat om het
water, de oevers en de dijken.
Dus het hoeft niet per se alleen
op het water te zijn.” Recreatie,
natuur, ondernemerschap en
cultuur. Al deze dingen moeten
zichtbaar zijn in de uiteinde-

Doppen sparen voor de geleidehond
Iedereen heeft ze in huis, het
kost niet veel moeite en is bovendien leuk en mooi om met
elkaar en voor elkaar te kunnen
doen; het sparen van hard plastic doppen voor het KNGF, het
Koninklijke Nederlands Geleidehonden Fonds.

zij niet thuis is mogen de zakjes
of dozen voor haar garage worden gezet, dan doet zij ze bij elkaar in een container. In 2017
kon Gonny maar liefs 517 kilo
doppen wegbrengen! “Het mag
nog veel meer worden, blijf de
doppen maar brengen!”

Door: Patricia Ijsbrandy

Oud-Loosdrechtsedijk 34 Andy’s Dierensuper
Het goede doel sluit mooi aan
bij de winkel. Klanten die voor
hun huisdier voer of benodigdheden komen halen leveren gemakkelijk hier ook hun doppen
in. De container staat links van
de toonbank. “Hij zit elke paar
weken bomvol.”

De geleidehond betekent voor
veel mensen een groot verschil
in levenskwaliteit. De vraag
naar deze goed getrainde honden is groot en het opleidingstraject in verhouding lang, minimaal twee jaar van intensieve
verzorging en training door
pleeggezinnen, verzorgers en
professionals. Een assistentieof geleidehond wordt, meest
bekend, ingezet als blindengeleidehond, maar kan ook van
grote waarde zijn voor mensen
met een andere hulpbehoefte
en als buddy of medisch detectiehond. De opleiding voor één
hond kost ongeveer vijfduizend
euro en daar zijn heel veel doppen voor nodig. Denk daarbij
aan doppen van frisdrank-,
shampoo-, of wasmiddelenflessen, deodorant- of slagroombussen, de pindakaaspot
of melk- en fruitsappakken,
alle hard plastic doppen zijn
welkom. In Loosdrecht zijn

een aantal adressen waar deze
belangeloos worden ingezameld. Hier worden ruimte en
middelen ter beschikking gesteld. De ingezamelde doppen
worden op eigen kosten naar
een groter verzamelpunt in Almere gebracht. Vandaar wordt
de lading doppen per vrachtwagen naar het recyclebedrijf
gebracht, die op hun beurt de
vergoeding aan het KNGF geven. In totaal werd er in 2017
voor 34.727 euro in Nederland
aan doppen bij elkaar gespaard,
waarvan nu zeven honden in
basisopleiding zijn.
Waar in Loosdrecht inleveren?
Flits 14 in Nieuw-Loosdrecht
bij Gonny Reman
Met veel enthousiasme zamelt
zij al drie jaar de doppen in. Als

Bleekveld 1 Oud-Loosdrecht
SWS De Catamaran
Sinds januari 2016 sparen de
kinderen van de basisschool
thuis de doppen en nemen
ze mee naar school. Het goede doel spreekt ze enorm aan
waardoor ze nog altijd fanatiek
meedoen. Een grote pluche
hond in de algemene ruimte op
school houdt het toezicht op de
ingeleverde doppen en deksels.
Hoe inleveren?
Graag de doppen schoon en
ontdaan van ander materiaal
als zacht plastic, rubber, metaal
of karton inleveren.

lijke winnaar(s). Er zijn meer
voorwaarden waaraan voldaan
moeten worden (zie de website), maar Harmsen geeft nog
een tip: “Hoe mooier het er uit
ziet, hoe eerder je de publieksprijs zal winnen.”
Categorieën
Er zijn drie categorieën waar
een winnaar uitkomt en de
publieksprijs. De eerste draait
om de professionals (architecten etc.). De tweede categorie
is voor bewoners en gebruikers
uit Stichtse Vecht, Hilversum,
Wijdemeren en mensen die een
ligplaats hebben in dit gebied of
een andere aantoonbare relatie.
De laatste categorie is scholieren en studenten tot en met
Bachelor niveau. Er zijn flinke
geldbedragen te winnen dus
denk eens goed na over wat jij
in Loosdrecht zou willen zien.
Vanuit de zaal volgt een tip
om te winnen: “Kijk in het Gebiedsakkoord hoe je met jouw
idee kunt aansluiten bij reeds

bestaande projecten!” Je kunt
het idee inleveren van 5 tot en
met 28 februari, online. Heb
je een grote maquette of poster gemaakt? Dan kun je deze
naar het gemeentehuis van
Wijdemeren brengen.Zie www.
icoonoostelijkevechtplassen.nl
voor meer informatie.
Kaartkussen
Leuk en praktisch: Nooit
meer de waterweg kwijt! Alle
watersportgebieden, dus ook
Loosdrechtse Plassen, hebben een kaartkussen. Kijk
voor meer informatie op
www.lappalou.nl

Nijlpaard op Loosdrecht
Bij de officiële aftrap van de
zoektocht naar het icoon van
de Oostelijke Vechtplassen, liet
de Hilversumse wethouder Eric
van der Want als voorbeeld het
boek ‘Nijlpaard op Loosdrecht’
zien. Deze verhalenbundel van
Helge Bonset verscheen 9 november bij uitgeverij Nieuwe
Druk en bevat 21 korte verhalen. Of ‘t nijlpaard ook echt het
icoon van Loosdrecht gaat worden is de vraag, maar de titel
roept in ieder geval wel nieuwsgierigheid op. Meer lezen? Kijk
op www.nieuwedruk.nl
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

6

NIEUWSSTER

Woensdag  januari 

Nieuwe Exposant in Sociaal
Cultureel Centrum
In het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) in Nederhorst den
Berg exposeert Nico de Vries
zijn schilderijen.
Nico de Vries is in zijn werkzame leven bezig geweest met de
aankleding van winkelcentra,
hierbij kwam zijn creativiteit
goed tot uiting in schitterende decoraties die beleving en
sfeer brachten. Deze decoraties
waren vaak gebaseerd op dierenthema’s. Dieren ontroerden
Nico namelijk reeds op jonge
leeftijd en dat is altijd zo gebleven. Nico is ondertussen gepensioneerd waardoor hij zich
volledig kan richten op zijn

grote passie, namelijk schilderen. Met
name dieren vertolken hierin vaak
de hoofdrol. Nico
werkt voornamelijk
met olieverf waardoor er warme tinten ontstaan. Tevens
probeert hij veelal
een boodschap in
zijn
schilderijen
mee te geven waardoor
menigeen
wordt aangegrepen.
De schilderijen zijn
van maandag t/m
vrijdag van 8.00 –
18.00 uur te bewonderen en op

Lezers schrijven...
Plastic Afval
Het is weer dinsdag en het
wachten is op de ophaaldienst
(GAD) voor het plastic afval.
Regelmatig komt het voor dat
er één (of soms meerdere)
zakken zijn opengescheurd
en de inhoud ervan op straat
ligt. Dat zou door loslopende
katten kunnen komen of door
kraaien. En deze ochtend was
dat ook weer het geval, maar
nu met een harde wind erbij,
zodat het plastic e.d. door de
hele buurt werd verspreid. Het
zou aan te bevelen zijn dat er
een container door de GAD
wordt verstrekt voor plastic

afval. Dat voorkomt verspreiding in de buurt van los afval
door opengetrokken zakken.
Gert Hendrickx
Nederhorst den Berg
Noot van de redactie: Uit navraag
bij de GAD blijkt dat de wens van
Gert Hendrickx snel in vervulling
zal gaan. Het plan is dat deze
zomer (tussen mei en juli) alle
inwoners van gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een oranje
PMD-container krijgen. Ze zijn
dus in aantocht!

zaterdag van 11.00 – 13.00 uur.

‘Blik op de man’ centraal in
zangvoorstelling Esperanto
Theater De Dillewijn in Ankeveen is vrijdag 13 en zondag 15
april het toneel voor de unieke
voorstelling ‘Oh Boy’ van Vocal
Group Esperanto.
In een theatrale setting laten
de tien enthousiaste zangeressen, onder leiding van dirigent
Dody Soetanto, zien wat hun
visie op de man is. ‘Oh Boy’
is het vervolg op ‘Oh Meisje’,
een muzikale tocht door het
leven van de vrouw. De vocale
blik van Esperanto op de man
voert langs een reeks bekende
en minder bekende nummers
zoals Somebody that I used to
know, Lost, I need a hero, All
about the bass en It’s raining
men. Thema’s die langkomen
zijn vriendschap, liefde, gevoel
versus ratio, status en macho.
De schitterende arrangementen
zijn grotendeels speciaal voor
Esperanto geschreven door
onder andere Jetse Bremer en
Hans van Breugel. Esperanto

Kom kijken naar ‘Kras’
laat zich bij ´Oh Boy´ bijstaan
door een groep enthousiaste
dansers van dansschool Dance Studio Silvia, een klassiek
balletster, kundige muzikanten, twee acteurs en leden van
All Directions!; een bijzondere
theaterbeleving op een unieke
locatie.
Aanvang van de voorstellingen
is beide dagen om 20.00 uur.
De kaarten voor vrijdag zijn al

uitverkocht, maar voor zondag
zijn er nog enkele (à € 12,50) te
bestellen via www.vocalgroupesperanto.nl. Voor € 50,- kunt
u deze voorstelling ook sponsoren. Naast opname in het
programmaboekje en twee vrijkaarten kunt u hiermee een optreden van Esperanto van een
halfuur winnen op een door u
te bepalen dag en plek.

Het Verhaal van de Soldaat
Zondagmiddag 28 januari
kunt u om 15.00 uur het muziektheater ‘Het Verhaal van
de Soldaat’ zien bij Vermeulen
Art Gallery (De Zodde 20, Loosdrecht).
Het Verhaal van de Soldaat is
een muziektheater uit het begin van de twintigste eeuw. Een
Faustiaans drama over geluk,
rijkdom en het kwaad. Het
stuk is een parabel over de verleiding van het geld, de strijd
tussen goed en kwaad en de
zoektocht naar het ware geluk.
Na bijna 100 jaar zijn dit nog
steeds actuele thema’s. De tekst

is een literaire, oud-Nederlandse vertaling die wordt voorgedragen door een verteller.
Het ensemble is speciaal voor
deze voorstelling samengesteld.
Behalve de dirigent Maaike
Gerlsma en de verteller Bart
van den Dobbelsteen bestaat
het uit zeven musici: Heike
Schmitt viool, Robert Ficker
contrabas, Jeroen Schimmel
klarinet, Tanja van de Ketterij fagot, Remco Nieuwenhuis
trompet, Otto van Tubergen
trombone en Toine Scheurs
slagwerk. Allen kennen elkaar
uit het Utrechtse en Amsterdamse muziekleven, waar ze in

vele combinaties al jaren met
elkaar samenspelen.
Deze opmerkelijke combinatie
van instrumenten met zijn bijzondere klankkleuren, de soms
opzwepende ritmiek en het
spannende verhaal beloven een
enerverende middag. Gelukkig
is er gelegenheid bij te komen
in de pauze en na afloop van
het concert met een hapje en
een drankje. De totale voorstelling inclusief pauze duurt ca.
anderhalf uur.
Entree € 12,-. Er zijn slecht 50
plaatsen, dus vooraf reserveren
via info@vermeulenart.nl

Zondag 28 januari is er om
11.00 uur een bijzondere muziekvoorstelling in Theater De
Dillewijn voor iedereen vanaf
2 jaar.
Drie mannen ontmoeten elkaar, elke dag opnieuw en elke
keer op dezelfde plek. Ze kijken
naar de lucht, naar het vliegen
van de vogels. Soms komen ze
even samen, maar nooit voor
lang. Soms praten ze met elkaar,
maar nooit met woorden. Drie
verschillende mannen, die hun
eigen gang gaan met hun eigen
eigenaardigheden. En toch is er

meer dat hen verbindt dan ze
zelf doorhebben. Zonder dat ze
het van elkaar weten, dromen
ze alle drie van hetzelfde!
In de voorstelling ‘Kras’ komen de werelden van klank en
beeld samen: een dialoog tussen de kleur van klarinet en ud
(snaarinstrument uit het Midden-Oosten) en het lijnenspel
van een tekening. Kras is een
poëtische ontmoeting tussen
twee musici en een tekenaar die
dromen van opstijgen en wegvliegen.
Kaarten à € 7,50 via www.dedillewijn.nl
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Russische poëzie slaat aan in de bieb
LOOSDRECHT – Willibrord Ruigrok heeft in de bibliotheek de
aanwezigen laten kennismaken met de Russische poëzie.
De gedichten en verzen nemen
de vorm aan van de geschiedenis van Rusland.
Door: Barbara Schriek
Het is tien uur, de grote schuifdeur van de bibliotheek in
Loosdrecht gaat dicht. Zo’n
vijftien man is bijeengekomen
om te luisteren naar Willibrord
Ruigrok die vertelt over Russische poëzie. “Ik zat in militaire
dienst tijdens de Koude Oorlog.
Ze zochten iemand die in twee
maanden Russisch wilde leren.
Dat heb ik gedaan. Na verloop
van tijd verwaterde dit, maar
in de jaren negentig laaide de
geschiedenis weer op en ben ik
verder gegaan met het studeren
van Russisch.” Samen met andere leerlingen en een docent
maakte hij een Russische literatuurgroep die nog vierentwintig jaar heeft bestaan en maakte
verschillende uitstapjes naar
Rusland.
Dan begint hij zijn verhaal.
“De Russische poëzie is net zo
wijd en groot als het land zelf.
De poëzie in dit land is nog
best jong. De eerste schrijver

kwam zo rond de 19e eeuw. Ter
illustratie: Shakespeare leefde
in de 16e eeuw. Voor de 19e
eeuw waren er wel al fabels,
preken en religieuze werken.”
In Rusland was er veel armoede, lijfeigenschap en analfabetisme. Ook was het lang door
de Mongolen bezet, er was een
strenge censuur en drukpersen
kwamen pas in de 18e eeuw in
privébezit. “Bovendien sprak
de bovenlaag van de Russen
Frans, Russisch zelf was maar
een boerse taal.”

“De Russische poëzie is net
zo wijd en groot als het
land zelf.
Tegen 1800 ging het economisch beter. “Eén van de bekendste namen is misschien
wel Aleksander Poesjkin. Hij
schreef eigenlijk alles, behalve grote romans. Hij werd de
tweede grootste man van Rusland in een verkiezing. Hij was
ook een dondersteen, een aantal jaar geleden is er een reünie
geweest van iedereen die kon
aantonen dat hij afstamde van
Poesjkin. Er waren zo’n 200
gasten.” Poesjkin stierf jong na
een duel, omdat een andere
man zijn vrouw graag wilde.

In een strofe van een gedicht:
‘Maar een ander kwam: ik ben
zijn vrouw, levenslang blijf ik
hem trouw.’ Direct een reactie
uit de zaal: “Waar vind je nu
nog zo’n man?!”
Van alle grote namen in de Russische poëzie lijkt het een rode
draad te zijn dat ze allemaal redelijk jong zijn gestorven. Veel
van hen pleegden zelfmoord.
Ouder dan veertig werden ze
vaak niet. Zoals Vladimir Majakowski die zelfmoord pleegde, omdat hij niet meer tegen
alle oorlogen kon. In zijn afscheidsbrief zei hij: ‘Ik sta quitte met het leven.’ En Sergej Jesenin: ‘Mijn gedichten zijn niet
meer nodig en ik ook niet.’
“Eind 19e eeuw buitelde de ene
stroming over de andere heen:
absurdisme, futurisme, symbolisten. Velimir Chebrnikov
gebruikte een soort sterrentaal.

“Maar het ritme is erg
mooi en dat hoort ook bij
poëzie.”
Je snapt er niets van.” Vanuit de
zaal roept een vrouw: “Maar het
ritme is erg mooi en dat hoort
ook bij poëzie.” Ruigrok leest de
koppen van de gedichten vaak
in het Russisch voor en sommi-

Ontdek de historie van Jagtlust
Ga op vrijdag 2 februari of
zaterdag 3 maart mee met
een twee uur durende wandeling voor volwassenen over
buitenplaats Jagtlust aan de
Leeuwenlaan in ‘s-Graveland.
Ontdek de geschiedenis van
de bewoners van de buitenplaatsen en in het bijzonder de
familie Six.
Het wandelpad over de buitenplaats is vernoemd naar
de familie Six, eeuwenlang eigenaar van Jagtlust. Het pad
volgt de voetsporen van de
bewoners van weleer én leidt
je langs hoogtepunten uit de
cultuurgeschiedenis van deze
bijzondere ’s-Gravelandse buitenplaats. Heb je het boek ‘De
levens van Jan Six’ van schrijver
Geert Mak gelezen? Tijdens

“Na de ineenstorting van de
Communistische staat was er
een opleving in de literatuur.
Het ging veel over seks en er
werd Amerikaanse literatuur
vertaald.” Bella Achatovna

Achmadoelina was na Stalin
een van de eerste die niet over
politiek schreef. Een bekende
uitspraak van haar is: ‘Poëzie is
er niet om mensen blij te maken, maar om mensen te laten
lijden.’ En als we zo naar de
geschiedenis van de Russische
poëzie kijken, zit hier misschien wel een kern van waarheid in. Ruigrok sluit af met het
feit dat hij tijdens zijn reizen
veel mensen is tegengekomen
die gedichten uit hun hoofd
kunnen. “Hier in Nederland zul
je dat niet snel zien.”
Dit is slechts een kleine greep
van wat Ruigrok allemaal verteld heeft. Dus mocht je interesse hebben, houd dan in de
gaten waar hij zijn volgende
lezing zal doen.
Volgende themaochtenden
in de bibliotheek
07 februari Digicafé met raad en daad
21 februari Themaochtend over het levenstestament, door notaris Kreugel en Jan de Wit van de NVVE.

IJsvogelwand
deze wandeling krijg je een bijzonder kijkje in de levendige
geschiedenis van de familie Six
en ontdek je de mooiste plekjes
van deze buitenplaats.
De wandeling is vrijdag 2 februari van 14.00 tot 16.00 uur
en zaterdag 3 maart van 10.30 –

12.30 uur. De prijs is € 8,- (voor
leden van Natuurmonumenten
€ 5, -). Deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek. Honden zijn niet toegestaan.

Hulp nodig bij thuis wonen met dementie?
De gemeenten in de regio Gooi
en Vechtstreek willen mensen
met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen in het
thuis wonen. Hiervoor bieden
zij van januari tot en met maart
een aantal informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers
en professionals. Tijdens deze
bijeenkomsten maakt u o.a.

ge stukken ook. Het is mooi om
naar te luisteren. Hij gaat verder: “In 1932 besloot Stalin dat
er maar één stroming was. Je
kon meedoen of anders waren
er gevolgen. Sommigen deden
mee, anderen vluchten, stopten
met schrijven, schreven stiekem of pleegden zelfmoord.”
“De eerste vrouwelijke dichter
was Anna Achmatova. Haar
man werd doodgeschoten,
haar zoon gevangen genomen.
Zij probeerde te vechten tegen
deze opsluiting en schreef Stalin zelfs persoonlijk een brief
en verheerlijkte hem in haar
gedichten. Het mocht niet baten.” Achmatova stond iedere
dag in de rij voor de gevangenis om te zien wat ze kon doen.
Ruigrok is tijdens één van zijn
reizen daar naartoe geweest en
heeft met krijt haar naam op de
grond geschreven. Later kreeg
ze pas een gedenkplaat.

kennis met het gratis hulpmiddel ‘Keuzehulp’. Tevens krijgt
u informatie over de DemenTheek die zich bevindt in de
Emtinckhof.
Er zijn verschillende data en
tijden gepland, zoals maandag
12 februari van 14.30 tot 15.45
uur in de Emtinckhof (Eikenlaan 51, Loosdrecht), maandag

19 februari van 19.30 tot 20.45
uur in de Kuijer (J. Israëlslaan
2, Nederhorst den Berg) en
woensdag 21 februari van 14.00
tot 15.15 uur in Veenstaete
(Oudergaarde 1, Kortenhoef).
Een overzicht van alle data in
de Gooi en Vechtstreek vindt u
op www.regioGV.nl

Onder leiding van Jelle Harder
van de IJsvogelwerkgroep Gooi
en Vechtstreek legt een groep
vrijwilligers een ijsvogelwand
aan in Loosdrecht. Door het
aanleggen van zo’n wand wor-

den de broedmogelijkheden
voor de ijsvogels verbeterd en
zien we in deze regio steeds
meer exemplaren van deze
prachtige kleurige vogel.
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Leer de Gooise vogels kennen

Kamerconcert trio Spoq
bij Gallery McSorley

Welke vogel hoor of zie ik daar?
Het enthousiaste cursusteam
van ervaren vogelaars van de
Vogelwerkgroep staat vanaf
dinsdag 6 maart voor u klaar
om antwoord te geven op al
uw vragen en u te laten kennismaken met de Gooise vogelwereld.
Dan start in Infoschuur GNR
(Naarderwerg 103A te Hilversum) namelijk de cursus ‘Leer
de Gooise vogels kennen’. Voor
slechts € 45,- leert u tijdens
6 interactieve theoriebijeenkomsten op dinsdagavond en
4 veldexcursies op zaterdag-/
zondagmorgen alles over vo-

Zondag 4 februari organiseert
Gallery McSorley om 14.30 uur
weer een kamerconcert aan
het Zuidereinde 122-124 in
’s-Graveland.

gels van ’t Gooi en Omstreken.
Ook bent u een jaar lid van de
Vogelwerkgroep. U ontvangt 4
nummers van het verenigingsblad De Korhaan en kunt een
jaar gratis deelnemen aan tientallen excursies en lezingen. Na

deze cursus zal geen wandeling
of fietstocht meer hetzelfde
zijn.
Kijk voor meer informatie op
www.vwggooi.nl/cursussen.
Aanmelden via
cursussen@vwggooi.nl.

Het programma bestaat uit de
prachtige melodieën van trio
Spoq, met Angelo van den Burg
op percussie, Jos Buitink op piano en Herman van Tongerloo
als componist en dichter. Van
den Burg heeft de herdenkingsmuziek gecomponeerd voor de
298 slachtoffers van de vlucht
MH17. Herman van Tongerloo won in 2015 de eerste prijs

voor de beste Utrechtse Smartlap, viel in de prijzen van ‘Het
mooiste lied over Zeeland’ en
was finalist van het Utrechts
Kleinkunst Festival. Geniet op
4 februari bij Gallery McSorley
van een gratis concert en het
kunst kijken van de recente expositie; Vreemde Vogels.
De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage aan de muzikanten
voor de onkosten wordt zeer
prijs gesteld. Parkeren is gratis
op de oprijlaan van landgoed
Gooilust (Natuurmonumenten).

100%

korting

LAATSTE KEUS!

NIEUWSSTER

Woensdag  januari 

9

'Voetbal'

Nieuwe Jeugdvoorzitter SVL
Na even zonder jeugdvoorzitter te hebben gezeten, heeft
Lex Bakker vanaf juni 2017 de
(voetbal)handschoen aangenomen bij Sport Vereniging
Loosdrecht (SVL). Met een bestuurlijke visie heeft hij de toekomst helder voor ogen. Het
complete team van coördinatoren, trainers, commissies en
bestuur staat met hem klaar
om het spel van de jeugdige
voetballers, naar een hoger
niveau te brengen. Naast de
sportieve ambitie staat bij de
Loosdrechtse voetbalclub de
ongedwongen gezelligheid
hoog in het vaandel.

terras leggen enz.). Voor hem
is het daarom ook vanzelfsprekend om dat voort te zetten bij
de clubs waar zijn kinderen
nu spelen, gewoon omdat een
vereniging zonder vrijwilligers
niet kan bestaan. De ervaringen die hij organisatorisch en
vroeger zelf als speler heeft opgedaan bij andere verenigingen, komt nu goed van pas in
de functie van jeugdvoorzitter.
Ook in de toekomst hoopt hij
de contacten met verenigingen
uit de regio te kunnen verstevigen en elkaar door het delen
van ervaringen te ondersteunen.

Door: Patricia Ijsbrandy

Periodiek wordt bij SV Loosdrecht, zoals bij elke voetbalclub, de behoeften en de
nodige aanpassingen in kaart
gebracht. Stap voor stap worden de doelstellingen nu, met
vallen en opstaan, gerealiseerd.
De kersverse jeugdvoorzitter
stelde samen met zijn team
een nieuw jeugdbeleid vast,
praktische zaken zijn beschreven en een positief voetbal- en
omgangsbeleid is vastgesteld.
Respect binnen en buiten de
vereniging is van groot belang.

In 1996 kwam Lex met zijn
vrouw Edith in Loosdrecht wonen op de Lindelaan, hij werkte toen bij het bankkantoor om
de hoek. Het zou voor vijf jaar
zijn, dachten zij beiden. Inmiddels werkt Lex als manager
Binnendienst in Amersfoort,
maar willen hij en zijn gezin
Loosdrecht niet meer verlaten.
Lex heeft zich altijd ingezet als
vrijwilliger voor de clubs waar
hij zelf speelde (administratie,

Lex geeft als voorbeeld: “Jongetjes moeten gewoon jongetjes kunnen zijn, het is goed
dat ze zelf dingen oplossen, en
niet altijd de goedbedoelde ouders langs de lijn.”
De belangrijkste doelstelling
voor de jeugdafdeling is om
de aansluiting naar de seniorenselectie te verbeteren.
Daarvoor zullen er meer en
betere jeugdtrainers moeten
worden aangetrokken, is een
goed kader nodig en optimale trainingsfaciliteiten. In de
opleiding van spelers wordt
een opleidingsplan gevolgd,
waarin per leeftijdscategorie
oefenstof wordt aangeboden,
zodat de oudste jeugd uiteindelijk in de O19 klaar is om de
stap naar de senioren te maken. In de bovenbouw gaat dat
voorspoedig met de TC3 trainers die zijn aangetrokken. In
de onderbouw wil de club, al
dan niet met opleidingen van
de KNVB, zelf jeugdtrainers
opleiden. Zo krijgen spelers
de kans zichzelf verder te ontwikkelen en anderen daarin te
begeleiden. Hier moet de club
nog verdere stappen in maken.

Tweede doelstelling is dat er
in alle categorieën een meisjesteam komt en dat de club
binnen een aantal jaar weer
een senioren damesteam heeft.
Meisjesvoetbal is ontzettend
populair en leuk.
Lex: “De jeugdcommissie is
heel belangrijk, zij bestaat
uit enthousiaste vrijwilligers
die diverse events organiseren zoals het voetbalkamp,
het paaseieren zoeken en de
jeugdvoetbaldagen. SV Loosdrecht blijft een gezellige
dorpsclub waar we met zijn allen de handen uit de mouwen

steken. Ik ben heel blij met de
organisatie zoals hij nu staat. Ik
ga graag naar de bestuursvergaderingen, de commissies- of
coördinatorenoverleg. Er zijn
stevige discussies mogelijk, die
met respect worden gevoerd,
waarmee we echt vooruit komen. We hebben gewoon lol
met elkaar en dat werkt heel
goed. We kijken uit naar het
tweede kunstgrasveld en hopen aankomend jaar veel nieuwe jeugdspelers en ouders te
kunnen verwelkomen.”

'Wandelen'

IJsclub De Vijfde Plas viert 75 jarig jubileum
Zondag 14 januari werd het
75-jarig jubileum gevierd
van IJsclub De Vijfde Plas. De
IJsclub heeft leden uit Breukeleveen, Tienhoven, Breukeleveense Meentje, Muyeveld,
Boomhoek en van verder weg
uit de regio.
Meer dan honderd leden waren aanwezig tijdens deze
gezellige bijeenkomst bij Paviljoen De Strook. Namens
het Gewest Noord Holland/
Utrecht (KNSB) was als speciale gast David Pos aanwezig.
Nadat iedereen binnen was,
hield voorzitter Jack den Ouden een welkomstspeech en
onder het genot van een glas
glühwein werd getoost op dit
jubileum. David Pos nam het

woord en huldigde de recent
in de jaarvergadering benoemden ereleden, t.w. de heren Jacob Manten en Tom te Water.
Hij speldde hen de versierselen van het Gewest/KNSB op
en overhandigde een mooie
oorkonde als lid van verdienste
onder luid applaus van de vele
aanwezigen. Daarna verzocht
de voorzitter eenieder de jassen aan te trekken en zich naar
het terras te begeven. Daar was
de volgende verassing; het jubileumcadeau speciaal voor
de baancommissie die al lange
tijd een speciale wens had. In
de verte was reeds enig lawaai
waarneembaar en onder wederom een groot applaus werd
een quad met hansaboard
brancard in de kenmerkende

gele ijsclubkleur
het terras opgereden.
IJsclub
De Vijfde Plas is
nu in staat om
op een snelle en
veilige
manier
eventuele gewonden van het ijs te
halen en stabiel
te kunnen overdragen aan een
ambulance. Iedereen, in het bijzonder de baancommissie, was
onder de indruk van dit mooie
cadeau. Nadat dit door iedereen was bewonderd, mocht
men binnen aan de borrel
gevolgd door een fantastisch
stamppot buffet. Er werd nog

lang en druk nagepraat over de
historie van de IJsclub en voldaan trok een ieder huiswaarts.
Het bestuur kan terugkijken op
een bijzonder geslaagde middag!

Voor informatie over onze
IJsclub of schaatsbaan, ijs en
toertochten in vorstperiodes,
verwijzen wij u graag naar
onze website: www.ijsclubdevijfdeplas.nl

'KidsMIX'

Van Hellemond Sport lanceert KidsMIX
Kinderen houden van variatie
en uitdaging. Daarom heeft
Van Hellemond Sport KidsMIX
ontwikkeld.
Zo ontwikkelen ze balans,
kracht, zelfvertrouwen en uithoudingsvermogen waardoor

ze zichzelf blijven uitdagen en
ontwikkelen. Tijdens dit jaarprogramma maken kinderen
kennis met verschillende sporten: yoga/mindfulness, zelfverdediging, bootcamp en dans.
De lessen worden aangepast
aan de belevingswereld van

de kinderen en gegeven door
gediplomeerde instructeurs.
Ieder kwartaal is er een andere
hoofdmoot: Kom in balans en
word bewust, Voel je kracht en
krijg vertrouwen, Word sterk
en fit en Voel het ritme en de
muziek. De KidsMIX begint

met drie verschillende
leeftijdscategorieën
op
dinsdagmiddag 6 februari:
5-7 jaar van 15.00 tot 16.00
uur, 8-10 jaar van 16.00 tot
17.00 uur en 11-13 jaar
van 17.00 tot 18.00 uur. Het
wordt gegeven bij Van Helle-

mond Sport Hilversum Zuid
in de aerobiczaal.
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'Volleybal'

LoVoC dames verslaan Gemini S
LoVoC dames-1 ontving vrijdag Gemini S-2. Een tegenstander waartegen altijd het
nodige prestige op het spel
staat. In een vermakelijke
wedstrijd trokken de Loosdrechtse dames met 3-1 aan
het langste eind.
Door: Jules Kieft
LoVoC startte sterk en zette
Gemini S direct op achterstand. Met degelijk spel leek
LoVoC op een eenvoudige
eerste setwinst af te gaan. Via
22-17 kwam LoVoC met 2420 op setpoint, maar liet zich
de winst toch bijna afsnoepen door Gemini S. Met een
prima aanval over Jolien Baas
was LoVoC weer op tijd bij
de les en pakte de set met 25-

23. Ook in de tweede set had
LoVoC aanvankelijk het initiatief. Het kon echter niet echt
afstand nemen tegen het taaie
Gemini S en vanaf 17-17 nam
de tegenstander het spel over.
LoVoC verviel in rommelig
spel waardoor het aanvallend
geen druk meer kon zetten.
Gemini S pakte in de eindfase zes punten op rij en kwam
via 18-25 op gelijke hoogte in
sets. In de derde set herpakte
LoVoC zich uitstekend en liet
het aanvallend weer fraai spel
zien. Jolien Baas was de grote
plaaggeest voor Gemini S en
was nauwelijks af te stoppen.
Sanne Poell zette flink druk
met een prima servicebeurt
en Gemini S werd op een 20-8
achterstand gezet. Heel even
krabbelde Gemini S terug,

maar moest de set met 25-16
aan LoVoC laten. In de vierde
set pakte LoVoC goed door
en liet Melissa Spaans zich als
midden aanvalster steeds meer
gelden. LoVoC gaf de tegenstander geen kans om echt te
volgen. Het bleef zowel aanvallend als met een goede service
de Hilversumse dames onder
druk zetten. De laatste set was
opnieuw met duidelijke cijfers
voor LoVoC, 25-17.
LoVoC heren-1 pakte een
zwaar bevochten 2-3 overwinning tegen Oberon in Weesp.
De tweede en vierde set werden stevig verloren, maar LoVoC wist toch de vijfde set te
pakken en daarmee belangrijke punten mee te nemen naar
Loosdrecht (21-25 25-15 2225 25-13 en 12-15).

'Wandelen'

Avondvierdaagse zoekt vrijwilligers

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

Alice & José
persoonlijk reisadviseur
,

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Het lijkt nog een eind weg,
maar over 15 weken wordt er
alweer druk gewandeld in en
om ons mooie dorp. De avondvierdaagse vindt plaats van
maandag 14 t/m donderdag
17 mei.
Jaarlijks hebben we zo’n 2000
wandelaars tijdens de avondvierdaagse in Loosdrecht.
Om deze wandelaars veilig te
laten lopen, hebben we veel
verkeersregelaars nodig. Wie
vindt het leuk om onderdeel te
zijn van een leuk evenement in
Loosdrecht? Om als verkeersregelaar op te kunnen treden,
moet u een e-learning doen op

een website. Het zou leuk zijn
als u vier avonden beschikbaar
bent, maar ook als u maar één
avond beschikbaar bent zijn
we blij. Meldt u bij interesse

aan via info@avondvierdaagseloosdrecht.nl dan nemen wij
zo spoedig mogelijk contact
met u op.

'Fietsen'
'Recreatiesport'

Koppelcross bij de Adelaar
A.s. zondag wordt de Oogzorg
Briljant Koppelcross verreden
op het schitterende parcours
van GWC de Adelaar aan het
Kininelaantje te Hilversum.
Na 1 uur wedstrijd zal de winnaar van de Zilveren Helm,
beschikbaar gesteld door de
Polijstspecialist uit Hilversum,
bekend zijn. Wie gaan Micha
de Vries en Roderik Egberink
opvolgen?
Deze koppelcross is de traditionele afsluiting van het veldrijseizoen in Midden Nederland.
Er wordt gereden in koppels
van 40- en 40+ renners. Na de
start door ‘jonkies’ nemen na
één ronde de ‘oudjes’ het over.
Naast bloemen en bekers voor
de eerste 3 koppels, is er voor
elke renner een herinnerings-

Sportclinic Recreatie
sportgroep
Maandag 5 februari organiseert Team Sportservice ’t
Gooi in samenwerking met
Recreatiesportgroep Huizen
en Merem een sportclinic.

penning. En natuurlijk de Zilveren Helm. Er staan dit jaar
ruim 30 koppels aan de start
om 10.30 uur.
Singlespeedwedstrijd (SSCX)
Naast de Koppelcross vindt
er om 12.00 uur een Singles-

peedwedstrijd plaats. Dit is de
première op het parcours van
de Adelaar. Wat is singlespeed?
Het is een cyclocross met 1
versnelling, singlespeed. Alleen rauwe spierkracht en één
elementaire fiets tegen de crosselementen.

De clinic is van 20.30 uur tot
21.30 uur in Sporthal De Baat,
IJsselmeerstraat 3-b in Huizen. Deelname aan de clinic
is gratis. De clinic is bedoeld
voor mensen met vermoeidheidsklachten en mensen
die moeite hebben met het
meekomen bij een reguliere
sportvereniging. Ook mensen met een neurologische of
lichamelijke beperking zijn

van harte welkom. Recreatie
sportgroep Huizen biedt wekelijks verschillende sporten
en beweegvormen, afgestemd
op ieders mogelijkheden.
Meer informatie:
www.recreatiesportgroephuizen.jimdo.com
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STERRETJES

AANLEVEREN KOPIJ

MEDISCHE DIENSTEN

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21m2
Info: Pijnaker Beheer BV
06 53 26 53 36

Aanleveren van tekst
Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag
20.00 uur.

PC, huis of tuin klussen?
AanpakStudent helpt u!
www.aanpakstudent.nl
06-53790847

Aanleveren advertenties
Als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur.

Huisartsen
De De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.
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

Heeft iemand mijn gouden
armband gevonden, die ik ong.
2 weken geleden heb verloren?
A. Lauteslager tel. 8875130.
Gevraagd:
Huishoudelijke hulp
in Hollandse Rading.
plm. 5 uur in de week.
P.n.o.t.k. Info: 06-19470008

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

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

Tergooi start opleiding
Tergooi biedt vanaf vorige
week als tweede ziekenhuis
in Nederland een verkorte
hbo-opleiding voor gespecialiseerde verpleegkundigen aan.
Het ziekenhuis anticipeert
hiermee op de in 2012 ingezette
landelijke transitie naar het verhogen van het opleidingsniveau
en streeft met deze verkorte opleiding naar een verhoging van

het aantal (gespecialiseerde)
hbo-verpleegkundigen in 2020.
De opleiding duurt anderhalf
jaar, wordt volledig door het
ziekenhuis betaald en wordt ‘in
company’ gegeven. De eerste
zeventien gespecialiseerde verpleegkundigen beginnen deze
week.

Centrum voor
Spierziekten .nl
fysiotherapie voor o.a. neuropathie,
myotonie en spierdystrofie
voor het Gooi en Eemland

tel: 06 - 308 65 64 7

BEZORGERS GEZOCHT!
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.masmeijer@online.nl

Programma GooiTV
Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
wo. 24 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie
Rading 1, Loosdrecht
do. 25 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen
Rading 1, Loosdrecht
ma. 22 jan. 19.30 u. Info avond provincie stiltegebieden
Rading 1, Loosdrecht
za. 27 jan. 13.00 u. Taxatie Arie Molendijk
Fletcher Hotel, OLD 253
za. 27 jan. 19.30 u. Winterconcert Amicitia
Oude Kerkje, Kortenhoef
27/28 jan. 11.00 u. Expositie KorBus, Art to Join
K’hoefsedijk 86a, K’hoef
zo. 28 jan. 11.00 u. Kindervoorstelling: over kamermuziek Dillewijn, Ankeveen
zo. 28 jan. 11.00 u. Struinen met de boswachter
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan. 14.00 u. Ontdek winterse buitenplaatsen
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan. 15.00 u. Het verhaal van de Soldaat
Vermeulen Art Gallery, Ld
zo. 28 jan. 15.30 u. Concert Amatis Piano Trio
Het Jagthuis, NdB.
do. 01 feb. 18.30 u. Durven, doen en vertrouwen
Rading 1, Loosdrecht
vr. 02 feb.
14.00 u. Historie fam. Six op Jaglust
Leeuwenlaan, ’s-Grav.
za. 03 feb. 10.45 u. Lions Bridgetoernooi
Oud Loosdrechtsedijk
za. 03 feb. 14.00 u. Op zoek naar diersporen
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 04 feb. 10.30 u. Peutervoorstelling
Bibliotheek L’drecht
zo. 04 feb. 11.00 u. Struinen met de boswachter
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 04 feb. 14.30 u. Trio Spoq bij Gallery McSorley
Zuidereinde 122, ’s-Grav.
do. 08 feb. 20.00 u. Gemeenteraad
Rading 1, Loosdrecht
za. 10 feb. 14.00 u. Struinen met de boswachter
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 11 feb. 11.00 u. Struinen en knutselen met boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
ma. 12 feb. 14.30 u. Thuis wonen met dementie
Emtinckhof, Eikenlaan 51
vr. 23 feb.
16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren
De Drie Dorpen A’veen
za. 03 mrt. 10.30 u. Historie fam. Six op Jagtlust
Leeuwenlaan ‘s-Graveland
13/15 april 20.00 u. Vocal Groep Esperanto: ‘Oh Boy’
Dillewijn, Ankeveen
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl

Vanaf 24 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
* TV Magazine met o.a. voetbal voor peuters en het Wijdehuis.
* In Derde Termijn over de lokale democratie.
* RegioHub: bepaal een icoon voor de Oostelijke Vechtplassen.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
28 jan. Geen viering in de Pauluskapel
10.00 uur: Oec. viering in de Gereformeerde Kerk
Ds. H.M. Ploeger en diaken R. Simileer
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
28 jan. 10.00 uur: Ds. P.J. Verhagen, Harderwijk
18.30 uur: Ds. M. Roelofse
Gereformeerde kerk
28 jan. 10.00 uur: Oecumenische dienst
Ds. H.M. Ploeger en diaken R. Simileer
Beukenhof
28 jan. 10.00 uur: Geen dienst

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
28 jan. 09.30 uur: Ds. G.J. van Meijeren
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk
Nederlands Gereformeerde kerk
28 jan. 09.30 uur: Ds. M. Janssens
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Het Kursusprojekt Loosdrecht blijft u vermaken
Januari is al weer zo goed als
voorbij en de volgens ‘deskundigen’ meest depressieve
dag van het jaar; Blue Monday
hebben wij gehad. Februari
staat op de stoep! Als je goed
oplet dan kun je merken dat
de dagen al wat langer worden. Dat wil nog niet zeggen
dat de winter over is. Ruim de
winterjas dus nog niet op en
houd de schaatsen in het vet, je
weet maar nooit. Binnen is het
voorlopig nog beter vertoeven
dan buiten. En mocht u zich
tijdens het binnen zitten gaan
vervelen, dan heeft het Kursusproject wel iets leuks voor u te
doen.
Wat is er te doen in februari?
De 7de is de workshop ‘Samen
koken met je mama (of papa)’
welke uiteraard ook gevolgd
mag worden met opa, oma,
ondeugende tante, gekke oom,
lieve buurvrouw of welke volwassen dan ook. Een bijzondere workshop voor kinderen
tussen de 8 en 13 jaar.
Op de 13de kunt u creatief aan
de gang met het maken van
‘Een uiltje van mos en wilgentenen op stammetje’. Woensdag
14de februari is er onder begeleiding van Akira Matsumo-

to, de Japanse docent, wegens
overweldigend succes voor de
2e keer ‘Handgeschept papier
maken’ echt een zeer bijzondere workshop.
Wilt u meer weten over het
gedrag van apen versus mensen? Kom dan de 21ste naar
de lezing ‘Aap-mensgedrag,
ontmoet de chimpansee in de
(lach)spiegel’. Wat hebben Berlusconi, Poetin, Trump en de
Kamasutra met chimpansees te
maken? Rob Elders vrijwilliger
en observator bij Stichting Aap
gaat er alles over vertellen.

‘Samen koken met je
mama (of papa)’ welke
uiteraard ook gevolgd mag
worden met opa, oma,
ondeugende tante, gekke
oom, lieve buurvrouw of
welke volwassen dan ook.
Nog even wachten maar al vast
een kleine sneak preview voor
de maand maart: Voor alle kinderen die toch wel heel erg naar
de lente verlangen en graag
eens een lammetje willen aaien
of vasthouden is op 14 maart

‘Een kijkje bij de lammetjes’.
Overigens het eerste lammetje
is al weer geboren! Natuurlijk
zijn er in de maand maart nog
veel meer leuke activiteiten,
deze staan op de website www.
kploosdrecht.nl bij de agenda,
ook voor april en mei zijn er
leuke dingen bij het KP te doen.
En terwijl u zich mogelijk vermaakt met één van bovengenoemde workshops of lezingen
zijn wij bezig met het voorbereiden van het seizoen 20182019. Succesvolle activiteiten
van het huidige cursus seizoen
komen mogelijk op herhaling en nieuwe ideeën worden
uitgewerkt. Wij kunnen nog
steeds uw tips en ideeën gebruiken of misschien wilt u zelf
wel een cursus, lezing of work-

shop geven. Graag een mailtje
naar info@kploosdrecht.nl.
Wilt u zelf actief mee helpen,
denk daarbij aan het samenstellen van het nieuwe cursusprogramma, begeleiden van
excursies, ondersteunen van
docenten van cursussen en
workshops, dan nodigen wij u
ook graag uit ons een mailtje
te sturen. Meer handen maken

tenslotte nog steeds licht werk
en u zult zeker niet overspannen raken als u vrijwilliger
wordt bij het Kursusprojekt
Loosdrecht. Dus weet u even
niet wat u moet doen met uw
vrije tijd? Kom naar het KP
voor een leuke lezing workshop, cursus of vrijwilligerswerk! U kunt ons trouwens ook
volgen op Facebook.

Gespreksgroep voor nabestaanden
Op donderdag 8 februari start
Viore in Hilversum (Oostereinde 115) een gespreksgroep
voor nabestaanden. De groep is
bedoeld voor mensen van wie
de partner is overleden (niet
langer dan ongeveer drie jaar
geleden) en die graag in contact
komen met anderen die dit ook
hebben meegemaakt.

Viore biedt zeven bijeenkomsten aan, van 14.30 tot 16.30
uur, plus een terugkombijeenkomst. Er zal worden gepraat,
maar zeker ook gedaan.
Zo gaan we bijvoorbeeld ook
wandelen, koken en een film
bekijken en bespreken. Voorbeelden van thema’s die aan de
orde komen: afscheid, herinne-

ren, hoe zorg ik goed voor mezelf, hoe ga ik verder.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar
programma@viore.org of bellen naar 035-6853532. De kosten voor deelname bedragen €
5,- per keer.

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

