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Beverwijk is een gemeente 
van ruim 40.000 inwoners, 
bekend van zijn grote Bazaar 
en autoboulevards, met Tata 
Steel-hoogovens in de nabij-
heid. De PvdA-burgemeester 
wordt voorzitter van een 
raad met 27 raadsleden. Be-
verwijk ( met Wijk aan Zee) 

werkt in de IJmond-regio 
nauw samen met Velsen, 
Heemskerk, Uitgeest en 
Castricum. Hoewel de ver-
trouwenscommissie geen 
informatie mag lekken, zei 
de voorzitter dat de 53-ja-
rige Smit uit een lijst met 21 
kandidaten was geselecteerd 

WIJDEMEREN- Burgemeester Martijn Smit is vorige week don-
derdag door de vertrouwenscommissie voorgedragen als nieu-
we burgemeester van Beverwijk.  Als de formele benoeming is 
afgerond zal hij op 18 mei a.s. worden geïnstalleerd. 

vanwege zijn betrokkenheid 
bij de bewoners, zijn daad-
kracht en zijn ambitie om 
het democratisch proces te 
verbeteren. Beverwijk had 
al geruime tijd een tijdelijk 
burgemeester (F. Ossel), om-
dat Smits voorganger vanaf 
2014 met ziekteverlof was. 
In maart 2010 kwam Martijn 
Smit vanuit Zeevang naar 
Wijdemeren. Daarvoor was 
hij wethouder van de ge-
meente Edam-Volendam. Het 

is niet uitgesloten dat Smit 
de laatste burgemeester van 
Wijdemeren was, want de 
route naar een bestuurlijke 
herindeling wordt voor 2018 
vastgelegd. Er zal ongetwij-
feld een tijdelijk burgemees-
ter worden benoemd, maar 
een fusie met Hilversum of 
een andere combinatie lijkt 
onontkoombaar. 
“Na iets meer dan zeven jaar 
Wijdemeren was ik inder-
daad wel toe aan een nieuwe 
stap in mijn carrière. De over-
gang van vijf dorpen naar 
een gemeente met een meer 
stedelijke uitstraling vind 
ik wel mooi” vertelt Martijn 
Smit in een korte reactie. “Ik 

ben blij dat ik zo goed paste 
in het profiel van Beverwijk. 
Want ik werk inderdaad 
graag in het Noord-Holland-
se.” Of Smit daadwerkelijk de 
laatste officiële burgemees-
ter van Wijdemeren zal zijn, 
afgezien van een waarnemer, 
kan de vertrekkende man 
niet bevestigen: “Dat weet 
ik niet. Er zijn nog diverse 
opties. Waarbij ik altijd heb 
gezegd dat een zelfstandig 
Wijdemeren voor minstens 
6 jaar moet kunnen. Maar de 
raad maakt keuzes, die zal 
een stevige ingreep moeten 
maken als ze dat wil verwe-
zenlijken.” 
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

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

ZOMERTIJD:
Even de haan bijstellen

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

9,95 

4,95 

Sudderpakket
750 gram runderlappen
Sudderlapkruiden
Pakje croma

vleeswarentrio
100 gram gebraden varkensrollade
100 gram runderrookvlees
Bakje selleriesalade

Aanbieding van deze week:
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samen

samen
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Spaanse
margrieten

Tolakkerweg 138
Hollandsche rading
www.karelhendriksen.nl

Diverse 
kleuren

2,99   
3 voor

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   3 15-03-17   23:02

Aanstaande zaterdag 8 april is 
er bij de brandweer van Loos-
drecht Open Huis. 

Dé gelegenheid om de spik-
splinternieuwe kazerne 
met al zijn moderne toepas-

singen te komen bekijken. 
Alles is gericht op snelheid. 
Zie onder andere de mooie 
kleedkamers, de brandweer-
wagens, de ontspannings-
ruimtes, de fotowand bij de 
bar en de leslokalen. De in-

formatiehoek geeft tips voor 
een brandveilig leven en er 
is een springkussen. Jong 
en oud is van harte welkom 
vanaf 13.00 tot 16.00 uur. 
Locatie; 
Oud-Loosdrechtsedijk 4.

Open Huis bij de nieuwe 
brandweerkazerne

Foto; Vincent Lugtenaar

Brochure_06.indd   1 30-09-13   14:27

Nootweg 15 Telefoon: (035) 582 62 36
1231 CP Loosdrecht e-mail: info@oudheusdengroep.nl

www.oudheusdengroep.nl

Bent u op zoek naar een goede hypotheek 

of een advies over uw lopende hypotheek? 

Kies dan voor een onafhankelijke adviseur!

Kies voor een adviseur die vrij is in de keuze 

van een geldverstrekker.

Bent u op zoek naar een goede hypotheek 

of een advies over uw lopende hypotheek? 

Kies dan voor een onafhankelijke adviseur! Kies voor een 

adviseur die vrij is in de keuze van een geldverstrekker.

ZIE ONZE FLYER ELDERS IN DEZE NIEUWSSTER

Onder de titel ‘Hollands Im-
pressionisme’ hebben in het 
schildersdorp Kortenhoef drie 
verzamelaars van 19de en 
20ste eeuwse kunst een in-
drukwekkende expositie geor-
ganiseerd. Tijdens beide Paas-
dagen staat in de Oude School 
aan de Kortenhoefsedijk 145 
het impressionisme centraal. 
De prachtige tentoonstel-
ling is gratis te bezoeken. De 
meeste schilderijen zijn ook 
nog eens te koop.  

Hans Heintz is een verwoed 
verzamelaar van stadsgezich-
ten, vooral Amsterdamse. 
Carole Denninger (kunsthisto-
ricus en auteur van kunstboe-
ken) toont een brede collectie 
kunst uit de twintigste eeuw 

en Wim Roborgh verzamelt 
schilderijen vanaf de Larense 
School tot eigentijdse mees-
ters.De bindende factor in hun 
presentatie is het impressio-
nisme: de vlotte en kleurrijke 
toets van schilders die zich 
lieten inspireren door het mo-
ment van de dag. 
In de sfeervolle ambiance 
van de Oude School is er voor 
liefhebbers van de figuratieve 
schilderkunst vanaf 1900 van 
allerlei onderwerpen te genie-
ten: sappige landschappen, 
kleurrijke stadsgezichten, 
kalme zeegezichten, verstilde 
stillevens en imponerende fi-
guurstukken. Bij het verzame-
len van al dit moois stonden 
kwaliteit en artisticiteit bij de 
collectioneurs voorop. 

Eyecatchers zijn o.a. het om-
streeks 1930 geschilderde 
Loosdrechtse zeiltafereel 
van Cornelis Vreedenburgh, 
een aandoenlijk tafereel van 
lezende Larense meisjes van 
B. Pothast en een bijzonder 
fijngeschilderd gezicht op Bla-
ricum van Ali Goubitz. 
Behalve van de ontluikende 
natuur en het prachtige Kor-
tenhoefse polderlandschap 
rondom de Oude School kunt 
u dus genieten van topwerken 
uit anderhalve eeuw Neder-
landse schilderkunst.

De expositie is geopend op 
zondag 16 april (1ste Paasdag) 
en maandag  17 april (2de 
paasdag). Openingstijden van 
11.00–17.00 uur 

‘Expositie’

Een schilderachtig Paasweekend

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

Slagroomadvocaat- 
taartje

nu € 4,50
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In het artikel met als titel ‘Deel overschot sociaal domein 
gaat naar stenen’ in De Nieuwsster van 29 maart is gemeld 
dat de voorzitter van de Adviesraad in een contact ak-
koord is gegaan met het voorstel om de verbetering van 
de toegankelijkheid van gemeentelijke locatie te betalen 
uit het overschot sociaal domein 2015. Deze melding blijkt 
onjuist te zijn (H.S).

Rectificatie

In de gloednieuwe brandweer-
kazerne ontving op zaterdag-
avond 1 april Arie de Kloet uit 
Loosdrecht een Koninklijke 
Onderscheiding uit handen 
van burgemeester Smit. 

Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. De 
onderscheiding werd uit-
gereikt tijdens de jaarlijkse 
korpsavond van de vrijwillige 
brandweer van Loosdrecht. 
Na 30 jaar trouwe dienst 
nam De Kloet afscheid van 
het korps. De heer de Kloet 
was jarenlang actief in de 
functie van brandmeester en 
instructeur. Hij staat bekend 
als een toegewijd vrijwilliger, 
als iemand die positief en 
collegiaal is. De Kloet was 
bovendien lid van het colle-
giaal opvangteam en het be-
drijfsopvangteam, zij leveren 
nazorg aan getraumatiseerde 
brandweerlieden. 

Zoals het bij de brandweer ge-
woon is, werd Arie niet alleen 
geprezen maar ook collegiaal 
in de maling genomen. Hij 
heeft veel meegemaakt in de 
dertig jaar, zowel erg akelige 

‘Afscheid van drie brandweerlieden’

Koninklijke onderscheiding voor Arie de Kloet

als blijde gebeurtenissen. 
Arie; “Dit lintje is een waar-
dering naar mijn gezin, zon-
der hun steun is dit werk niet 
te doen. Je laat ze dikwijls al-
leen en doet het gezin tekort. 
Positief is natuurlijk dat je 
tegelijkertijd anderen helpt. 
Ik heb de dertig jaar zonder 
kleerscheuren volbracht. Het 
enige dat gesneuveld is is 
mijn trouwring, die heb ik af-

gedaan toen ik nog maar pas 
getrouwd was nadat ik ermee 
bleef hangen bij het aantrek-
ken van een motor en heb ik 
nooit meer omgedaan.”

Daarnaast heeft De Kloet zich 
voor verschillende andere 
organisaties in Wijdemeren 
vrijwillig ingezet. Hij was 
van 2006 tot 2013 actief als 
leider van het jeugdschaat-

sen bij de IJsclub Loosdrecht, 
verzorgde tot dit jaar de ad-
ministratieve ondersteuning 
van de Historische Kring 
Loosdrecht en is beheerder 
bij de begraafplaats van de 
Nederlandse Hervormde 
Kerk in Loosdrecht. Arie stopt 
dan wel bij de repressieve 
brandweerdienst maar blijft 
actief bij de opleidingen van 
de brandweer betrokken.  

Burgemeester Smit; “Bij het 
vervullen van je taken heb 
jij Arie de Kloet meer verant-
woordelijkheden gepakt. Je 
hebt jouw ervaring en kennis 
gedeeld. Mensen begeleiden 
en helpen doe je met veel 
toewijding. Daarmee ben je 

bijzonder voor de gemeente 
en de manschappen. De rode 
draad in je leven is het rood 
van de brandweer.” 

Drie collega’s namen 
deze avond afscheid
Naast de Kloet namen ook 
Gert Jan van den Dolder (25 
jaar brandweerdienst) en 
Miriam Schaarsberg (16 jaar 
brandweerdienst) afscheid. 
Zij werden met loeiende 
sirenes thuis opgehaald en 
door het dorp gereden. Met 
een erehaag werden ze ont-
vangen door het gehele korps 
bij de brandweerkazerne om 
daar een brandweerwaardig 
afscheidsfeestje te vieren.  

Ereburger Adriaan Doets overleden

Adriaan Doets, geboren op 
25 juni 1935 overleed afge-
lopen zondag 2 april in het 
ziekenhuis, waarin hij vorige 
week werd opgenomen met 
een longembolie. De heer 
Adrianus Doets is 81 jaar oud 
geworden. Hij laat zijn vrouw 
Rijn, zijn twee zonen Dirk en 
Jacob en vier kleinkinderen 
achter. Meneer Doets was een 
graag geziene inwoner van 
Loosdrecht. 

Hij zette zich, met enthousi-
asme en geheel belangeloos, 
meer dan een halve eeuw in 
voor uiteenlopende dorpse 
aangelegenheden en maat-
schappelijke activiteiten. 

Als zesde generatie woonde 
hij op boerderij Hilverzicht, 
eerst hield hij er varkens en 
gaf paardrijles op het erf, 
later ging het bedrijf geheel 
over op paarden en pensi-
onstalling. Zijn zoon Jacob 
heeft het overgenomen, die 
met zijn gezin ook op Hilver-
zicht woont. 

Burgemeester Smit; “Adri-
aan Doets was een markante 
man, een kenner van iedere 
vezel van Loosdrecht. Hij 
wordt niet voor niets gety-
peerd als de burgemeester 
van Nieuw-Loosdrecht. Hij 
kende het gebied en de his-
torie van Loosdrecht als geen 

ander. Met het overlijden 
van de heer Doets verdwijnt 
een stukje Loosdrecht.”

Adriaan Doets had veel ken-
nis van het Stergebied van 
Loosdrecht, trots als hij was 
op de dassenburcht op zijn 
grondgebied. 
Nauw betrokken was hij bij 
de oprichting van het jeugd-
schaatsen. Zelf veroverde hij 
op achttienjarige leeftijd als 
hardrijder de Driesprongbe-
ker. 
Dankzij de inspanningen 
van de heer Doets is het 
jeugdschaatsen niet meer 
weg te denken uit Loos-
drecht. In 1984 begon hij 

met schaatsles aan kinderen 
uit Loosdrecht. Vanwege 
zijn leeftijd stopte hij na 
25 jaar met lesgeven. Ook 
was hij lange tijd (1964 tot 
1995) voorzitter van de Loos-
drechtse IJsclub “De Lange 
Akker.” In deze functie heeft 
hij er mede voor gezorgd dat 
er een landijsbaan in Nieuw-
Loosdrecht kwam.

In 1989 werd Doets voorzit-
ter van de Historische Kring. 
In 2007 gaf hij het stokje 
door aan Ernst Kasteleijn. 
Nog altijd was hij actief in de 
werkgroep van de HKL. 
Ernst; “Doets had altijd uit-
gesproken ideeën en menin-
gen, hij heeft ongelooflijk 
veel gedaan en het gezicht 
bepaald van de HKL. Hij zette 
zich groots in om voorwer-
pen te verzamelen. Zo wist 
hij een gebrandschilderd 
raam van Pieter van Velzen 
uit de boerderij van de fami-
lie Heineke door middel van 
crowdfunding te bemach-
tigen. Ook heeft hij er alles 
aan gedaan om landgoed 
Eikenrode met diens vleer-
muiskelder en grafkapel 
voor Loosdrecht te bewaren, 
en met succes. Zowel in het 
stergebied als op landgoed 
Eikenrode organiseerde hij 
graag rondwandelingen met 

vertellingen. Als Adriaan 
Doets een eeuw eerder had 
geleefd was hij een man in 
driedelig pak met een gou-
den horloge aan een ketting, 
hij was een statige heer.”

In 2001 kreeg de heer Doets 
een Koninklijke Onderschei-
ding. Op 23 april 2009 werd 
hij benoemd tot ereburger 
van Wijdemeren. 
 
Cora Vlug namens de paar-
dendames van Hilverzicht; 
“Een aantal van ons komt 
al meer dan 25 jaar bij stal 
Hilverzicht. Meneer Doets 
zorgde ervoor dat het voelde 
als een soort tweede thuis. 
Een paardendorpje op zich 
met meneer Doets aan het 
hoofd van de familie. Hij ver-
telde de mooiste verhalen, 
troostte als het nodig was of 
huilde zelfs mee. Maar er wa-
ren vooral leuke gesprekken 
en altijd een grap. Het lijkt 
nu al stiller op stal, en dat is 
wennen…”

Adriaan Doets, Loosdrech-
ter, vriend, ‘burgemeester’, 
echtgenoot en (groot)vader 
zal gemist worden. Hij werd 
maandag naar Hilverzicht, 
zijn thuis, overgebracht.

Arie, dochters Danielle en Janneke, 
zijn vrouw Ingrid en Martijn Smit
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✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S

✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

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

'Schaatsen''Voetbal'

Nu de laatste grote wedstrij-
den van het schaatsseizoen 
echt afgelopen zijn vond de 
prijsuitreiking van het Club-
kampioenschap van 4 februari 
2017 plaats op zaterdagmid-
dag 1 april in het clubhuis van 
de Tennis Vereniging Loos-
drecht aan de Rading.

Een gezellig bomvol club-
huis in afwachting van hun 
prijs. De schaatsers van de 
Trainings Groep Loosdrecht 
(TGL) reden dit jaar maar 
liefs 194 Persoonlijke Re-
cords waarvan 17 op de Club-
kampioenschappen. Alle 
jeugdschaatsertjes die op 
uitnodiging aan de wedstrij-
den van de clubkampioen-
schappen mochten meedoen 
kregen een oorkonde en een 
medaille. 

De clubkampioenen van het 
seizoen 2016-2017 zijn, bij 
de dames Marjolein van de 
Steen en bij de heren Martijn 
Lauppe. Zij ontvingen een 
beker, een oorkonde en een 
door de Bike Shop gespon-
sorde fietspomp.

Ook de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen worden 
alweer getroffen. De zomer-
trainingen starten immers 
alweer op maandag 8 mei. 
De nieuwe fietskleding is in 
aantocht. Op 25-27 augus-
tus vindt Huis Velomedane 
plaats, ook wel ‘De Kloot’ 
genoemd een driedagen 
durend kamp, waarvoor er 
weer een huis is gehuurd en 
het trainingskamp in Inzell, 
dat van 23-30 december zal 
plaatsvinden, is de organisa-

Prijsuitreiking TGL 
Clubkampioenschappen

tie al voorbereiding aan het 
treffen. En de nieuwe website 
van TGL wordt eerdaags ge-
lanceerd. 
www.tgloosdrecht.nl

Bart en Olof hielden ter 
inspiratie een motiverende 
presentatie over hun buiten-
land ervaring in Kazachstan. 
Zij hebben daar beide een 
goede prestatie weten neer te 
zetten, op een zwaar interna-
tionaal podium. 

Zonder sponsoren geen 
schaatsclub en clubkampi-
oenschappen. TGL bedankt 
de sponsoren; 123inkt.nl, 
FerroTech, RDV Electro, Zeil-
school de Vuntus, Bike Shop 
Loosdrecht, Proact, Finance-
4care, Hennipman & Zn en 
Club van 50. Met bijzondere 
dank aan de gastvrijheid van 
Tennis Vereniging Loos-
drecht. Daarnaast ook alle 
ouders die in de winter en 
met tijdritten als juryleden 
hebben geklokt en geholpen. 

Alle trainers, hulptrainers en 
het bestuur, voor hun nooit 
aflatende inzet en continu-
iteit.  Door de gezamenlijke 
inzet is het wederom een suc-
cesvol schaatsseizoen gewor-
den. Met speciale vermelding 
van Janneke en Annemee 
die het SL-2 trainersdiploma 
hebben behaald. 
Thijs Gerritsen nam afscheidt 
als trainer. Zijn verhuizing 
maakt het niet mogelijk trai-
ningen te blijven geven. Thijs; 
“Ik heb een onwijs leuke tijd 
gehad, allemaal bedankt. Ik 
kom nog wel 1 of 2 keer per 
week zelf rijden.”

Voorzitter TGL Erwin; “Ik 
hoop dat de doorstromers 
van het jeugdschaatsen in 
het nieuwe seizoen het ook 
weer naar hun zin krijgen bij 
de trainingsgroep. Het aller-
belangrijkste is niet in eerste 
instantie het resultaat van de 
wedstrijden, maar dat je bij 
TGL leert om wedstrijden te 
rijden.” 

Zaterdag 1 april speelde het 
Eerste van Loosdrecht een 
uitwedstrijd tegen Be Fair. 
Een directe concurrent als 
het gaat om de nacompe-
titie plekken in 2b. Bij aan-
komst op het mooie sport-
park in Waddinxveen lijkt 
het grasveld er goed bij te 
leggen, maar in de Warming 
up blijkt dit toch anders te 
zijn.
Loosdrecht moest het doen 
zonder de zieke Michel Ka-
mer, maar zag wel Edwin 
Klok, Patrick Bonhof en 
Aaron Böck weer aansluiten 
bij de wedstrijdselectie.

Op het moeilijk bespeelba-
re veld begon Loosdrecht 
goed aan de wedstrijd. Op 
felheid werd Be Fair afge-
troefd en dit resulteerde 
in de elfde minuut in de 
0-1. Een verre inworp van 
Jonthy wordt verlengd 
door Jeroen en komt voor 
de voeten van Schagt die 
beheerst binnenschiet. 
Hierna een redelijk gelijk 
opgaande wedstrijd in een 
laag tempo en kansjes aan 
beide kanten. De grootste 
kans van Be Fair was een 
1 op 1 situatie richting de 
goal van Loosdrecht, maar 
de goed keepende Axel 
Weitz was alert en hield 
het doel fraai schoon. 
Na rust nam Patrick de 
plek van de geblesseerde 
Jonthy in. Onder leiding 
van de 1ste aanvoerder was 

het ook direct Loosdrecht 
die lijkt te begrijpen waar 
het om gaat deze middag. 
In de 50ste minuut een 
fraaie aanval die uit komt 
voor de ‘linker’ van Jesper 
en die haalt verwoestend 
diagonaal uit voor de 0-2. 
Hierna is het Loosdrecht 
die doordrukt en de wed-
strijd snel in het slot wil 
gooien. Een kopbal van 
Schagt tegen de lat, een 
scrimmage voor de goal 
die net verkeerd valt en 
een schot uit de tweede 
lijn van Maikel was al-
lemaal net niet raak.  On-
danks dat de Loosdrechtse 
verdediging als een huis 
staat, wordt het onver-
wacht een kwartier voor 
tijd weer een wedstrijd. Uit 
een corner kopt Be Fair de 
aansluitingstreffer binnen 
en gaat daarna vol voor de 
gelijkmaker. Dit levert veel 
ruimte op voor Loosdrecht 
en dat wordt feilloos benut 
bij de bevrijdende en te-
vens mooiste doelpunt van 
deze middag. In de 81ste 
minuut is Jesper weg op 
links en bedient de voor 
de goal gesnelde Lager-
burg op maat. Middels een 
tegendraads schot wordt 
de 1-3 op het bord gezet. 
De wedstrijd wordt uitge-
speeld en de 3 punten zijn 
een feit. Een verdiende en 
belangrijke overwinning 
van de oranjehemden om 
de strijd voor directe hand-

Goede overwinning 
SV Loosdrecht bij 
Be Fair 1-3  (0-1)

having. Het was misschien 
niet hoogstaand, maar de 
wedstrijdinstelling onder 
aanvoer van Emile (Man off 
the Match) was prima in 
orde. Iets wat nodig is om 
de nodige punten te pak-
ken. 

Zaterdag a.s. moet er thuis 
aangetreden worden tegen 
Amstelveen. Loosdrecht zal 
alles uit de kast moeten ha-
len voor een goed resultaat. 
Uit eindigde de wedstrijd 
in 1-1 en ook het vorig sei-
zoen heeft geleerd, dat we 
erg aan elkaar gewaagd 
zijn. De wedstrijd begint 
om 14.30 uur.

Foto; Piet van Bemmelen 
(Raymon lagerburg schiet de 3e goal binnen)
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Ondanks dat je het hele jaar 
door kan golfen geeft het voor-
jaar een extra prikkel om naar 
buiten te gaan en om je klaar te 
maken voor de zomer. 

Ook bij de Gooise Golfclub op 
`t Jagerspaadje in Loosdrecht 
gonst het van de activiteiten. 
De baan ligt er schitterend 
bij en alles in en om de baan 
wordt keurig schoongemaakt. 
Niet alleen om klaar te zijn 
voor het nieuwe zomer sei-
zoen, maar vooral ook om 
klaar te zijn voor de Open 
Golfdagen op 8 en 9 april. Op 
beide dagen opent de Gooise 
Golfclub op `t Jagerspaadje 
in Loosdrecht haar baan en 
clubhuis om iedereen, die 
nieuwsgierig is naar wat het 
golfen zo boeiend maakt, uit 
te nodigen.

Lente en Open Golfdagen bij de Gooise Golfclub
Gooise Golfclub de gezelligste 
golfclub van Nederland is. 
En natuurlijk kunt u, als u dat 
wilt, zelf een balletje slaan en 
proberen, om deze in zo min 
mogelijk slagen in het putje te 
krijgen.

De Gooise Golfclub heeft een 
kleine 200 actieve leden en 
bestaat ruim 25 jaar. Het is 
laagdrempelig en de contri-
butie is, in tegenstelling tot 
de meeste andere banen, erg 
laag. De golfbaan is een zoge-
naamde 9 holes par 3 baan. 
Op een par 3 baan zijn de 
holes wat korter waardoor het 
bij uitstek geschikt is om het 
golfen te leren. Maar ook voor 
de geoefende speler is een par 
3 baan een uitdaging en kun-
nen zij er de korte slagen goed 
oefenen. Een ander voordeel 

is dat je op een 9 holes baan 
even een uurtje kan golfen 
en je niet direct een halve 
dag kwijt bent. Ook beschikt 
de Gooise Golfclub over een 
driving range, die gratis is 
voor de leden. En de Gooise 
Golfclub heeft een eigen Pro 
(golf leraar).

Nieuwsgierig geworden? 
Neem op zaterdag 8 of zondag 
9 april een kijkje bij de Gooise 
Golfclub op ’ t Jagerspaadje in 
Loosdrecht en laat u verras-
sen. Ingang via de hockeyclub 
HMHC. Iedereen is van harte 
welkom.

Voor meer informatie kijk 
op www.gooisegolfclub.nl of 
bel Aldie Hamming op 06-
42215309

Op zowel zaterdag 8 april 
als op zondag 9 april kunt u 
van 10.30 tot 17.00 uur een 
rondleiding krijgen op de 

baan en in het clubhuis. Ook 
kunt u uitleg krijgen over wat 
er aan golfen nou zo leuk is 
en waarom volgens velen de 

Bijna 70 jaar geleden stond Nel 
Schoenmaker de was op te han-
gen toen aan de overkant van 
de sloot Teun Ariesen de heg 
aan het snoeien was. 

Toen ze elkaar zagen vond hij 
haar direct aantrekkelijk om 
haar donkere haar met een 
opvallende witte pluk erin. 
Zij vond hem gelijk een leuke 
jongeman. De liefde sloeg 
over en zou nooit meer over 
gaan. Na nog kort verkering 
te hebben wordt Teun naar In-
dië gezonden om te vechten. 
Het zou voor anderhalf jaar 
zijn, maar het werd drie jaar. 
Door de brieven die ze elkaar 
schreven, bleef de liefde voort-
bestaan. Nel (88 jr); “Nu zou 
dat heel anders gaan, ik stuur 
vaak even een berichtje vanaf 
de tablet als er iemand in het 
buitenland is.”

Op een mooie dag, nu 65 
jaar geleden op 3 april 1952, 
trouwden Teun Ariesen en 
Nel Schoenmaker. Nel droeg 
een lange grijze jurk met 
sleep waar ze zich geweldig 
mooi in voelde. Teun een drie-
delig jacquet, dat ze later aan 

Bruidspaar Ariesen-Schoenmaker 65 jaar getrouwd

een student hebben verkocht. 
Teun en Nel verdienden de 
kost in Hoogwoud als eigena-
ren van een fruitteeltbedrijf 
op maar liefs 40 hectare 
grond. Het is voor beide hard 
werken geweest. Teun fokte 
daarnaast Engelse en Gel-
derse paarden. “Maar dat was 
meer voor de kinderen”, zegt 
Teun. Ook wist hij de tijd te 

vinden zich actief politiek 
in te zetten en heeft hij veel 
bestuurlijke functies vervuld. 
Nel gebruikte haar vrije tijd 
om te handwerken en lezen. 
Met het gezin en later samen 
trokken ze er graag opuit met 
de caravan.

Anno 2017 wonen Teun en Nel 
alweer 24 jaar op de boerderij 
Hendrikshoeve in Oud-Loos-
drecht. Het echtpaar heeft 
vier kinderen, Magda, Wilma, 
Gert en Eveliene, en hebben 
inmiddels acht kleinkinderen 
en acht achterkleinkinderen. 
De kinderen wonen verspreid 
door Nederland maar zijn in 
de situatie dat er elke dag wel 
iemand, bij hun ouders kan 
zijn. Speciaal voor het 65-jarig 
huwelijk heeft dochter Magda 
de corsages gemaakt, waarin 
met name de lelietjes van da-
len, dezelfde zijn als van het 
bruidsboeket in 1952.

Burgemeester Martijn Smit 
kwam het echtpaar persoon-
lijk feliciteren op het terras 
van restaurant De Rading 
waar de hele familie van 9 
maanden tot 90 jaar oud, bij-
een was. Burgemeester Smit; 
“U heeft lang in het Noorden 
gewoond, dat ik goed ken. 
Loosdrecht heeft alles om de 
liefde met uw gezin te bewa-
ren. Vijf jaar geleden bij het 
zestigjarige huwelijk zei ik 
tegen jullie ‘Tot over vijf jaar’ 

en dat doe ik nu weer ‘Tot over 
vijf jaar’. Ik wens u hier een 
heerlijke maaltijd en fantasti-
sche avond toe.” 

Teun (bijna 91 jaar); “Nel vol-
doet aan alles voor mij, meer 
ga ik er niet over zeggen. Het 
geheim van een goed huwe-
lijk? Verdraagzaamheid.” Nel; 
“Dat vind ik ook, je moet niet 
op alle slakken zout leggen.” 
Teun lacht; ”Nee, dan blijft er 
niet veel over.”

Voor maar liefst de 33e keer 
organiseert de volleybalver-
eniging LoVoC het in Loos-
drecht en ‘Wijde-omgeving’ 
meer dan bekende het De 
Schakel-beachtoernooi. 

Vanaf 3 april is de inschrij-
ving voor dit toernooi ge-
opend. Geen inschrijffomu-
lier ontvangen, dan is die 
vanaf deze datum terug te 
vinden op www.loosdrecht-
beach.nl.

Nadat op vrijdagmiddag 
16 juni de jeugdleden hun 
toernooi hebben gespeeld, 
gaan op die vrijdagavond de 
beachbadmintonners weer 
aan de slag op de 200 ku-
bieke meter zand dat gestort 
wordt op het parkeerterrein 
voor sportzaal Eikenrode in 
Loosdrecht. Op zaterdag 17 
juni zijn de beachvolleybal-
lers aan de beurt waarvoor 

ook vijf velden worden opge-
bouwd. 
Naast het sportieve gedeelte 
zijn er dit jaar opnieuw di-
verse andere activiteiten, die 
een bezoek aan dit inmid-
dels traditionele Loosdrecht-
se evenement aantrekkelijk 
maken. 

Dit beachtoernooi zal uitein-
delijk op de zaterdag wor-
den afgesloten met een live 
optreden van een bekende 
Nederlandstalige zanger.

Elk jaar is de animo groter 
dan de 56 volleybal- en 36 
badmintonteams die maxi-
maal geplaatst kunnen 
worden, dus snel inschrij-
ven want vol is vol! Voor in-
schrijfmogelijkheden, spon-
sorkansen en info:  www.
loosdrechtbeach.nl.

Inschrijving 33e 
Loosdrecht-Beach-
toernooi van start
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'Turnen' 'Skiën'

Afgelopen zaterdag 1 april, 
mochten de jongste selectie 
meisjes aantreden voor hun 
tweede voorwedstrijd van 
Rayon de Vechtstreek. Met 
gespannen gezichtjes de 
vloer op, maar wat hadden 
ze er zin in om hun vorde-
ringen te presenteren aan 
de jury en de meegekomen 
supporters.

Amber Steutel, Danique 
Davis en Doha Yakhlaf in 
de categorie pré instap en 
Ramila Pakhoe, Imare Ma-
joor, Nynke Visser, Esmee 
Schaap  en Gwen van Ha-
mersveld  bij de instap. De 
meiden gingen heel goed 
van start, goed geconcen-
treerd, nette oefeningen 
en niemand viel van de 
balk af! Coaches Rinske en 
Linda waren erg tevreden, 
iedereen was echt vooruit 
gegaan ten opzichte van 
de eerste wedstrijd en het 
niveau van de meiden lag 
echt hoog. Op naar de prijs-
uitreiking en dit werd een 

echt Nilo feestje!
Bij de pre-instap won Dani-
que goud, Doha zilver en 
Amber brons, hand in hand 
stonden de meiden op het 
podium, vertederend mooi. 
Maar het feestje werd nog 
mooier, bij de instap won 
Nynke de 1ste prijs, Imare 
de 2de prijs en Gwen de 
4de prijs, dus nog 3 medail-
les erbij. De speaker vroeg 
zelfs wat er in het kraan-
water van Loosdrecht zit, 
omdat alle meiden zo goed 
hebben gepresteerd. Voor 
de prijsuitreiking waren de 
trainsters al tevreden, erna 
waren ze super trots op alle 
turntoppers!
In de middag moest Nilo’s 
‘golden girl’ Claire Visser 
nog een wedstrijd draaien 
en zij maakte haar bijnaam 
wederom waar, met grote 
voorsprong won ze op-
nieuw de gouden plak. Een 
mooie voorbereiding op de 
halve finale NL volgende 
week zondag 9 april in 
Winterswijk

Wederom Top prestaties 
van Nilo turnsters

vlnr Doha, Danique en Amber, vertederend mooi!

Van 18 t/m 24 maart streden 
ruim 2.600 sporters met een 
verstandelijke beperking uit 
105 landen tegen elkaar. Team 
NL deed met 25 sporters mee 
op het wereldpodium van 
de Special Olympics in Oos-
tenrijk. Vele sporters stegen 
boven zichzelf uit. Er werd 
fantastisch gepresteerd.  

Al gelijk op de eerste wed-
strijddag wonnen maar liefs 
zeven skiërs van TeamNL me-
dailles. Herman Hagebeek 
uit Loosdrecht won die dag 
zilver op de Super G-afda-
ling. Hij wist dit succes een 
paar dagen later te overtroe-
ven met goud. Een geweldige 
prestatie!  

Herman Hagenaar is 37 
jaar en heeft een verstande-
lijke beperking. Hij woont 
in Nieuw-Loosdrecht bij zijn 
zorgmoeder Petra en drie 
medebewoners. Elke zater-
dag brengt Petra de vier naar 
de skibaan in Huizen voor de 
skitraining. Op dinsdagoch-
tend 28 maart was het feest 
bij Abrona, waar Herman 
vier dagen in de week bij 
‘groen’ werkt. Een kleurrijk 
spandoek met ‘Een zoen 
voor Herman de kampioen’ 
prijkt boven de oprit. Col-
lega’s, vrienden en de bur-
gemeester kwamen hem per-
soonlijk feliciteren. Na het 
aansnijden van de speciale 
taart vond hij midden in alle 
drukte toch de mogelijkheid 
om er even van te genieten.

Zilver en Goud voor Herman 
Hagebeek op de Special Olympics 
World Winter Games 2017                          

Herman; “Dit is echt een 
verrassing. Ik ben net een 
koe met die rinkelende 
medailles om. Zes jaar train 
ik al. Het seizoen is nu afge-
lopen, ik ga in september 
weer trainen. Ik vind skiën 
gewoon leuk om te doen, 
maar niet als je valt. Je moet 
vallen en opstaan, zo leer 
je het snel. Soms is de kou 
tijdens het lange wachten 
wel vervelend, maar dan rol 
ik effe een sjekkie. Ik heb 
nooit spierpijn of blessures. 
Ik eet veel aardappelen, 
groenten, vlees en ik vind 
een biertje wel lekker, maar 
dat mocht daar niet. Het 
eten in Oostenrijk was wel 
echt erg lekker hoor. Wij 
skiërs hadden een super 
luxe hotel, de schaatsers 
niet. Ik wilde daar gewoon 
goud halen en dat is gelukt. 
Ik ben nu twee weken in 
Oostenrijk geweest, ik zal 

wel weer moeten wennen 
om te werken, ik ben nog 
nooit zolang weggeweest.”

Over Special Olympics                                                                 
Special Olympics Neder-
land maakt deel uit van een 
wereldwijde beweging in 
170 landen die zich inzet 
om het leven van mensen 
met een verstandelijke be-
perking te verbeteren door 
middel van het organiseren 
van sportevenementen. 
Immers sporten maakt 
mensen met een verstande-
lijke beperking niet alleen 
fysiek en mentaal ‘fitter’, 
het vergroot ook het zelf-
vertrouwen en daarmee het 
zelfbeeld.
Dit gaat niet zonder de hulp 
van onze hoofdsponsors Ae-
gon en Rabobank en onze 
maatschappelijke partners 
Fonds Gehandicaptensport 
en VriendenLoterij.

Op maandag 8 Mei wordt er 
weer een heerlijk dagje uit naar 
de plaats Urk georganiseerd. De 
start, met koffie met gebak, is 
in de Gasterij de Oostvaarder in 
Almere. 

Dit is gelegen op de grens 
van de Oostvaardersplas 
waarvanuit de omloop over 
de plas gekeken kan worden. 
Daarna gaat de tocht door 
naar het plaatsje Urk waar 
er aan boord wordt gegaan 
van een schip van de rederij 
Zuiderzee.

Tijdens de twee uur durende 
vaart wordt er aan boord een 
lunch plate service van vis 
geserveerd, onderwijl zal er 
een klederdrachtshow met 
de klederdracht van Urk te 
zien zijn. Op de terugweg 
wordt er in Urk of in Elburg 
een pauze gehouden.
Dit alles voor 44 Euro per 
persoon.

Opgeven kan bij Theo Stalen-
hoef tel: 0294-251237 of Bep 
ten Berge tel: 0294-267855. 
Doe het snel, wand vol is vol.

Uitgaansdag voor alle 
ouderen in Wijdemeren

Weer of geen weer. Een feestje 
voor de dames in kwestie, een 
cadeautje voor de toeschou-
wers. De komende weken 
zetten verschillende boeren 
in Nederland hun staldeuren 
wagenwijd open. En daar kun 
jij/u bij zijn. 

Op diverse plaatsen, data 
en tijdstippen verlaten de 
koeien de stal. Wie wil, is ge-
tuige van één van de leukste 
momenten op de boerderij. 
Na een lange winter op stal 
zijn de koeien door het dolle 
heen als ze weer naar buiten 
mogen. Dansend en met 

grote sprongen verlaten ze 
de stal.                                                                                                                       
Ook op melkveehouderij en 
ijsboerderij van Herk in Oud 
Loosdrecht wordt de lente 
en het nieuwe ijsseizoen 
gevierd. Voor de kinderen 
is er een miss koe verkie-
zing. Kom tussen 11.00 en 
het moment dat de koeien 
naar buiten racen naar de 
stal. Vul met je ouders het 
verkiezingsformulier in en 
misschien win jij een gratis 
kinderfeest!
De koeien gaan voor het 
eerst na de winter naar bui-
ten op: 15 april, zaterdag tus-

sen 12.30 en 13.30 uur. Deze 
dag is er tevens een open erf 
van 11.00 tot 16.00 uur ter 
gelegenheid van: De start 
van het boerderij ijsseizoen!! 
Kom koeien kijken, ijs eten, 
pony rijden, spelen, pannen-
koeken eten. Geniet! want 
het is lente, neem uw (klein)
kinderen en fototoestel mee! 
IJsboerderijvanHerk, Oud 
loosdrechtsedijk 38a Loos-
drecht. Tel; 035-5826485/06-
41886840 info@ijsboer-
derijvanherk.nl  www.
ijsboerderijvanherk.nl. 

‘Zaterdag 15 april’                                                                                                              

De koeien mogen weer naar buiten!



7

Ingezonden brief

Kinderen en volwassenen die 
het leuk lijken om te paardrij-
den zijn van harte welkom bij 
manege De Kamphorst aan de 
Rading 117.

Nu starten of altijd gereden 
en wil je het weer oppak-
ken? Maak zelf kennis met 
de paarden en pony’s, de 
accommodatie en de gezel-
ligheid bij De Kamphorst op 

zondag 9 april. 
Op de Open dag kun je zelf 
ervaren hoe het is om paard 
te rijden en zijn er verschil-
lende demonstraties. Voor 
de kinderen is er pony’s 
poetsen, zelf rijden, hoef-
ijzers versieren en diverse 
andere leuke activiteiten. 
De kantine biedt een goed 
zicht op de binnenbak en er 
zijn de nodige versnaperin-

gen verkrijgbaar. Er is gratis 
thee, koffie en limonade. 
Kom langs en maak kans op 
een gratis privé-les!

Kun je er niet bij zijn op de 
Open dag? Je bent ook van 
harte welkom op zondag 16 
april bij de KNHS dressuur-
wedstrijd.

‘Zondag 9 april van 11.00-16.00 uur’

Open Dag Manege de Kamphorst
Het Zuidereinde Zuid wordt 
heringericht van de Emmaweg 
tot aan de J.H. Burgerlaan. Van 
3 april t/m 4 augustus is de weg 
afgesloten voor doorgaand ge-
motoriseerd verkeer.
De werkzaamheden bestaan 
uit het opbreken van het as-
falt, fundering, parkeerstrook 
en trottoirs. Vervolgens wordt 
de nieuwe weg aangelegd. Het 
in te richten deel van het Zui-
dereinde wordt opgedeeld in 
werkvakken en in fases uitge-
voerd. De woningen ter hoog-
te van de herinrichting blijven 
te voet bereikbaar. Het overige 
deel van het Zuidereinde blijft 
bereikbaar voor aanwonen-
den vanaf de Smidsbrug.De 
kruispunten met de Beres-
teinseweg, het Kininelaantje 
en de Emmaweg zijn voor een 

bepaalde periode afgesloten. 
Actuele informatie tijdens de 
uitvoering kunt u vinden op 
de projectpagina Zuidereinde 
Zuid van www.wijdemeren.nl

Omleidingsroute                                                                                  
Er worden omleidingsroutes 
ingesteld.
Het doorgaand verkeer wordt 
geleid via de Leeuwenlaan, 
’s-Gravelandseweg, Geert van 
Mesdagweg, Vreelandseweg 
en N201.

Meer weten?                                                                                      
Voor vragen kunt u terecht 
bij de projectleider van de 
gemeente, mevrouw Middag. 
Zij is op maandag tot en met 
donderdag bereikbaar op tele-
foonnummer: 
035-6559490.

Herinrichting Zuider-
einde Zuid in ‘s-Graveland

Fietsers in het verkeer!
Zelf woon ik in de Ruysdaellaan. Vaak rij ik via het St Annepad 
naar de Frans Halslaan. Regelmatig tref ik daar fietsers van links. 
De Frans Halslaan is geen voorrangsweg dus als ik mij niet vergis 
heb ik dan voorrang!  Mijn ervaring is inmiddels dat er geen 
enkele fietser is die zich hier ook maar iets van aantrekt dus ik hou 
er al rekening mee, vaak wel even toeterend om aan te geven dat 
het niet klopt! Diverse reacties zijn dan mogelijk; stoïcijns door-
rijden en vooral geen oogcontact maken, is irritant, maar ok! ; iets 
van een gebaar maken van ‘sorry’, is enigszins ok! Op 29 maart 
trof ik daar echter een fietsende meneer, met een vrouw (volwas-
sen!, geen tieners, geen pubers) die reageerde door met 2 vingers 
naar zijn ogen te wijzen. Die begreep ik niet helemaal, maar het 
leek mij geen ‘sorry’. Ik ben er dus maar eens achteraan gereden 
om uitleg te vragen. Wat bleek: volgens deze meneer had ik beter 
naar links moeten kijken!  Met andere woorden, ik zat fout, ik had 
beter moeten kijken. Dat is de wereld op zijn kop. Volgens mij had 
deze meneer beter naar rechts moeten kijken, sterker nog, hij had 
moeten stoppen. Daar was hij het niet mee eens en kreeg hierin 
ook bijval van mevrouw! Overigens mag hij van geluk spreken, dat 
ik wél goed naar links keek en stopte, anders had ik ‘m nog aan 
kunnen rijden ook. Volgens mij wordt fietsend Nederland prima 
gefaciliteerd. Het minste wat ze zelf kunnen doen is zich gewoon 
aan de regels houden, (voorrang verlenen, daar fietsen waar het is 
toegestaan, niet bellen op de fiets enz…. )en, …… geef daar zeker als 
volwassenen ook het voorbeeld in! 
Wellicht een leuke suggestie voor de gemeente Wijdemeren; een 
cursus gedragsregels voor fietsers in het verkeer en een opfriscursus 
voorrangsregels!

Marion Beerhorst

Woensdag 5 april heeft gede-
puteerde Jaap Bond de nieuwe 
fietsroute ‘Vrijheid en Onvrij-
heid in het Gooi’ geopend, een 
fietsroute die leidt langs per-
soonlijke verhalen en sporen 
in het landschap uit tijden van 
oorlog en vrede. 

De fietsroute is ontwikkeld 
in het kader van de Natio-
nale Viering Bevrijding, die 
in 2017 in Noord-Holland 
plaatsvindt. Het thema ‘De 
kracht van het persoonlijke 
verhaal’ staat centraal. Kijk 
voor meer informatie over 
de Nationale Viering Bevrij-
ding in Noord-Holland op 
vrijheidnh.nl 
 
We zeggen, schrijven, gelo-
ven wat, iedereen gaat en 
staat waar men maar wil: 
het lijkt zo vanzelfsprekend. 
Toch hoeven we niet ver in 
het verleden te graven om 
te voelen dat vrijheid hele-
maal niet zo logisch is. Va-
ders, moeders, opa's, oma's, 
zonen en dochters gaven er 
hun leven voor. Ieder jaar 
gedenken we oorlogsslacht-
offers en staan we stil bij het 
grote geluk om in vrijheid te 
kunnen leven. In 2017 is de 
Nationale Viering van de Be-
vrijding in Noord-Holland. 
Oneindig Noord-Holland en 
de provincie Noord-Holland 
maken de verhalen en plaat-
sen van betekenis over vrij-
heid en onvrijheid zichtbaar 
en tastbaar. Deze fietsroute 
brengt je langs persoonlijke 
verhalen en sporen in het 
landschap uit tijden van 
oorlog en vrede in het Gooi. 
Het einde in zicht: de laatste 

Loosdrecht en de fietsroute ‘Vrijheid 
en Onvrijheid in het Gooi’

oorlogsdagen in Loosdrecht
In april 1945 komt het eind 
van de oorlog steeds dichter-
bij, maar dat betekent niet 
dat alle spanning uit de lucht 
is en de wapens direct wor-
den neergelegd. Jacob Streef-
kerk uit Loosdrecht beschrijft 
de oorlogstijd gedetailleerd 
in zijn dagboek. Lopen kan 
de invalide Jacob niet, maar 
luisteren des te beter. Hij ver-

zamelde veel gegevens over 
wat er in de Tweede Wereld-
oorlog gebeurde en tekende 
alles wat hem ter ore komt 
nauwgezet op.

Kijk voor de fietsroute en meer 
informatie op; www.onh.nl/
nl-NL/route/17889/vrijheid-en-
onvrijheid-in-het-gooi

Een vrouw is zondagmid-
dag ernstig gewond geraakt 
nadat ze onwel werd achter 
het stuur van haar auto op 
de Vreelandseweg.

Het voertuig klapte hier-
door op een boom. Gezien 
de ernstige verwondingen 
die ze bij het ongeval op-
liep, werd de vrouw naar 
het Amsterdam Medisch 
Centrum vervoerd.
Politie Hilversum melde 

via Facebook dat de Vree-
landseweg is afgesloten en 
weggebruikers voorlopig 
via Loosdrecht om moesten 
rijden. De brandweer uit 
Loosdrecht heeft de boom 
met een kettingzaag veilig 
gesteld. Door de drukte ivm 
de city run in het centrum 
van Hilversum liep het 
verkeer muur vast. Bij het 
ongeval kwam een ambu-
lance uit de regio Utrecht 
ter plaatse.

Ongeval Vreelandseweg 
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Weken achter elkaar was 
in het Loosdrechtse sport-
nieuws over de overwinnin-
gen van turntalent Clair Vis-
ser te lezen. Haar trainsters 
noemen haar op turnver-
eniging NILO al hun ‘Golden 
Girl’, omdat de gouden me-
dailles vrijwel steevast voor 
Clair zijn. 

Twee weken geleden werd 
zij district kampioen Mid-
den- en Noord-Nederland 
waardoor zij zich heeft 
geplaatst voor de Halve 
Finale in de Derde divisie 
van het Nederlands Kampi-
oenschap, dat aanstaande 
weekend wordt gehouden.  

Na het behalen van haar 
zwemdiploma’s moest 
Clair als zesjarig meisje 
een jaartje gymen van haar 
ouders. Ook deed Clair aan 
schaatsen en zwemmen, 
maar met turnen is ze nooit 
gestopt. Elke trampoline die 
ze tegenkomt moet ze even 
op springen, ziet ze gras 
dan maakt ze er even een 
handstand of radslag op, en 

‘Golden Girl naar Halve Finale NK’ 

Turntalent Clair Visser

zit haar familie tv te kijken 
kan het maar zo zijn dat er 
twee benen langs het beeld 
vliegen, maar de meubels zijn 

inmiddels verboden terrein 
geworden. In de tuin liggen 
balken waar ze haar oefenin-
gen op kan doen, Clair kan 

gewoon niet stilzitten. Ze is 
een fragiel gebouwd meisje 
van 13 jaar en is een echte 
doorzetter. Haar discipline 
vind je in alles terug, haar 
kamer is opgeruimd, junk-
food vindt ze niet lekker en 
schoolwerk wordt zorgvul-
dig gepland. De eerste klas 
op het Roland Holstcollege 
gaat haar dan ook gemakke-
lijk af. Ze komt uit een spor-
tieve familie maar turnen 
zit bij hen niet in het bloed. 
Haar zus Britt (15) voetbalt, 
moeder Liesbeth heeft en 
sportopleiding gedaan en is 
zwemjuf in het Walderveen-
bad en vader Mick doet tot 
grote hilariteit van zijn drie 
vrouwen tegenwoordig aan 
boksen, een zogenaamde 
‘midlife crisis’ volgens hen. 
Clair traint gemiddeld drie 
keer per week, soms vier 
keer. Als de training in sport-
zaal Eikenrode is kan ze zelf 
gaan, anders brengen haar 
ouders haar naar de turnhal 
van Amersfoort of Woerden. 
De Koninklijke Nederlandse 
Gym Unie (KNGU) geeft ver-
plichte oefeningen voor een 
wedstrijd op. Clair is zo ver 
dat haar ook vrije oefenstof 
is toegestaan. 
Clair; “Ik vind turnen lastig 

als de oefeningen maar niet 
lukken, dat komt bij elk on-
derdeel wel voor. Ik heb dan 
ook niet echt een favoriet 
onderdeel. De laatste vloer-
oefening deed ik op muziek 
van Pirates of the Caribean, 
niet te rustig en met lekkere 
versnellingen erin. Ik heb 
gelukkig, op een gebroken 
vinger na, nog nooit blessu-
res gehad. Ik weet niet wat ik 
wil worden later en hoe lang 
ik doorga met turnen. Ik ga 
proberen om hard te trainen 
en nieuwe dingen erbij te 
doen.”

Moeder Liesbeth; “Wij gaan 
meestal mee naar de wed-
strijden en zitten dan op de 
tribune, haar coach Linda 
Spil begeleidt haar dan. We 
hebben veel waardering 
voor Linda, echt een topper 
is ze. Clair is heel gedreven 
en heeft nergens angst voor. 
Wij vonden het overigens 
in het begin wel eng, maar 
het begint te wennen nu. 
Ze heeft de juiste instelling 
en lichaamsbouw om ver te 
komen. We vinden het alle-
maal spannend en kijken uit 
naar de Halve Finale NK op 9 
april aanstaande.”

Op woensdag 19 april bren-
gen de spelers van Muziek-
theater Spotlight Speciaal 
de juke box musical: Hotel 
Speciaal. Regisseur en the-
ater docent Pauline van Eijk 
heeft een selectie gemaakt 
van bekende musical num-
mers en daaromheen de 
dialogen geschreven. Met 
veel enthousiasme en ple-
zier hebben zij met elkaar 
heel hard gerepeteerd om er 
een knallende show van te 
maken. 

De musical Hotel Speciaal:                                                                                  
Hotel Speciaal ligt ergens in 
het Gooi, op een mooi plek-
je waar het nog rustig is. Er 
komen allerlei gasten loge-
ren, bekende en ook min-
der bekende Nederlanders. 
Zoals bijvoorbeeld Justin 
Pieper, de bekende Larense 
groenteboer. Of Linda de 
Schol, eigenaresse van een 
vijfsterren visrestaurant uit 
Loosdrecht. Maar ook Ka-
tje Bloemen, de bloemiste 
en Dré Konijnes, de minder 
bekende volkszanger. En 

wat dacht u van Bianca 
Catastrofe, de gevierde 
musicalster! Manager John-
nie Klies heeft het er maar 
druk mee. Gelukkig wordt 
hij bijgestaan door kamer-
meisje Molly Polly. Zij doet 
eigenlijk al het zware werk. 
Dan is er nog het spook 
van zolder. Die zit bij het 
arrangement inbegrepen, 
gratis en voor niets! Opeens 
blijken allerlei spullen van 
de gasten gestolen te zijn. 
Onder andere een echt 
collier van nepdiamanten. 
Gelukkig komt agent Kled-
der te hulp. Hij probeert de 
dader op te sporen, samen 
met de gasten. Maar…agent 
Kledder blijkt bijzondere 
talenten te bezitten! 
Beleef het mee in deze dold-
waze musical met vrolijke 
bekende liedjes en te gekke 
spelers! Welkom in Hotel 
speciaal! Woensdag 19 april 
aanvang 19.30 uur Theater-
zaal van de Bibliotheek in 
Hilversum aan de ’s Grave-
landseweg.

Voorstellingen, handige 
handjes en verhuizen                                                     
Het is een drukke tijd voor 
Muziektheater Spotlight. 
Op 19 mei brengen de vol-
wassenen de overweldigen-
de musical The Westside 
Story in de grote zaal van 
Spant! in Bussum en eind 
juni spelen Spotlight Kids 
de voorstelling ‘De Trein’. 
Figuranten en ‘handige 
handjes’ kunnen zich voor 
alle voorstellingen nog aan-
melden. Vind jij het leuk 
om ook eens op het toneel 
te staan of ben je graag 
backstage actief? Vind je 
het leuk om mee te helpen 
aan rekwisieten en decor-
stukken of kostuums, dan 
ben je van harte welkom bij 
Muziektheater Spotlight. 
Creëer jij bijvoorbeeld van 
een lief smoeltje zonder 
moeite een afgrijselijke 
heks? Voor alledrie de voor-
stellingen wordt er nog naar 
extra grimeurs gezocht. Per 
1 mei gaat Muziektheater 
Spotlight verhuizen van de 
Magneet naar De Meidoorn 

‘Hotel Speciaal, hulp gevraagd en verhuizen’                                                                           

Muziektheater Spotlight Speciaal

op de meidoornlaan in 
Nieuw-Loosdrecht. Om ook 
daar de ruimte geschikt te 
maken en door te kunnen 
groeien is meer financiële 
ondersteuning nodig. Spon-
soren zijn met name nodig 
voor de sfeerverlichting, 
een spiegelwand, rekwi-
sieten, kostuums, hoofd-
deksels, een keyboard, een 
piano, een goede geluids-
installatie en gordijnen. 
Neemt u alstublieft contact 
op als u kunt helpen?! Re-
gisseur Pauline van Eijk en 
productieleider Eric Brand; 
“We willen weer naar het 

echte verenigingsleven toe 
met het Muziektheater, 
waar generatie op generatie 
hun kinderen mee naartoe 
nemen, het gevoel van 
‘toen was geluk nog heel 
gewoon’. Samen naar een 
climax toewerken, geeft 
vertrouwen in elkaar en 
een gevoel van verbonden 
zijn. En teksten uit je hoofd 
leren is bovendien een leu-
ke hersengymnastiek!” 

Contact en meer informa-
tie; info@
muziektheaterspotlight.nl 
muziektheaterspotlight.nl
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‘Jozefschool mag Verkeersplein aanleggen’

Jeugdraad debatteert vooral over veiligheid buiten
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In een volle 
raadzaal waren de kinderen 
uit groep acht van vijf scho-
len vertegenwoordigd voor 
de Jeugdraad, georganiseerd 
door de Rotaryclub i.s.m. de 
gemeente Wijdemeren. 

De Jozefschool kreeg de 
meeste stemmen, zodat ze 
spullen voor een nieuw oefen 
Verkeersplein kunnen aan-
schaffen. Ties Blomsma van 
de Antoniusschool was de 
beste debater en de streepjes-
dames Sara van Schie en Jara 
Nijveen van de Curtevenne 
hadden de beste presenta-
tie. Dit werd bepaald door 
de jury van de Rotaryclub 
Wijdemeren. Voor beide pres-
taties werd een cheque van 
250 euro overhandigd. Alle 
winnaars kregen tevens een 
minibekertje uit handen van 
juryvoorzitter Martin Vuyk 

Verkeersplein
Yannick en Rosalie van de 
Bergse Jozefschool vertelden 
dat een nieuw verkeersplein 
met borden, stoplichten, ze-
brapad en hesjes voor auto’s, 
fietsen en andere weggebrui-
kers echt nodig was. De twee 
oude sets waren versleten en 
toe aan vervanging. In het 

dorp waar zij wonen, is er vol-
gens het tweetal weinig vari-
atie in verkeerssituaties. Dus 
is het handig en verstandig 
om dat op het schoolplein te 
oefenen. “En je bent lekker 
buiten” voegde Jens eraan 
toe. Tijdens het debat waren 
er veel vragen aan de Jozef-
school. En Antonius- achtste-
groeper Ties Blomsma zette 
de aanvraag direct op scherp 
door het aanbod van zijn 
school om hun Verkeersplein 
uit te lenen. Die opmerking 
was een schot in de roos, 
want dat alerte gedrag plus 

vlotte taalgebruik van Ties 
bezorgde hem de 1e prijs als 
‘Beste Debater’. Overigens 
wisten de raadsleden van de 
Jozefschool, Isa en Jens, zich 
goed te verdedigen. Want bij 
de stemming door alle scho-
len en raadsleden kregen ze 
dus de 1e prijs. 

Stoeptegels
Gevolgd door de Curtevenne-
school die graag stoeptegels 
in twee kleuren wil laten 
verven. Op die tegels staan 
diverse opdrachten als ´doe 
een dansje´. De jongedames 

Sara en Jara blonken vooral 
uit door een uitermate gede-
tailleerde berekening van de 
110 euro kosten, wat hen 250 
euro opleverde als ‘Beste Pre-
sentatie’. “Daar is zelfs onze 
wethouder van financiën 
jaloers op” verwees de bur-
gemeester naar de nieuwe 
wethouder Jan-Jaap de Kloet. 
De Antoniusschool had welis-
waar hetzelfde tegelplan met 
15 geverfde stoeptegels, maar 
zij hadden naast veiligheid 
ook aandacht voor bewegen 
met de sprinttegels naast de 
‘oppeptegels’ als Zet ‘m Op! 
Toch werden ze derde. 
De Catamaran wilde ook 
stoeptegels laten aanleggen 
op plekken in Oud Loos-
drecht waar het onveilig is. 
En dat komt vaak voor, zei-
den de presentatoren. Zelfs 
een Niet Kletsen- tegel op het 
Bleekveld voor de babbelende 
moeders. Hoe Tristan en 
Philip ook praatten als Brug-
man, ze vielen net naast de 
prijzen. Dat gold ook voor de 
leerlingen van meester Erik 
van de Regenboogschool. 
Don en Thijs presenteerden 
een origineel plan voor 
mooie Dick Bruna-tegels. 
Maar argumenten als eerbe-
toon, herkenbaarheid, slijt-
vast, anti-slip en spreiding 

over heel Kortenhoef konden 
de anderen niet overtuigen. 
Roos en Bram bespraken hun 
plan vol vuur in het debat. 

Kortenhoefse dominantie
Het was een levendige mid-
dag, met alle elementen 
van de lokale democratie. 
Het joelen en juichen dat 
normaal niet is toegestaan, 
voelde juist als een golf van 
enthousiasme. Burgemeester 
Smit in zijn rol als voorzit-
ter met de hamer legde veel 
uit, geassisteerd door een 
oplettende griffier Debby de 
Heus. Ook diverse raadsleden 
hadden een rol als coach van 
een achtste groep. Je zag hun 
sturende hand op de achter-
grond, want 99% van de kin-
deren stak een rood kaartje 
in de lucht op de vraag of de 
burgemeester de baas is. Dat 
percentage zou je bij een ge-
middeld burgerpanel van 18+ 
niet bereiken. Jammer dat 
er slechts één Loosdrechtse 
en één Bergse basisschool 
aanwezig was (en geen An-
keveen). Dat benadrukte de 
Kortenhoefse dominantie, 
hoewel het een feestje was 
om erbij te horen. En daar 
ging het om. 

De Paashaas heeft zijn mand 
alweer gevuld met héél véél 
chocolade eieren! Fraterni-
tas en Dappere Dodo hebben 
aan de paashaas gevraagd of 
hij ze ook dit jaar op tweede 
paasdag 17 april weer wil 
verstoppen op de De Drie 
Kampjes, het weiland achter 
het Oppad. 

Alle kinderen jonger dan 
10 jaar mogen weer komen 
zoeken.De kleinsten zoeken 
naar eieren op een apart 
veldje en mogen natuurlijk 
onder begeleiding zoeken 
(als de kinderen maar echt 
zelf zoeken).  De grotere 
kinderen gaan zoeken op 
het weilandje ernaast. Per 
veldje ligt er tussen die 

chocolade eieren ook een 
houten prijsei! Wie dat 
prijs ei vindt en inlevert 
krijgt een leuke prijs! Jul-
lie komen toch ook na het 
paasontbijt? Het is gratis. 
En, om gelijke kansen te 
hebben, kom echt op tijd! 
Om 10 uur op tweede Paas-
dag begint het zoeken.

’10.00 uur tweede paasdag’                                                            

Paaseieren zoeken op de ‘De Drie Kampjes’

REGIO - De financiën van 
de Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek staan onder 
druk. Er is door het Alge-
meen Bestuur ( 7 burge-
meesters) een stuurgroep 
ingesteld om te kijken of 
er nog manieren zijn om dit 
tekort naar beneden bij te 
stellen. Tijdens een regiona-
le sessie op maandagavond 
27 maart zijn een veertigtal 
raadsleden afkomstig uit 
de verschillende gemeen-
ten van de veiligheidsregio 
door burgemeester Van Bo-
chove (portefeuillehouder 
financiën) bijgepraat over 
de uitkomsten van deze ver-
kenning.

Het bestuur van de Veilig-
heidsregio vindt het be-
langrijk om de verbinding 
met de raden te versterken 
en bij grote (financiële) 
ontwikkelingen de raads-
leden eerder te betrekken. 
Er is geen sluitende begro-
ting. Welke keuzes zijn er 
denkbaar om te komen tot 
begrotingsevenwicht? 
Tussen 2009-2016 is er 
structureel voor 17% ( 3,1 
mln.) aan bezuinigingen 

gerealiseerd, naar verhou-
ding ruim 3x meer dan het 
landelijk gemiddelde. Niet 
alleen het laaghangende 
fruit is geplukt. Er zijn 
ingrijpende maatregelen 
getroffen die voor beroep-
spersoneel en vrijwilligers 
aanzienlijke consequenties 
hebben gehad. Er is sprake 
van een kritische vorm van 
arbeidsdruk en het gevaar 
van beleidsarmoede is re-
eel. De organisatie heeft 
behoefte aan stabiliteit en 
rust. Zowel voor beroeps-
personeel als vrijwilligers.

Leidende principes
Het bestuur heeft vastge-
steld dat de kaasschaaf niet 
meer lukt en dat een taken-
discussie onontkoombaar 
is. Men gaat uit van een 
minimaal kwaliteitsniveau 
van een 6. Voorts is een ac-
centverlegging van repres-
sie naar preventie noodza-
kelijk. En schaalvergroting 
is niet alleen financieel ge-
zien een wenselijke route, 
maar vooral vanwege de 
kwetsbaarheid

Tekort financiën Veiligheidsregio 
4 sporen onderzocht
Er zijn verschillende spo-
ren onderzocht. Maatre-
gelen naar een volledige 
beroepsorganisatie en her-
inrichting van de organisa-
tie leveren geen noemens-
waardige besparingen op. 
Het samenvoegen van de 
twee posten in Huizen naar 
één post, één nieuwe kazer-
ne voor Weesp en Muiden 
en samenvoegen van Laren 
en Blaricum geven grote 
maatschappelijke onrust 
en leveren financieel wei-
nig op.
Bij spoor 2, maatregelen 

met impact op kwaliteits-
niveau, is bekeken wat de 
consequenties zijn als de 
basisbrandweerzorg naar 
een kwaliteitsniveau van 
70%, respectievelijk 60%, 
teruggebracht zou wor-
den. De uitkomst is dat 
hier naar verwachting een 
besparing van  100 tot 
250.000 euro te realiseren 
zou kunnen zijn. Het voor-
stel is om dit 2e spoor als 
richtpunt te nemen. Voor-
uitlopen hoe je tot deze 
verlaging van het kwali-
teitsniveau zou moeten 
komen ondergraaft de ma-
nier waarop dit traject is 
ingezet. Bovendien zou je 

het vertrouwen van de me-
dewerkers onherstelbaar 
beschadigen. Op het ge-
bied van vakbekwaamheid 
vindt men het wenselijk 
om samen met Flevoland 
een oefenfaciliteit te reali-
seren tegen een maximale 
extra last van structureel  
318.000. Spoor 3 gaat over 
schaalvergroting richting 
Flevoland en Utrecht. Eer-
der onderzoek liet reeds 
zien dat schaalvergroting 
op het niveau Midden-
Nederland voor deze regio 
circa 2 tot 3 ton structurele 
besparing op zal kunnen 
leveren.

lees verder op pagina 10

Ties Blomsma
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 OPEN GOLFDAGEN  
       8 en 9 april a.s.    
     

Kom vrijblijvend eens langs en maak kennis met het golfen.
www.gooisegolfclub.nl  of bel 06.42.215.309 voor meer info
           

     Op’t Jagerspaadje in Loosdrecht

4

Winkeltijden: Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur,  zaterdag gesloten

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

c.v.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

Tel. 035 - 656 12 87
Fax 035 - 656 22 38

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag 
v/d maand

loodsverkoop 
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.
Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, 
of  kijk op

www.inboedelsenzo.nl 

voor info & woningontruiming

telefoon 06-20.777.535.

Ervaren schilder

biedt zich aan

Voor al uw binnen

en buiten klussen.

Voor meer info:

Raymond Altena

06-21587684

*  Verkoop
*  Onderhoud

*  Aggregaten

*  Waterpompen

*  Kettingzagen

*  Heggenscharen

*  Hogedrukreinigers

*  Bladblazers en - zuigers

*  Loop- en zitmaaiers

*  Tractoren

*  Werkkleding Snickers Workwear

*  Beschermkleding + accessoires

Tijdelijk te weinig ruimte voor uw spullen? Huur dan een opslag-unit bij 
Mini Opslag Loosdrecht.  Bij ons staan uw spullen schoon, droog, 

geventileerd én beveiligd opgeslagen. Zo kort of lang als u maar 
wilt. Zeven dagen per week open van 07.00 tot 19.00. Ons pand 

vindt u recht tegenover het Nieuwbouwproject Erve Knorr 
Mooier kunnen wij het niet maken! 
info@mini-opslag-loosdrecht.nl

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

Opslag nodig . . .
035 582 59 56

Vergelijken
De Veiligheidsregio’s in 
Noord-Holland zijn qua ri-
sicogebied en bebouwings-
dichtheid te vergelijken. 
Het is echter lastig te be-
oordelen wat er wel of niet 
is opgenomen aan kosten 
bij andere regio’s waar-
door vergelijken moeilijk 
is. Daarnaast is het opmer-
kelijk dat Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek met 
verreweg het laagste aantal 
inwoners niet de duurste 
regio is (elke regio heeft 
immers dezelfde minimale 
wettelijke taken, zoals de 
meldkamer). In de Zaans-
treek zijn de kosten per in-
woner  83, in Amsterdam 
79 en in het Gooi 77 euro. 
Alleen Noord-Holland 
Noord is goedkoper: 73 
euro. 

Er ligt een voorstel om de 
verdeelsleutel van de geza-
menlijke landelijke kosten 
aan te passen naar een 

meer rechtvaardige verde-
ling. De huidige sleutel is 
grotendeels een evenredige 
verdeling van de kosten 
over 25 Veiligheidsregio’s. 
Voorstel voor de nieuwe 
verdeelsleutel is gebaseerd 
op het aantal inwoners. Dit 
laatste betreft alleen nieu-
we ontwikkelingen die kos-
ten met zich meebrengen. 
De maximaal verwachte 
opbrengst is 70.000 per 
jaar op basis van de hui-
dige inzichten en dit is te 
realiseren vanaf 2019. 

Vervolg; Tekort financiën Veiligheidsregio
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COLOFON

oplage: 4.500
Uitgave van 
Ten Herkel B.V.
verschijnt wekelijks 
op woensdag / donderdag

Redactie:
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Frits Ham
Tel. 035-5821027
frits.ham@hetnet.nl

Herman Stuijver
Tel. 0610867452
h.stuijver@hetnet.nl

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
Fax. 035-5821697

Klachten bezorging:
Tel. 035-5826744

Advertentietarieven:
www.denieuwsster.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

R.Kz. Paulusparochie
29 juli 10.30 uur: Eucharistieviering
1 augustus 19.00 uur:  Rozenkransgebed

Hervormde Gemeente
29 juli 10.00 uur: Ds. C. van Andel
 18.30 uur: Ds. W. van den Hul

Gereformeerde Kerk
29 juli 10.00 uur: Ds. J.S. Dijkhuizen
  
De Beukenhof
29 juli 11.15 uur: Onbekend
   
OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
29 juli 09.30 uur: Dienst
 18.30 uur: Ds. J. Vroegindeweij

Nederlands Gereformeerde Kerk
29 juli 09.30 uur: Mevr. H.H. van der Veen

O.P.I.
THE WORLD LEADER

IN NAIL CARE

www.opi.nl

Bij aankoop van
2 OPI nagellakken
naar keuze, een

Correct & Clean up
Nagellak Corrector Pen 

van e 9,95

gratis
Pour Vous Drogisterij 

van der Linden

Nootweg 51
1231 CR Loosdrecht

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl
Van Mijndenlaan 51 - 1231 XB  Loosdrecht

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl
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Eindelijk Zomer Never Hide 

10% korting 
op RAYBAN zonnebrillen

geldig t/m 31 augustus 2012

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-dagen van 
08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op afspraak en 
ook zonder afspraak op het inloopspreekuur, iedere ochtend van 08.00 
- 08.30 uur. Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraak maken: 588 90 60 08.00-17.00
Huisbezoek aanvragen voor 
dezelfde dag 588 90 60 tot 11.00 
Telefonisch advies: 588 90 60 08.00-17.00
Uitslagen opvragen: 588 90 60 13.00-17.00
Receptenlijn: 588 90 60 24 uur per dag
Spoedlijn: 588 90 60 08.00-17.00
Website: www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
Reisadvies: www.reisprik.nl
buiten kantoortijden: 
Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek  0900-9359 
Avond-, nacht- en weekend dienst:  0900 9359
buiten kantooruren en op feestdagen  
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Inovum: Voor thuiszorg in de regio Gooi-Zuid (met of zonder 
indicatie), consultatie verpleeghuisarts, fysiotherapie en andere 
behandeldiensten. Zorgbemiddeling Inovum voor vragen over alle 
behandel- en adviesdiensten: tel. 035-58 88 387. Buiten kantooruren: 
tel. 035 58 88 555.  www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 
dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kantoor-
uren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, tel. 
(035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), bel 035-6254150 
of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Wijdemeren, thuiszorg voor verpleging, verzorging en 
ondersteunende begeleiding in gehele gemeente Wijdemeren. Tel: 
0623670078, wijdemeren@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 688 77 77. 
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Bloedafname lab. Ma t/m Vrij 8.00 – 10.30 Locatie Emtinck Hof
Locatie Loosdrechtse Bos, tel. 625 05 11. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Hout voor schutting, 
schuur of vlonder. Nieuw en 

gebruikte steigerplanken.
Laarzen, klompen en tuin-
gereedschap, potgrond en 

bemeste tuinaarde.
Tuinmest en graszaad. Berko, 
uw specialist in diversiteit!

Middenweg 128a NdB. 
www.berko.org

Wijdemeren Bouw & Advies staat garant 
voor uw kwaliteits verbouwingen,

onderhoud en renovaties.

Oude Molenmeent 15
1231 BD Loosdrecht
Tel. +31 (0) 35 582 51 18
Fax. +31 (0) 35 582 51 76

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

Henk & Remco van Kooi

8

O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

TB-BOTEN 
INDUSTRIEWEG 6, LOBITH 

TEL. 0316-540058 
INFO@TB-BOTEN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

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

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. In de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 
130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en 
is bewegen pijnlijk. Reuma 
is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

Steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
missie: reuma de wereld 
uit. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

nIeUW-loosdreCHtsedIJK167 - loosdreCHt
teleFoon WerKPlaats: 035 - 582 62 32
teleFoon verKooP:      035 - 582 67 78

InFo@vaKGaraGelamme.nl

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
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AGENDA

Vrijdagavond 7 april
Feestelijk Afscheidsconcert 
Cantemus koor na 62 jaar!
Sijpekerk 20.00 uur/gratis

Zaterdag 8 april
Paasmarkt Vliegveld
Noodweg 43/ van 14-19 u 
Gratis parkeren en toegang
Kraam; rc-productions.nl

Zaterdag 8 april
Spelletjesmiddag van de
Zonnebloem van 14-16 uur
Met een hapje en drankje
Grand café Emtinckhof/€5pp

Zondag 9 april 
Open Dag met demonstraties
paarden/pony’s bij manege 
De Kamphorst Rading 117
www.dekamphorst.nl

Woensdag 12 april
Kijkje bij de brandweer
Excursie voor kinderen
www.kploosdrecht.nl

Woensdag 12 april
Ouderenmiddag Wijkgebouw
Voorbereiding op paasfeest
Thee/koffie staat klaar
Aanvang 14.30 uur

Zaterdag 15 april
Caravan controle door VVN
bij Garage Neef Ankeveen
Opgeven; T:035-6561860 
b.dorlandt1@kpnplanet.nl 

Tweede Paasdag 17 april
Paaseieren zoeken bij de Drie 
Kampjes in Oud-Lsdrcht door
Fraternitas en Dappere Dodo
Kinderen <10 jr/10 uur/Gratis

Tweede Paasdag 17 april
Paaseieren zoeken bij Kasteel 
Sypesteyn, startsein 11.30 u
Voor kinderen t/m 10 jaar
Entree 2,50pp

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
9 april 11.00 uur: Pastor W. Vlooswijk
  mmv Gregoriaans koor
13 april 19.30 uur: Pater P. de Klerk
14 april 15.00 uur: diaken W. Balk

Beukenhof 
9 april 11.15 uur: Ds. H.M. Ploeger
  Avondmaal
Gereformeerde Kerk  
9 april 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger
13 & 14 april 19.30 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger
15 april 20.30 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
9 april 10.00 uur: Drs. P.J. Verhagen
 11.15 uur: Ds. H.M. Ploeger
  Viering H.A. Beukenhof
 18.30 uur: Ds. H. M. Ploeger
11 april 19.30 uur: Vesper (Sijpekerk?)
12 april 19.30 uur: Vesper (Oud-Ldr?)
13 april 15.00 uur: Ds. M. Roelofse - Emtinckhof
 19.30 uur: Ds. M. Roelofse - Sijpekerk

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
9 april 09.30 uur: Ds. P.H. Zaadstra
 18.30 uur: Gez. dienst in Sypekerk

13 april 19.30 uur: Gez. dienst in Sypekerk
14 april 19.30 uur: Ds. A. van Duinen 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
9 april 09.30 uur: Ds. J. D. Smit

Bollen ICT
Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.
Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.
 www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Mindfulness en bewegen 
in een: CHI NENG QIGONG 

biedt u dat. tU traint uw 
lichaam en brengt rust 

in uw geest. In de maand 
april introductielessen 
voor 2,50 op de za van 
11- 12.00uur in wijkcen-

trum de Zoutkeet, 
www.zoutkeet.nl. opgave 

adco90@planet.nl of 
T. 035-5339418

COLOFON
Redactie:
Patricia IJsbrandij
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

GEZOCHT: Zaterdaghulp
Ben jij op zoek naar een zaterdagbaan? 

Wij zijn op zoek naar een leuke jongen die mee kan 
draaien in onze winkel maar ons ook kan helpen bij het 

afleveren van goederen.

Interesse? Mail dan een korte motivatie naar:
info@electroworldvanmelsen.nl

MEDISCHE DIENSTEN

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

Welkom in ons team!
Fred Schot Zeilmakerij

zoekt handige 

dames/heren

voor stikken van textiel

info: francine@fredschot.nl

Rouwadvertentie Adriaan Doets. 
 
 
 
 
Versie 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Met verslagenheid hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze oud-voorzitter en erelid 
 

Adriaan Doets 
 
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze kring. 
Wij zullen hem missen. 
 
Wij wensen zijn vrouw Rijn, de kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met 
de verwerking van dit grote verlies.  
 
 
Bestuur, werkgroepen en  
leden van de  
Historische Kring Loosdrecht 

Rouwadvertentie Adriaan Doets. 
 
 
 
 
Versie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Met verslagenheid hebben wij kennis 
genomen van het overlijden van onze  
oud-voorzitter en bestuurslid 
 

Adriaan Doets 
 
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de 
stichting. Wij zullen hem missen. 
 
Wij wensen zijn vrouw Rijn, de kinderen en 
kleinkinderen sterkte met het  verwerken 
van dit verlies. 
 
Bestuur Stichting Historisch Goed 
Loosdrecht 

TUINMAN gezocht. 
Voor enkele uurtjes per week.

11,50 per uur. Oud 
loosdrecht (vlak bij het 

Bruggetje) Tel. 0655868483

TOT EIND APRIL 50% 
KENNISMAKINGSKORTING

Ik trim uw hond met liefde, 
aandacht en met de beste 

producten. Al 14 jaar 
gediplomeerd 

hondentrimster

(Shih tzu nu 23,50)
Honden trimsalon FancyPets

rading 50 Loosdrecht
www.fancypets.nl

06-28786091

Gevraagd: 
(gepensioneerde) klusjesman 

voor gezin aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk, het betreft 
kleine werkzaamheden in en 
om het huis; bijhouden van 
verlichting, steigers, boten, 
repareren van zaken in de 

tuin en in het huis.  

In bezit van auto, zelfstandig 
werkend, werktijden

volledig flexibel, ongeveer 
halve dag per week in 
de zomermaanden. 

Reacties svp op 
06-55 71 00 72



Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 445 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car 
Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik 3,1 - 6,1 l/100 km (32,2 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 82 - 143 g/km. *bij 42% inkomstenbelasting

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum

Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden

Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70

info@buitenweg.nl

www.buitenweg.nl

Volvo v40 buitenweg.nlWederom een zeer sterk 
aanbod van Volvo in het 
14% bijtelling segment. 

U rijdt namelijk al een 
V40 vanaf € 128,- netto 

bijtelling per maand*

De Volvo V40 D2 heeft 
de nieuwste generatie 2.0 

viercilinder dieselmotor met 
een vermogen van 120 pk 

en 280 Nm koppel. Deze 
modulaire motor is voorzien 

van één turbo en Volvo’s 
nieuwe i-Art brandstofinjectie 

technologie 

14% BIJTELLING

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
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