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Het woningaanbod bij u in de buurt

PLEIN VOOR 
IEDEREEN

PLEIN VOOR 
IEDEREEN

Op vrijdag 7 april was de fees-
telijke officiële opening van 
het ‘gezonde schoolplein’ bij De 
Lindeschool. Wethouder Sandra 
van Rijkom knipte het rode lint 
door en gaf daarmee aan dat 
het plein vanaf dan ook is open-
gesteld voor de buurtkinderen. 

Hiervoor werd door de mi-
nisteries van VWS en OCW 
50.000 euro ter beschikking 
gesteld. Onder andere werden 
er een speelveld, zandbak, 

klimtoestellen, schommels 
en tunnels door echte heu-
veltjes aangelegd, waardoor 
een afwisselend en uitdagend 
speelplein is gecreëerd.
Sandra; “Elke keer als ik hier 
voorbij kom denk ik ‘wat is 
het plein toch mooi gewor-
den’, zijn jullie en de ouders 
er blij mee? Ik zie alleen maar 
blije gezichten dus dat zit wel 
goed. Ook de kinderen uit de 
buurt mogen op het plein 
komen spelen van 08.00-20.00 

uur. Spelen mag, slopen en 
troep maken niet, met elkaar 
moeten jullie er zuinig op 
zijn.”

De feestelijke middag begon 
met spel op het schoolplein. 
Groep 1-3 speelde op het ‘klei-
ne plein’ onderleiding van 
meester Mart met grote do-
mino stenen, blik gooien en 
slalommem met pionnen. Op 
het ‘grote plein’ kreeg groep 
4-8 van Jumping Spirit een 
Jumping Rope clinic, waarbij 
zij werden uitgedaagd allerlei 
vormen van touwtje springen 
te ervaren. 
Tim (groep 8) enthousiast 
tegen de hoofd van de school 
Hans Broekhof; “Meester wij 
hebben de allerleukste school 
van heel Nederland!” (Een kip-
penvel momentje voor mees-
ter Hans).

Onlangs kreeg OBS De Linde 
het certificaat ‘Gezonde 
school’ daarbij hoort naast 
veel groenten en fruit ook zo 
vaak mogelijk buitenspelen 
en buitenactiviteiten organi-
seren. Rokende ouders zijn 

niet welkom op of rond de 
school. In één jaar tijd is op 
de Lindeschool maar liefs 32 

verbeterpunten doorgevoerd, 
alle credits voor directeur 

lees verder op pagina 2
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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

DE FEESTWEEK STAAT WEER VOOR DE DEUR! 
WIJ HEBBEN ER ZIN IN! U OOK?

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

LIEUWMAASTAART
(hazelnoot-schuim)

klein 
€ 6,95

groot 
€ 12,95

In de kelder van Het Drieluik is 
de op handen zijnde verhuizing 
van de Historische Kring Loos-
drecht al goed zichtbaar. Henk 
van Dijk, Leo Manten, Hans van 
Os en Jaap Veraar, allen niet 
meer zo piepjong, stapelen 
met gezonde werklust de inge-
pakte dozen plafondhoog. 

“Dadelijk thuis hebben we 
geen praatjes meer hoor”, la-
chen ze. Door de 1/3-regeling, 
waarvan ondertekening zal 
plaatsvinden op 24 april, met 
wethouder Theo Reijn is het 
mede mogelijk gemaakt dat 
De Magneet eigendom van 
de HKL wordt. Daarmee is het 
voortbestaan van de vereni-
ging beter verankerd. 

Er moet nog erg veel gebeu-
ren voor de overdracht op 1 
mei, wanneer De Magneet het 
nieuwe onderkomen wordt 
van de schatten, die zelfs 
terug gaan tot de twaalfde 
eeuw, en de Loosdrechtse her-
inneringen, die altijd zullen 
blijven worden aangevuld. 
De zomermaanden worden 
gebruikt om De Magneet ver-
der in te richten, zodat daar 
eind september groots het 
45-jarige lustrum van de HKL 
kan worden gevierd. Hier-
voor is veel organisatie nodig 
en zijn de taken verdeeld in 

Verhuizing HKL in voorbereiding

o.a. een lustrumcommissie, 
een verbouwcommissie en 
een verhuiscommissie. Alle 
goederen worden in principe 
meeverhuisd. Alles wat niet 
meer bewaard kan worden 
wordt gesaneerd en de goe-
deren waar veel dubbelingen 
van zijn worden op markt-
plaats verkocht waarvan de 
opbrengst weer ten goede 
komt aan de vereniging. 
In de hal van De Magneet zal 
de expositie straks beginnen 
met een gezellige koffietafel, 
in de kleinere zalen komt 
een kantoor en werkruimte, 
de grote zaal wordt geheel 
ingericht als depot en expo-
sitieruimte. De werkzaamhe-
den die nog naast allerhande 
klusjes gebeuren moeten zijn 
o.a. schilderwerk, timmer-
werk, elektra en loodgieters-
werk.   
Op de verhuisdagen eind 
juni en begin juli is een 
vrachtwagentje met lift ter 
beschikking gesteld en heb-
ben enkele jonge spierballen 
zich aangemeld. Toch vereist 
een dergelijke verhuizing 
en de vele werkzaamheden 
meer mankracht en helpen-
de handjes. Bent u handig en 
kunt u wel een uurtje mis-
sen, meldt u zich dan alstu-
blieft aan!?

De HKL heeft op haar verlang-
lijstje staan: een brandvertra-
gende binnendeur en dito 
dossierkast, ledverlichting, 
extra klusmaterialen en dub-
belglas in de keukenramen. 
Kunt u hierbij helpen in de 
vorm van raad of daad, neem 
dan contact op met voorzit-
ter Ernst Haselhoff Lich Kas-
teleijn, info@haselhoffbv.nl 
of bel 06-53957000.

Tot voor kort was officieel 
het adres van De Magneet: 
Nootweg 2 E, maar dat is 
zeer slecht vindbaar. Met 
supersnelle medewerking 
van de gemeente is het adres 
gewijzigd in Nieuw-Loos-
drechtsedijk 49. Wat het ge-
bruik wordt van Het Drieluik 
is nog niet duidelijk.

De Historische Kring Loos-
drecht organiseert (Film- en 
dia)voorstellingen, geeft een 
periodiek (magazine) en boe-
ken uit. De vereniging houdt 
zich bezig met archivering, 
archeologie, genealogie en 
kunst, daarnaast worden er 
audio, video, foto’s en kran-
tenknipsels verzameld. Heb 
jij interesse om hieraan mee 
te werken? Ga dan naar de 
website voor meer informatie 
en meld je aan! www.hkloos-
drecht.nl

Vervolg voorpagina: Plein voor iedereen

Hans Broekhof en zijn team. 
De school is zichtbaar met 
veel kleur frisser en een pret-
tige leeromgeving geworden. 
Broekhof; “Doordat de Linde-
school bij de Catamaran in 
Oud-Loosdrecht en de Twee-
master in Nigtevecht hoort 
kunnen we kleine scholen 

blijven met grote faciliteiten. 
Zo kunnen we uit alle pot-
jes tezamen een theaterjuf 
vergoeden, en bijvoorbeeld 
mediawijsheid en Engelse les 
geven. Het doel is om kinde-
ren een veilige schooltijd te 
bieden, want onderwijs moet 
vooral leuk zijn!”

Foto van de week

Anita Haverhoek en Bob Zieck (in het midden) legden 
officieel de brandweereed af die werd afgenomen door 
burgemeester Broertjes van Hilversum, met commandant 
John van der Zwan en collega's hier op de foto
Zij zullen vanaf heden de post Loosdrecht versterken

Een bewoonster aan de Horn-
dijk dreigt de kans op een 
permanente woonbestem-
ming op haar recreatiewoning 
te hebben verspeeld doordat 
haar advocate niet binnen de 
termijn een inhoudelijk be-
roepsschrift heeft ingediend 
tegen de bestemmingsplan-
nen. Volgens de advocate 
komt niet zij maar juist de 
gemeente Wijdemeren de 
gemaakte afspraken niet na, 
waardoor de bewoonster in 
de problemen raakt.

In de nacht van zaterdag 
op zondag is vastgelegd op 

camera dat drie jongens op 
de fiets spiegels van auto’s 
aftrapten die aan de Nieuw-
Loosdrechsedijk geparkeerd 
stonden. De bewoordingen 
in het bericht op facebook 
van de gedupeerde waren 
nog beschaafd, echter de 
reacties die daarop volgden 
waren minder mild gestemd. 
Deze vandalen dienen flink 
aangepakt te worden is de 
algemene mening.

In een brief aan de gemeen-
teraad zou de schrijfster er-
van de zorgen en onrust heb-
ben geuit die heerst onder 

de inwoners van met name 
Nieuw-Loosdrecht. Er wordt 
een toename van snelheids-
duivels geconstateerd over 
de Rading, de Tjalk, door de 
woonwijken en over de dijk. 
Bewoners vrezen voor een 
herhaling zoals het ongeluk 
met dodelijke afloop van de 
Hilversumse Fleur in maart 
vorig jaar. Het signalement 
van de daders zijn ‘zwarte 
cabrio’, ‘zwarte mercedes’ 
en ‘zwarte mustang’. De ge-
meente heeft de brief serieus 
genomen en toegezegd het 
in behandeling te nemen.

Nieuwsflarden



3

Op 6 mei 1992 kwam Robert 
van den Dolder op drieën-
twintigjarige leeftijd officieel 
in dienst bij de vrijwillige 
brandweer Loosdrecht. Maar 
voordat hij door Wim Floor 
daartoe werd overgehaald 
was hij al vanaf jonge leeftijd 
betrokken. 

Hij was pas zo’n acht jaar 
oud toen hij door zijn buur-
man werd meegenomen en 
speelde lange tijd bij brand-
oefeningen voor slachtoffer. 
Wonen en werken in het 
dorp was destijds verplicht. 
In die begin jaren werkte 
Robert bij Serry Jachtwerf 
waar hij altijd weg mocht 
om uit te rukken, later werd 
hij zelfstandig ondernemer. 
Robert is getrouwd met 
Anja, zij hebben twee zonen, 
Max en Bas, beide hebben 

‘25 jaar vrijwillige brandweer’

Robert van den Dolder zwaait af

Brandweerkazerne geopend

voor alsnog geen interesse 
hun vader op te volgen bij 
de brandweer. Mooie herin-

neringen heeft Robert aan 
de voor hem zeer leerzame 
‘hitte training’ met zes colle-

ga’s van het korps, een week 
lang, in Zweden. Tevens als 
leuke leermomenten noemt 
hij de vaaropleiding in Den 
Helder en de slipcursus met 
een brandweerauto. Vele 
jaren zette Robert zich in 
voor de korpsvereniging De 
Koppeling. Nu hij wat tijd 
over gaat hebben wil Robert 
vaker gaan motorrijden. Dat 
hebben zijn collega’s opge-
pakt en bij zijn afscheid op 
de jaarlijkse korpsavond op 
zaterdagavond 1 april, kreeg 
hij naast de traditionele 
brandweertoespraken en hi-
larische diavoorstelling van 
de zeer jonge Robert (met 
snor) tot aan nu, een ‘Advan-
ced motorrijders cursus’ ca-
deau. Robert van den Dolder 
is vanaf heden benoemd tot 
erelid en ontving bloemen 
en een gedenkbeeldje. 

Robert; “Wat ik altijd mooi 
aan het brandweerman zijn 

heb gevonden is dat je hulp 
aan anderen kunt bieden. 
Dat zit in je of niet. Thuis 
heeft het nooit problemen 
opgeleverd. Het is heel be-
langrijk dat het thuisfront 
achter je staat. Ik kon altijd 
alle narigheid die ik in de 
afgelopen vijfentwintig jaar 
ben tegengekomen goed ver-
werken en ik heb altijd alles 
maximaal goed proberen te 
doen. Doordat het veel ener-
gie kost, het fysiek steeds 
zwaarder wordt en de druk 
toeneemt, is het na 25 jaar 
genoeg en mooi geweest. 
Graag blijf ik me nu inzet-
ten voor de trainingen en 
oefeningen binnen de post 
Loosdrecht. Wat ik aan de 
nieuwe garde wil meegeven 
is; blijf bij jezelf, altijd je ei-
gen veiligheid voorop zetten, 
en als je twijfel hebt moet je 
dat te allen tijde uiten.”

Foto; Jan de Kloet
Robert door collega's op de schouders thuis opgehaald

Zaterdagmorgen 8 april heeft 
de burgemeester van de ge-
meente Wijdemeren Martijn 
Smit samen met brandweer 
Commandant  J. van der Zwan 
van de brandweer Gooi en 
vechtstreek de brandweerka-
zerne van Loosdrecht officieel 
geopend. 

Met een druk op de knop 
werd de kazerne nu feestelijk 
in gebruik genomen. Later 
op de middag was de spik-
splinternieuwe kazerne voor 
iedereen toegankelijk om een 
kijkje te komen nemen.  Na 
ruim twee jaar staat de ka-
zerne weer op zijn oude plek 
aan de Loosdrechtsedijk 4.

Tweede Paasdag 10 uur: paas-
eieren zoeken, een traditie in 
Oud Loosdrecht!

en grote groep kinderen was 
met hun ouders naar het 
weilandje achter het Oppad 
gekomen. De zon kwam om 
10 uur zelfs meekijken. On-
der aangename omstandig-
heden trokken allen de wei 
in om de eieren te zoeken: 
chocolade eieren en prijsei-
eren!
Na een klein half uurtje was 
de voorraad tussen het gras 
uitgeput en waren de tasjes 
van de kinderen gevuld. Ook 
de prijseieren werden beide 
gevonden.
Bij de grotere kinderen was 
de 7 jarige Nicole Hogeveen 
de gelukkige en Sofie Heine-
ke, 4 jaar en wonend om de 
hoek, vond bij de kleinsten 
het prijsei.

Op de foto de trotse meiden 
met hun gewonnen Paasha-
zen. 
Zeilschool ‘Dappere Dodo’ 
en dorpsvereniging ‘Fra-
ternitas’ werden door veel 
ouders bedankt voor de orga-
nisatie!

Paaseieren zoeken 
De Drie Kampjes

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In de week na 
het nieuws dat burgemees-
ter Smit per 18 mei een car-
rièremove maakt naar Bever-
wijk was er weinig politiek 
nieuws onder de zon. 

Of het moet het ongenoegen 
zijn over het eigenzinnig 
optreden van CDA- commis-
sievoorzitter Jan- Willem 
Nienhuis die weinig ruimte 
gaf aan de lokale politici 
om hun mening te geven. 
Volgens de Wijdemeerse 
Webkrant ‘een onaange-
naam schouwspel’ dat zelfs 
de woede opwekte van de 
doorgaans rustige Jan Ver-
bruggen die door zijn par-
tijgenoot werd afgebroken. 
Wijdemeren2020 vergelijkt 
het ‘open overleg’ van de 
provincie over het proces 

Politiek weinig nieuws
bestuurlijke herindeling 
met de uitspraak over een 
Ford: You can choose any 
color as long as it is black’. 
Een snelle fusie verplicht, 
je mag alleen kiezen met 
wie. Het tijdstip waarin het 
besluit voor fusies valt is en 
blijft voor 7 november.  Op 
11 mei spreekt gedeputeer-
de Van der Hoek (provincie 
Noord-Holland) met de Wij-
demeerse raad. 

Het bestuur van de Belas-
tingsamenwerking BSWW 
( de 3 burgemeesters van 
Stichtse Vecht, Wijdemeren 
en Weesp) zal een onafhan-
kelijk onderzoek laten doen 
naar de problemen van de 
vertraging met de gemeen-
telijke belastingaanslagen. 
Of het nu wel onafhankelijk 
is dat de Rekenkamercom-

missies een onderzoeks-
bureau gaan selecteren, 
betwijfelt De Lokale Partij. 
Wethouder Jan Jaap de 
Kloet zei dat de meeste 
gevallen van het Revindica-
tieproject (teruggeven van 
snippergroen –red.) inmid-
dels tot tevredenheid zijn 
afgehandeld, maar dat er 
nog enkele moeilijke geval-
len over zijn. Die inwoners 
zonder oplossing gaat hij 
uitnodigen voor een per-
soonlijk gesprek. 

In Hilversum staakten de 
stemmen over de Oude 
Haven aan de Havenstraat. 
Volgende keer een nieuwe 
stemming over de aanleg 
van voorzieningen om een 
vaarroute naar ’s-Graveland 
en verder te bestendigen. 
In Nieuw Loosdrecht zullen 

op den duur twee school-
gebouwen de huidige vier 
scholen vervangen. De 
Terpstra- en de Lindeschool 
worden gesloopt voor wo-
ningbouw. 

In een discussie tussen rek-
kelijken en preciezen koos 
wethouder Reijn ervoor 
om 185.000 euro te halen 
uit het Rioolfonds om een 
nieuw riool aan te leggen 
bij het oude gemeentehuis 
aan de Voorstraat in Ne-
derhorst den Berg. Prima, 
maar geen beschoeiing en 
parkeerplaatsen uit dat 

potje, meende DLP‘er Gert 
Zagt, dat is onwettelijk. 
Dat Ineke de Groot met 
haar Shetlandpony’s een 
plek krijgt langs de Rading 
in Nieuw Loosdrecht lijkt 
onwaarschijnlijk. Namens 
de vier maneges (Hallinck-
veld, De Kamphorst, Hil-
verzicht en De Hilversumse 
Ponyclub) uit de directe 
omgeving zei een inspreek-
ster van Hallinckveld dat 
ze niet zou voldoen aan tal 
van regels. 
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De droom om zelf een eigen 
horeca zaak te runnen is zo-
lang de Loosdrechtse Valerie 
Hendriks (24) zich kan herin-
neren altijd latent aanwezig 
geweest. Zij volgde een studie 
Communicatiemanagement 
in Utrecht en werkte op een 
makelaarskantoor. Ooit begon 
ze als zestienjarige met een 
baantje bij De Serre. 

Toen zij vorig jaar haar wens 
uitsprak tegen haar partner 
Laurence van den Wijngaard, 
ging het snel bij De Serre, het 
lounche-havencafé van jacht-
haven De Uitkijk. Zij volgde 
uitbater Amber Linders van 
zeilschool Midden-Nederland 
op, en op 1 maart jl. was de 
overname een feit. 

Een maand lang werd er hard 
gewerkt aan een verfrissende 
opknapbeurt van de locatie. 
Nieuw meubilair, stoere 
lampen, verse lagen verf en 
smaakvolle decoraties. Buiten 
relax je in comfortabele loun-
che stoelen met een drankje 
uitkijkend over de haven en 
de Eerste plas. Terrassen en 
steigers werden vervangen, 
en een acht meter lange 
lounchebank eigenhandig 
door Laurence gemaakt en 
geïnstalleerd. De nieuwe 
stamtafel biedt ruimte aan 
twaalf mensen. 
Laurence van den Wijngaard 
(30) is een niet onverdienste-
lijk goede zeiler, hij werd vo-
rig jaar met zijn Pampus 294 
samen met Mark Neeleman, 
Nederlands kampioen. Alle 
wateren van Nederland heeft 
hij getrotseerd en is nu aan 
een nieuw avontuur samen 
met Valerie bij De Serre be-
gonnen. Zijn kampioenschip 
ligt er in de haven voor de 
deur en trekt veel bekijks. 

Opening De Serre Loosdrecht

Tien jaar lang deed hij als ha-
venmeester in Loosdrecht er-
varing op. Zijn affiniteit met 
de watersport en recreatie 
is groot. Laurence; “Valerie 
en ik hebben er erg veel zin 
in. We serveren echt lekkere 
koffie’s van ‘Nespresso, What 
else’, als enige in Oud-Loos-
drecht!”  

Het terrein, de uitstraling 
en de activiteiten bij jacht-
haven De Uitkijk wordt ook 
wel ‘Klein Ottenhome’ ge-
noemd, dé plek voor sport, 
ontspanning, ontmoetingen 
en een hapje en drankje. De 
sup-school IkSUP, zeilschool 
Midden-Nederland, Wake-
boardschool Loosdrecht en 
het ribvaren in de zomer, zijn 
er gevestigd. 

De Serre is het hele jaar 
geopend, ook in de winter-
maanden voor High tea, 
lunches en evenementen. 
Daarnaast beschikt het over 
twee extra ruimtes voor di-
verse doeleinden. De kleinere 
ruimte heeft een complete 
bar en geeft toegang tot het 
overdekte terras, de grotere 
ruimte is uitgerust met een 

beamer, projectiescherm en 
schoolbord voor bijvoorbeeld 
lezingen, vergaderingen, 
filmvertoningen en feestjes. 
Bij De Serre is het mogelijk 
met een gezelschap van 5-80 
personen een BBQ te organi-
seren. Met de verse dagelijks 
wisselende daghap is voor 
een kleine prijs een complete 
maaltijd te gebruiken. Er is 
een kleine ontbijt- en een 
lunchkaart. 

Valerie; “Ik ga voor kwaliteit 
en werk zoveel mogelijk met 
lokale ondernemers, zo komt 
het vlees van de kaart en de 
BBQ bij slagerij Gerard de 
Nooij vandaan, het brood en 
de kakelverse gevulde koeken 
van Mur en komen de sapjes 
van Schulp uit Breukelen. 
We bieden kwaliteit en leuke 
gerechtjes. Ik kan taarten 
kopen maar ik wil kwaliteit, 
dus geen concessies doen, 
daarom bak ik de overheer-
lijke Cherry cheescake met 
bastogne bodem, de Apple 
crumble taart, Chocolate 
brownies en de Lemon poppy 
seed muffin zelf. Men kan 
ook bijvoorbeeld gezellig 
samen komen genieten van 

een borrelplank, er is voor ie-
dereen wel iets. Tradities zijn 
er om voort te zetten, daarom 
starten we eerdaags met de 
Gamba-avond en komt er 
een Indische en Italiaanse 
avond. Op de nieuwe website 
en facebookpagina staat alle 
informatie.” 
De Serre Loosdrecht, Oud-
Loosdrechtsedijk 237, te-

lefoon 06-50847072 info@
deserreloosdrecht.nl  www.
deserreloosdrecht.nl  FB-
pagina; De Serre Loosdrecht.
Parkeren kan bij de kerk 
tegenover de ingang van de 
jachthaven of op het parkeer-
terrein bij De Porseleinhaven. 
Ook aanmeren met de boot 
is eenvoudig mogelijk bij De 
Uitkijk.

 “Steun bij rouw”: omdat (h)erkenning troost biedt .

Rouwen is belangrijk. Stilstaan bij het verlies van een 
dierbare is nodig om dit verlies te kunnen verwerken. 
Iedereen doet dit op z’n eigen manier en in z´n eigen 
tempo. 

Humanitas biedt individueel huisbezoek aan mensen 
in een rouwproces, jong of oud, die recent een dierbare 
hebben verloren. Tijdens een huisbezoek reikt een goed 
getrainde vrijwilliger je graag de hand.  Een vrijwilliger is 
vaak een lotgenoot die goed kan luisteren. Het is iemand 
die weet wat jij op zo’n moment meemaakt. Herkenning 
en erkenning bieden immers troost.
Huisbezoeken “Steun bij rouw” worden  normaal ge-
sproken een of twee keer per maand afgelegd, voor een 
periode van een half jaar tot een jaar. Er zijn geen kosten 
aan verbonden.

Voor inlichtingen of aanmelding Humanitas ‘t Gooi: 
Tel. 06-35118184 of 035-6286093 (inspreken op 
voicemail) of mail: tgooi@humanitas.nl .

Humanitas ’t Gooi is er 
voor mensen die het 
even niet in hun 
eentje redden.
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Voetbalvereniging SV Loos-
drecht komt in actie om geld 
op te halen voor de eigen 
clubkas. De club doet mee aan 
de Nationale Belmaanden, 
een initiatief van de Vrien-
denLoterij waarmee clubs en 
verenigingen structureel geld 
op kunnen halen vanuit hun 
achterban.

Van februari tot en met mei 
vinden de Nationale Bel-
maanden plaats. Op woens-
dag 19 april bellen leden van 
SV Loosdrecht andere club-
leden en hun aanhang met 
de oproep mee te spelen met 
de VriendenLoterij. De helft 
van ieder verkocht lot komt 
direct ten goede aan de club-
kas van SV Loosdrecht. Als 
50 deelnemers bijvoorbeeld 
met één lot een heel jaar 
voor een club of vereniging 
meespelen, dan levert dit de 

clubkas 4.700 euro op. De 
clubleden maken als deelne-
mers van de VriendenLoterij 
maandelijks kans op grote 
(geld)prijzen.
 
Extra geldprijzen
De VriendenLoterij keert tij-
dens de Nationale Belmaan-
den per kalendermaand ex-
tra geldbedragen uit aan de 
zeven clubs en verenigingen 
die de meeste loten hebben 
verkocht. Dit bedrag komt 
bovenop de structurele in-
komsten die clubs en vereni-
gingen vanaf de Nationale 
Belmaanden genereren.
 
Clubs en verenigingen kun-
nen zich nog tot en met dins-
dag 30 mei aanmelden voor 
de Nationale Belmaanden. 
Meer informatie op: www.
vriendenloterij.nl/clubs.

SV Loosdrecht in actie 
voor eigen clubkas

Op vrijdag 7 april zijn de eer-
ste bedrijven permanent aan-
gesloten op het glasvezelnet 
van Breedband Loosdrecht. 
Eerst werd reclameproductie-
bedrijf Centipede aangeslo-
ten. Daarna ook jachthaven 
Scherpel. Beide bedrijven 
beschikken nu over zowel 
een up- als downstream van 
150Mbps. 
 
Reclameproductie bedrijf 
Centipede kan door aan-
sluiting op het glasvezelnet 
eindelijk normaal werken 
door hun nieuwe snelle 
internet verbinding. Mau-
rice van Doorn, eigenaar 
van Centipede, vertelt ons 

Breedband voor de eerste bedrijven gerealiseerd

dat hij eindelijk fatsoenlijk 
grote bestanden kan uploa-
den en ook bestanden van 

anderen veel sneller kan 
downloaden. Een essentiële 
voorziening voor zijn bedrijf. 

Vroeger gaf hij soms aan het 
begin van de avond opdracht 
om een groot bestand te 
verzenden in de hoop dat 
het de volgende morgen 
klaar zou zijn; nu kan hij er 
op wachten. Maurice geeft 
aan dat hij met deze snelle 
internet verbinding ook 
nieuwe bedrijfsactiviteiten 
kan ontplooien zoals het zo-
genaamde ‘digital signing’. 
Opslaan van bestanden in 
de ‘cloud’ is nu eenvoudig 
mogelijk. 
 
Ook voor Breedband Loos-
drecht is dit een mijlpaal. 
Met deze eerste aansluitin-
gen is het begin gemaakt om 

alle andere aansluitingen te 
realiseren. Op 11 april is ook 
de eerste recreatiewoning 
op Smalland aangesloten. 
Breedband Loosdrecht richt 
nu de aandacht op het aan-
sluiten van de bedrijven en 
woningen aan de rest van de 
Dijk. 

Iedereen in Oud-Loosdrecht 
kan zich aanmelden voor 
een gratis aansluiting. Voor 
informatie kijk op; www.
breedbandloosdrecht.nl
Een mail sturen naar secreta-
ris@breedbandloosdrecht.nl 
kan ook.
 

Jasper Blom van Breedband Loosdrecht (Links) 
en Maurice van Doorn (Centipede)

Ook dit jaar werd er drie da-
gen Paasfeest bij de Beuken-
hof georganiseerd door de 
Cliëntenraad en de Partner-
groep. ‘Ook met Pasen staan 
we klaar voor elkaar’ was het 
motto. Met gemiddeld zo’n 
honderdvijftig bezoekers per 
dag, een groots succes te noe-
men.

Paaszaterdag begon met mu-
ziek van Pieter van den Dol-
der aan de vleugel, paaszon-
dag zong het Loosdrechtse 
Snowekoor en paasmaandag 
speelde Henny Vos – Klaren-
beek op de accordeon. Door 
het hele restaurant waren 
tekeningen gehangen van 
de Loosdrechtse schoolkin-
deren. De paastakken en de 
versieringen waren gede-

Paasfeest in de Beukenhof 
wederom groot succes

coreerd en afkomstig van 
Andromeda en Hovius. Jong 
en oud genoot van het paas-
brood van bakker Maas, de 
gekleurde eieren van Lamme 

Eierpaleis, heerlijke soep 
en chocolade eieren in het 
restaurant of een drankje in 
café De Beuk. Waar het nog 
lang gezellig bleef.

LOOSDRECHT- Na 62 jaar gaf 
de christelijke koorvereniging 
Cantemus vrijdagavond 7 
april haar afscheidsconcert in 
een volle Sijpekerk. Het werd 
een hartverwarmend afscheid 
met een lach en een traan.

Voorzitters Nel Uijterlinde 
en Jacques Vijlbrief hoopten 
dat het samen zingen voor 
altijd een goede herinnering 
zal blijven. In ieder geval zul-
len de persoonlijke banden 
niet verloren gaan, want de 
21 vrouwen en zeven man-
nen die vrijdagavond acte de 
presence gaven vormen een 
hechte vriendengroep. 
Het begon direct al mooi 
met het traditionele ‘Be Still’ 
waarbij de zeven mannen 
een sterke partij zongen. 
Gevolgd door Honour Him 
alone, waarin de zware 

orgelklanken de zang on-
dersteunden. Organist Jan 
Schuring trok bijna alle 
registers open, bijgestaan 
door twee assistentes. Even-
als twee jaar geleden bij het 
diamanten jubileum zorgde 
de Kortenhoefse harmonie 
BMOL voor een sprankelende 
onderbreking. Het deed goed 
om te zien dat daarin nogal 
wat jongeren een vooraan-
staande rol spelen zoals de 
drummer die bij Fascinating 
Drums topslagwerk aflever-
de. Sopraan Judith Sportel 
hoort ook bij de Cantemus-
familie. Zij zong een overtui-
gend Ave Verum, zo zuiver 
en zo delicaat, een lust voor 
het oor. Samen met het koor 
zong zij diverse liederen. De 
meerstemmige beurtzang 
‘With a voice of singing’ was 
een fraai slotakkoord voor de 

pauze. De  passionele Pasto-
rale kan je haast niet onge-
roerd laten, een oproep om 
te genieten van het leven.  In 
de fraaie entourage van de 
historische Sijpekerk kwa-
men de christelijke liederen 
‘Dank sei dir Herr’ en ‘King 
all glorious’ het best tot hun 
recht. Triomfantelijk en 
dankbaar. Het is duidelijk 
dat dirigent Paul Snoek het 
koor de laatste zeven jaar 
naar grote hoogten heeft 
gestuwd. Daaraan kwam he-
laas een einde op deze 7 april 
2017. Daarvoor werd Snoek 
hartelijk bedankt, evenals 
de andere medewerkenden. 
Uiteraard ook pianiste An-
nemieke Jussen die er altijd 
was. Het kostersechtpaar dat 
jarenlang behulpzaam was 
in de ‘thuiskerk’ van Cante-
mus kreeg ook een pluim. 

Afscheid met een lach en een traan

En zonder de trouwe dona-
teurs, sponsors en fans had 
het koor het geen 62 jaar 
volgehouden. Nooit meer 

‘Laat ons zingen’ Cantemus. 
Dat is even slikken voor veel 
Loosdrechters.  



6

koningsdag

dodenherdenking

bevrijdingsdag

di 02/05

wo 03/05

do 04/05

vr 05/05

do 27/04

vr 28/04

za 29/04

zo 30/04

ma 01/05
 Vanaf 07.00  Kindermarkt & stoepkrijttekenen
  op de Nieuw Loosdrechtsedijk 
 08.00 - 09.00   Lawaaiwedstrijd 
 11.30 - 17.00   Fietsenrally 
 12.30 - 17.00  Ponymiddag 
 12.30 - 14.30   Spellencircuit, thema:”Van alles wat”
 14.00 - 17.00 Schminkcircus
 14.00 - 16.00   Polsstokverspringen 

 (aanmelden ter plaatse vanaf 13.00 uur)

 14.00 - 15.00  Hondenshow  (aanmelden ter plaatse)

 14.00 - 18.00   Diverse attracties 
 15.00 - 17.00   Paardenshows 
 16.00 - 17.00   De 4e Loosdrechtse Prutrace 
 (aanmelden ter plaatse vanaf 15.00 uur)

 17.00 - 18.00   Kinder-disco
 Tot ca. 21.00   Oranjeborrel

 13.30 - 15.30 Jeugd Zeskamp (liefst van te voren aanmelden)

 16.00 - 18.00 Panna Knock Out Toernooi  (ter plaatse aanmelden)

 19.30 - 22.30 10e Korenfestival

 14.00 - 16.00   Knutselmarathon

 15.00 - 17.00   Badbeestjesrace

 19.00 - 20.30   LUCHTBALLONNENFESTIVAL

 20.30 - 00.00  Feestavond – HOLLANDSE AVOND  

 Dresscode: Rood, wit en blauw

 met optreden van Danny Fróger

 19.30 - 20.30  Dodenherdenking

 Muziek: Fanfare Nieuw Leven, 

 dirigent Gert Jan van den Dolder

13.00 - 15.30 Visagie, hairstyling & foto’s voor o.a. 

 de Talenten & Playback Artiesten 

14.00 - 15.30 TALENT IN DE TENT 

16.00 - 17.30  KINDERPLAYBACKSHOW 

20.30 - 01.00 Feestavond - Dresscode: Oranje boven 

 met optreden van: Hermes House Band

21.15 - 22.00  Lampionnenoptocht met Show- 

 & Marchingband VIOS Mijdrecht 

 13.00 - 16.00  WK VOETBAL  
 15.00 - 17.00   Huttenbouwen
 21.00 - 23.30 Met SLOEP rond het kampvuur

10.15  Verzamelen voor de Kinderoptocht
10.45 - 11.45 KINDEROPTOCHT MET JONG BEATRIX 
11.30 - 17.00 LOOSDRECHTSE BOER- EN DORPFAIR 
 (aanm. kramen, gehaktbal en cupcake wedstrijd)

Vanaf 12.30 FIETS ‘M ERIN (o.v.b. van goed weer en deelnrs.)

14.30 - 17.30 ZESKAMP MET O.A. STERKSTE MAN SPELLEN  
19.00 - 20.30 RONDE VAN LOOSDRECHT  
 (jongeren ter plaatse aanm. / 15+ grote ronde wel via site)

20.30 - 01.00 Feestavond  -  Dresscode: Colours 
 met optreden van de band : Jamento

 11.00 - 18.00   SLOEPRALLY
  Vanaf 17.30 MAALTIJD VOOR RALLYRIJDERS, SPONSOREN,
  LIEFHEBBERS EN VRIJWILLIGERS

 14.00 - 16.00 Ouderenmiddag, thema: 
 De bloemetjes buitenzetten 
 18.30 - 22.00 BESLOTEN BIJEENKOMST 
 voor SLOEP vrijwilligers         

PROGRAMMA FEEST 
& HERDENKINGSWEEK

BELANGRIJK!
- VOOR DE VETGEDRUKTE ACTIVITEITEN DIEN JE JE VAN TE VOREN IN TE SCHRIJVEN!
   INSCHRIJVEN? WWW.STICHTINGSLOEP.NL

- UITSLAGEN VAN HET LOGOSPEL, DE LOTERIJ ÉN HET PUZZELSPEL WORDEN BEKEND 
   GEMAAKT OP FACEBOOK, IN DE NIEUWSSTER EN OP DE WEBSITE VAN STICHTINGSLOEP.

- KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.STICHTINGSLOEP.NL
   OF MAIL JE VRAAG NAAR INFO@STICHTINGSLOEP.NL

do 27/04 
vr 05/052017
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FEEST & 
HERDENKINGSWEEK 2017

Extra Logo & Puzzelspel

137980
468707

(5)

Wij hebben in de Feestster geprobeerd 
u bij onderstaande puzzel een duwtje 
in de juiste richting te geven, maar wij 
hielpen u juist van de wal in de sloot. 
Naar welk bedrijf navigeer je met on-
derstaande puzzel?

Knip deze antwoorden uit en lever deze in samen met de antwoorden van het logo en/of 
puzzelspel uit de Feestster 2017. (U wint hiermee sowieso al eeuwige roem en wellicht meer!)

Bij wie horen onderstaande logo's ?

1

1

2

2

Een nieuw gezicht...

De Feestster voorpagina tekst " Een nieuw gezicht" had een dubbele betekenis voor zowel 
de nieuwe layout van de krant als natuurlijk onze nieuwe voorzitter, Siep Scherpel. 
Het mooie stuk op de voorpagina is dan ook door haar geschreven. Had u dit al ontdekt?

V.l.n.r. Bart ten Herkel, Marieke de Wit, Jan Vis, Sabine Hendriks, Siep Scherpel (nieuwe voorzitter), 
Monique van Hooft, Tjamke Kieft, Wout van der Linden, Wim (Wolf) Wolfswinkel

FEESTSTER 2017SPECIALE KONINGSDAG EDITIE

wo 12 
apr 2017
nr.1172

In samenwerking met
weekblad wijdemeren

WENST U EEN
GEKLEURDE
FEESTWEEK TOE!

• eigen gekweekte perkplanten• hanging baskets
• biologische kruiden & zaden• vaste planten

KROMME RADE 6 KORTENHOEFWWW.KWEKERIJOMEJOOP.NL 

Binnenkort hangt Stichting SLOEP de slingers weer op. Extra veel slingers dit jaar voor de Koning die 50 jaar wordt. Er zijn mensen die hun verjaardag om verschil-
lende redenen nooit vieren. Er zijn mensen die een ver-
jaardag niet belangrijk vin-
den, tenminste niet belang-
rijk genoeg om er een feestje voor te bouwen. De Koning hoort daar niet bij. Hij viert elk jaar zijn verjaardag. Ie-

dereen heeft vrij en mag zelf bepalen en verzinnen waar en hoe Koningsdag wordt gevierd. Ondanks dat een verjaardag op zichzelf niet zo bijzonder is, is het feit dat we vrij zijn en zelf mogen kiezen hoe we de dag doorbrengen wel bijzonder. 

In Loosdrecht is het niet moeilijk om te kiezen wat je gaat doen op Koningsdag. Het programma dat is samenge-

steld door Stichting SLOEP is gevarieerd en biedt voor ie-
der wat wils. Een dorpsfeest voor jong en oud en bovenal heel gezellig. Het is niet van levensbelang, maar we kijken er wel naar uit. 

Gedurende de Feestweek zijn er heel veel activiteiten, voor iedereen is er wel iets leuks te doen. Verderop in deze Feest-
Ster vindt u het complete Feestweekprogramma.

Op 4 mei zijn er geen activitei-
ten. Die avond is de jaarlijkse Dodenherdenking. Een be-
langrijk moment dat elk jaar een beetje belangrijker wordt. Het is belangrijk om stil te staan bij de (vroegere) brand-

haarden in de wereld en de slachtoffers die daar(door) gevallen zijn te herdenken. De slachtoffers, allemaal men-
sen zoals u en ik, met een gezin, met vrienden en met eenvoudige wensen: als we 

sen meegenomen. Terug naar huis rolschaatsend over de dijk zonder auto’s omdat de weg 

EEN NIEUW 
GEZICHT
EEN NIEUW 
GEZICHT

maar gezond zijn en bij elkaar blijven.  
Recente gebeurtenissen doen me steeds vaker realiseren dat vrijheid makkelijk afge-
nomen kan worden. Het be-
gint misschien geleidelijk en ongemerkt, maar voor je het weet mag je niet meer zelf weten hoe je je verjaardag viert. 

Twee minuten is kort. Luister die twee minuten even naar de stilte, naar de vogels, de voe-
ten op het grind en de ouders van de kinderen voor wie twee minuten stil zijn veel te lang is. Na die twee minuten volgt van-

zelf gelegenheid om de kinde-
ren uit te leggen waarom het belangrijk is om stil te zijn. 

Vorig jaar waren mijn kinderen ook bij de Dodenherdenking, ze kwamen op de fiets. Ze fietsten over de dijk die was af-
gesloten. Loek was intens ge-
lukkig, hij had zijn rolschaat-

nog was afgesloten. Dat geluk, die vrijheid vieren we op 5 mei. En zo sluiten we de Feestweek af:  Met een geweldige Bevrij-
dingsdag boordevol muzikale activiteiten, met Talent in de Tent, de kinderplaybackshow en natuurlijk met de Lampionnen-

optocht en een fantastisch feest.

De Feestweek begint met een verjaardagsfeest en eindigt met de belangrijkste dag voor de vrijheid en de democratie. Wat je ook komt vieren, vier het met elkaar, maak en hou het gezellig!        
                                      Tot snel! 

De Feestweek komt er weer 
aan. Wat heeft stichting 
Sloep weer een fantastisch 
en ambitieus programma 
neergezet. Een programma 
met genoeg tijd om te fees-
ten, maar ook om te her-
denken. In deze FeestSter 
leest u er alles over.

Er zijn verschillende klas-
siekers zoals het Wijdem-
eren kampioenschap voet  -
-bal, de zeskamp en de 
prutrace, maar er zijn ook 
optredens van Loosdrechtse 
kinderen en er is een heuse 
zandbergbak. Loosdrechtse 
ouderen worden in het zon-
netje gezet tijdens de ou-
derenmiddag, een terugke-
rend succes waar zowel de 

ouderen als de vrijwilligers 
van genieten. Om het feest 
compleet te maken heeft ie-
dere dag een thema én een 
dresscode.  

Maar liefst negen dagen 
werken 200 vrijwilligers 
en vele bedrijven mee om 
er een groot feest van te 
maken. Zo’n grote betrok-
kenheid en zo veel saam-
horigheid maakt mij trots. 
Loosdrecht en de vele vrij-
willigers van Sloep verdie-
nen een groot compliment.

Laten we er een mooi feest 
van maken! 

Martijn Smit, 
Burgemeester

Van de Burgemeester

Het bestuur van de stichting 
SLOEP prijst zich gelukkig 
dat op zoveel hardwerkende- 
en meedenkende vrijwilli-
gers een beroep gedaan kan 
worden. 

Naast een harde kern van 
50 tot 70 mannen en vrou-
wen werken in hun kielzog 
meer dan 200 jongens, 
meisjes, mannen en vrou-
wen, ja zelfs opa’s en oma’s 
om de activiteiten van de 
stichting SLOEP te doen 
slagen. Beretrots zijn wij 
daarop.

Maar… ons vrijwilligersbe-
stand is dynamisch, zodat 
er altijd nieuwe aanwas 

gewenst is. Met de goede 
drive, de passende passie 
en de wil om mee te den-
ken en/of mee te doen is 
er ook een plek voor jou in 
ons team!

Meld je aan via 
info@stichtingsloep.nl

We kunnen altijd extra 
handjes gebruiken tijdens 
Feestweek, Dijkfestival, 
SLOEPentocht, Sint Nico-
laasintocht, KerstLuister, 
Halloween en het Loos-
drecht JazzFestival. 

Voor verder info: 
www.stichtingsloep.nl

LET OP! Tot uiterlijk 22 april kunt u zich aanmelden voor een kraam 
op de Boer en Dorpfair van zaterdag 29 april van 11.30 tot 17.00 uur. 
Mail naar monique@stichtingsloep.nl of tjamke@stichtingsloep.nl
Jonge koks kunnen zich nog opgeven t/m 27 april voor de Cup-
cakewedstrijd en breng uw kakelende haan mee voor de hanen-
kraaiwedstrijd.

Op 4 mei wordt na de dodenherdenking (bij het monument) 
koffie met lekkers aangeboden door Andromeda in de tent.

Het wordt weer smullen tijdens 
de Loosdrechtse Boer-en-Dorp 
Fair! Want wie eet er niet graag 
een gehaktballetje, bij aard-
appelen en groente, op een 
broodje, of gewoon simpel zon-
der opsmuk? De grote vraag van 
2017 is: Wie maakt de lekkerste, 
sappigste, malste, gehaktballen 
en durft de strijd aan?

We zijn op zoek naar heren en 

dames die de lekkerste gehakt-
bal kunnen draaien en braden. 
Hoe je kunt meedoen en mee-
dingen naar de eer, de gouden 
juslepel en ook nog eens 10 
pond gehakt van Ambachte-
lijke Slager Gerard de Nooij?

Geef je op bij Mathilde de 
Blok of via monique@stich-
tingsloep.nl, en ga aan de slag. 
Het is de bedoeling dat je zater-

Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk,
zo vrolijk… ik ben vandaag zo vrolijk , 

zo vrolijk was ik nooit!
Kennen jullie dit liedje, je ouders zeker wel!

Nu zijn wij heel nieuwsgierig waar jullie zo vrolijk van 
worden,  is dat van zwemmen, een grote sorbet, spelen met 

je vriendjes, voetballen of spelletjes doen met een 
vriendinnetje? Ik zit er vast naast hè? 

Kom het maar laten zien tijdens

de Kinderoptocht
op zaterdag 29 april

We zien je graag bij de start om je vanaf 10.45 uur 
te verwelkomen. We starten om 11.15 uur met een 
lekkere wandeling door het dorp met muziekkorps 

Jong Beatrix voorop!

Hoe je die ‘wandeling’ maakt mag je zelf weten, per fiets, 
step, skelter, lekker in je buggy of ben je al zo groot dat 

je zelf 3 kwartiertjes kunt lopen? Verzin het maar !!!

Meld je tevoren even aan, want er zijn drie prijzen te 
winnen. En mocht je niet in de prijzen zijn gevallen, 

dan krijg je toch iets lekkers en een leuke herinnering!

Stuur je naam, je leeftijd en een telefoonnummer 
van een begeleider naar stichtingsloep@ziggo.nl

Route: Tijdens de optocht lopen we over de Nieuw Loos-
drechtsedijk, de Lindelaan, door de Berkenlaan, Nootweg, 

Luitgardeweg, de Van Mijndenlaan in, Hallincklaan / Marij-
kestraat, dan steken we over naar de Eikenlaan, gezellig langs 
de Emtinckhof en vervolgens over het St. Annepad weer terug 

naar het feestterrein, waar dan inmiddels de Boer-en-Dorp 
Fair is begonnen!

Vrijwilligers gezocht!

Boer en Dorpfair

Kinderoptocht

Dodenherdenking

Gehaktballenwedstrijd 
dag 29 april a.s. om 15.00 uur, 
vijf gebraden gehaktballen van 
circa  150 gram per stuk inle-
vert bij de kraam van Nicole 
en Mathilde. Bezoekers van de 
Boer-en-Dorp Fair én Gerard 
de Nooij zullen de gehaktbal-
len ‘blind’ beoordelen aan de 
hand van een professioneel 
keuringsrapport. En uiteraard 
reikt onze expert-slager Gerard 
ook de prijzen uit. 

Ga jij de uitdaging aan? Geef je 
op. Graag tot zaterdag 29 april!
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De projecten van Jenaplan-
school De Sterrenwachter 
worden sinds dit jaar vorm-
gegeven met behulp van IPC 
(International Primary Cur-
riculum). In deze projecten 
worden de creatieve vakken 
en de zaakvakken integraal en 
thematisch aangeboden. Het 
team volgt in dat kader twee 
jaar lang verschillende studie-
dagen om deze projecten goed 
vorm te kunnen geven in de 
groepen. 

In de groepen zijn al verschil-
lende projecten de revue 
gepasseerd. Zo werd er eerder 
in de bovenbouw onderzoek 
gedaan naar vulkanen, dat 
werd afgesloten met verschil-
lende proefjes. De kinderen 
in de middenbouw leerden 
over ‘licht en donker’ en de 
kinderen uit de onderbouw 
werkten rond het thema ‘be-
roepen’.  
De afgelopen weken werd er 
in de middenbouw gewerkt 

aan het project ‘Zij maakten 
het verschil’, waarin de kin-
deren onderzoek deden naar 
verschillende belangrijke 
personen uit de geschiedenis. 
In de eerste fase van het pro-
ject werd door de kinderen 
bepaald wat het verschil is 
tussen beroemd en belang-
rijk en stelden de kinderen 
doelen op waaraan zij de 

komende periode wilden 
werken. Daarna werkten de 
kinderen in circuitvorm aan 
verschillende deelvaardighe-
den om zich voor te bereiden 
op de laatste fase van het pro-
ject: hun onderzoek.
In groepjes van 5 á 6 kinde-
ren, werd onderzoek gedaan 
naar onder andere: Vincent 
van Gogh, Floris V en Willem 

Kinderen van De Sterrenwachter bezoeken het Rijksmuseum
van Oranje. Er werden boe-
ken gelezen, filmpjes geke-
ken en liedjes geluisterd over 
de verschillende personen. 
Ter afronding van het onder-
zoek reisden de kinderen van 
de middenbouw op dinsdag 
11 april naar het Rijksmu-
seum in Amsterdam. Onder 
begeleiding van een ouder 
gingen de groepjes zelfstan-
dig op pad in het museum 
om portretten en attributen 
van ‘hun persoon’ te bestude-
ren. Met een notitieboekje en 
een plattegrond in de hand 
liepen de kinderen door 
het museum. Waar het ene 
groepje het portret van Mi-
chiel de Ruyter bestudeerde 
en telde hoeveel kanonnen 
de schepen hadden, maakte 
een ander groepje aanteke-
ningen bij De Nachtwacht 
van Rembrandt van Rijn. Als 
ware speurders gingen de 
kinderen te werk en werden 
de bordjes bij de schilderijen 
gelezen en de zaalwachten 

ondervraagd. 
Terug op school deelden de 
kinderen hun eerste indruk-
ken in de kring. Maar zij ver-
klapten nog niet te veel; want 
op woensdag 12 april werd 
het project afgesloten met 12 
presentaties aan de andere 
kinderen van de midden-
bouw. Ieder groepje presen-
teerde, in een eigen gekozen 
vorm zoals bijvoorbeeld een 
liedje, toneelstuk, presenta-
tie op het digibord of quiz 
op de laptop, hun onderzoek 
aan de andere kinderen. Zo 
werd uitgespeeld hoe Hugo 
de Groot ontsnapte in zijn 
boekenkist en werd er uitleg 
gegeven over Piet Hein en de 
zilvervloot. De kinderen heb-
ben ongelofelijk veel geleerd 
en genoten van dit project. 
Wilt u met ze meegenieten? 
Op de website sterrenwach-
terloosdrecht.nl zijn foto’s te 
bezichtigen van alle fases van 
het project ‘Zij maakten het 
verschil’.  

De lezing wordt gehouden 
door Drs. Martijn Smit.

Het betreft hier een le-
zing in het kader van het 
jaarthema van de OSG: 
‘Angst & vertrouwen’. Ook 
in de gemeente Wijdeme-
ren zijn mensen op de 
vlucht opgevangen. In de 
samenleving blijkt veel 
kracht aanwezig om vluch-
telingen te ondersteunen. 
Dat geeft vertrouwen. Dit 
vertrouwen is enorm on-
der druk komen te staan. 
Niet zozeer op basis van 
slechte ervaringen van 
mensen. Wel om de angst 
voor slechte ervaringen. 
Hoe buig je angst om in 
vertrouwen? Wat is daar 
voor nodig? Is de overheid 
dan het belangrijkste, of 
ligt dat genuanceerder? 
Een zoektocht voor velen. 
 
Drs. Martijn Smit (1963) is 
sinds 2010 burgemeester 
van de gemeente Wijdeme-
ren. Smit studeerde Recht 
en Openbaar Bestuur. Per 
18 mei zal Martijn Smit 
burgemeester zijn in Bever-
wijk.
Het concert rond de lezing 
zal worden verzorgd door 
het Arte Duo, bestaande 
uit Lineke lever, vleugel en 
Aubrey Snell, saxofoon.
Arte Duo: Piano en saxo-

‘Zondag 23 april 2017’      

Nescio lezing ‘Zijn vluchtelingen wel-
kom in Wijdemeren?’ en koffieconcert

foon, dat is een niet zo 
voor de hand liggende 
combinatie. Saxofoniste 
Aubrey Snell en pianiste 
Lineke Lever maken die 
combinatie nu al 16 jaar 
actueel en springlevend 
onder de naam Arte Duo.
Het in 2001 opgerichte Arte 
Duo ontleent de naam aan 
het stuk Scaramouche van 
Darius Milhaud. Scaramou-
che is één van de figuren 
uit de Commedia dell’Arte. 
Hun veelzijdigheid en het 
oproepen van uiteenlo-
pende sferen is iets wat het 
Arte Duo in het bloed zit. 
Het duo speelt muziek die 
zowel, lyrisch, romantisch 
of juist moderner is.
Hun beide cd’s werden 
lovend ontvangen door col-

legae, critici en publiek. 
Inmiddels speelde het Arte 
Duo op alle belangrijke 
concertpodia van het land. 
De ongewone combinatie 
waarvoor het Arte Duo 
koos heeft ook verrassende 
gevolgen. Inmiddels zijn er 
speciaal voor het Arte Duo 
namelijk meer dan 20 stuk-
ken geschreven waarvan zij 
de wereldpremière op hun 
naam hebben staan. Meer 
info op www.arteduo.nl

Zondag 23 april, Oude 
kerkje aan de Kortenhoef-
sedijk 168 in Kortenhoef.
Aanvang: 11.00 uur Entree: 
10,00 incl. kopje koffie/
thee, kinderen gratis.

Dinsdag 11 april 2017 or-
ganiseerden IVN en Jantje 
Beton de tweede Nationale 
Buitenlesdag. Ruim 1.776 
basisscholen in Nederland 
namen lesmateriaal mee naar 
buiten. Buiten leren kinderen 
op onderzoekende en speelse 
wijze én kunnen lessen een-
voudig worden gecombineerd 
met bewegen. Dat is gezond, 
heeft een positieve invloed op 
de leerprestaties en kinderen 
vinden het hartstikke leuk.

Bij SWS De Catamaran in 
Oud-Loosdrecht worden bui-
tenlessen altijd enthousiast 
ontvangen. Tijdens de Nati-
onale Buitenlesdag deden de 
leerkrachten er een schepje 
bovenop om de buitenlessen 
extra leuk te maken. Groep 
1/2 stond in een grote kring 
en lieten een hoepel rond 
gaan zonder dat de handen 
los van elkaar gingen. Best 
moeilijk want je moet goed 

samenwerken en je lichaam 
op de juiste manier bewegen. 
Groep 3/4 deed uitdagende 
taal gerelateerde spellen op 
het plein; d/t oefenen wordt 
heel leuk als je een kant mag 
kiezen op het plein. Groep 
5/6 namen hun stoelen mee 
naar buiten. In de zon waren 
de opdrachten zo af. Groep 
7/8 schreven mooie teksten 
op het plein in plaats van in 
hun schrift.

De Nationale Buitenlesdag 
was een groot success, SWS 
De Catamaran zal volgend 
jaar zeker weer mee doen. 
Directeur Hans Broekhof; 
“Het schoolplein is een ver-
lengstuk van het klaslokaal. 
Het geeft de leerkracht de 
mogelijkheid om het be-
staande lesmateriaal op een 
andere manier aan te bie-
den. Deze creativiteit wordt 
enthousiast ontvangen door 
de leerlingen.” 

SWS De Catamaran 
heeft buiten les
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Vond je schoolVoetbal 
ook zo leuk?
Kom gratis meetrainen bij SV Loosdrecht.
Voor jongens en meiden.

Wil je gelijk wedstrijden spelen, 
informeer naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie bel met Geurt Rozendaal 
06-24541513 of info@svloosdrecht.nl

www.svloosdrecht.nl
V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!’ ’

Ingezonden brief

Bezoek aan landgoed 
de Schaapskooi
Op woensdag 5 april vertrokken we met heel wat peuters 
van peuterspeelzaal de Meidoorn  begeleidt door  ouders en 
grootouders richting landgoed de Schaapskooi. Het zonnetje
maakte dat het nog meer lente was en dit gevoel werd 
verdubbeld toen we via het hek het terrein opreden. 
We zagen al wat schapen met hum lammetjes in de wei en 
de peuters vonden het toen al prachtig. Op het landgoed 
aangekomen werden we welkom geheten door Wilma en 
Antoinette en wat voelden we ons welkom. De peuters en 
(groot)ouders konden van alles beleven in een ongedwongen 
sfeer. Er kon en mocht ontzettend veel en wat genoten de
peuters daarvan. Waar de een heel dapper was en een
lammetje aaide was het voor een ander toch wel spannend 
met de schapen met hun harde geblaat. Na wat te eten en 
drinken voor de peuters en daarna de fles geven aan een paar 
lammetjes was het op een gegeven moment toch tijd om 
afscheid te nemen. Met een kleurplaat en wat lekkers 
vertrokken de peuters weer richting huis na een ontzettend
leuke ochtend waar we Wilma en Antoinette nogmaals voor willen 
bedanken! 
gecontroleerd. In 2017 gaat dit onder regie van de provincie 
worden opgepakt. En in Loosdrecht kunnen we inmiddels kennis en 
ervaring delen en samen de cabomba bestrijden.

Er wordt nog wel eens ge-
zegd dat de jeu de boules 
variant pétanque een spel 
voor ouderen zou zijn. Niets 
is echter minder waar! Laat 
u overtuigen door te komen 
kijken bij Pétanque Club P.C. 
De Gooiers op 22 en 23 april 
tijdens het NK Pétanque tête 
a tête. 

‘Zaterdag 22 en zondag 23 april’

Nederlands Kampioenschap Pétanque in Loosdrecht
De vereniging is uitgeko-
zen door de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond om dit 
kampioenschap te gaan or-
ganiseren. Naast de gebrui-
kelijke kampioenschappen 
doublette (twee tegen twee) 
en triplette (drie tegen drie) 
is het nu de beurt aan tête 

a tête (één tegen één). Op 
zowel 22 als 23 april komen 
meer dan 120 deelnemers 
uit heel Nederland hiervoor 
naar het speelveld op ’t Ja-
gerspaadje in Loosdrecht. 

Deze dagen staan garant 
voor spannende wedstrij-
den en dit is dan ook dé ge-
legenheid om het spel live 
te komen bekijken. Beide 
dagen tussen 10.00 en 18.00 
uur worden de wedstrijden 
gespeeld. Zondag omstreeks 
18.00 uur zullen de win-
naars door onder andere 
burgemeester Martijn Smit 
van Gemeente Wijdemeren 
gehuldigd worden. 

P.C. De Gooiers heeft circa 
200 leden en is een club 
waar plaats is voor elk soort 
speler. De wedstrijdspe-
lers spelen landelijk in de 
topdivisie en regionaal op 
diverse competitieniveaus. 
Daarnaast kunnen de re-
creatieve leden wekelijks 
hun krachten meten op de 
interne clubtoernooien. 
Op 16 verwarmde binnen-
banen in het Boulodrôme 

Uw advertentie in de Nieuwsster?
kijk voor onze tarieven op

WWW.DENIEUWSSTER.NL

ACTIE
vAn 19 T/m 
25 AprIl

Geraniums

Tolakkerweg 138
Hollandsche rading
www.karelhendriksen.nl

Diverse 
kleuren

3,99   
3 voor

Volg ons op:

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   5 15-03-17   23:03

en op maar liefst 64 buiten-
banen op het lommerrijke 
speelveld is het een lust 
voor het oog om te zien hoe 
jong en oud plezier heeft 
in deze uitdagende sport. 
Tijdens diverse clubtoer-
nooien is het mogelijk om 
op een zowel fanatieke als 
gezellige manier de strijd 
aan te gaan met andere 

clubleden. Daarnaast biedt 
de kantine veel gezellig-
heid en alle mogelijkheden 
voor een drankje en een 
versnapering. 

Voor meer informatie kan 
de website www.degooiers.
com bezocht worden.
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Ingezonden brief

Oproep: Samen Cabomba 
bestrijden
Bewoners, recreatieondernemers, grondeigenaren laten we geza-
menlijk de cabomba de komende jaren grondig aanpakken! 

Iedereen die een goed plan heeft om effectief cabomba te bestrijden 
op zijn of haar grondgebied en daarbij inhoudelijk of financieel 
ondersteund wil worden wordt uitgenodigd een voorstel in te die-
nen bij het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren. Stuur 
dit voorstel naar: info@hartfocus.nl. Ook in 2017 zullen er weer 
een aantal proeven worden uitgevoerd om te zoeken naar de meest 
effectieve methode en om gezamenlijk stap voor stap de cabomba 
in Loosdrecht te beheersen met een publiek-private aanpak.

Deze week heeft het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdeme-
ren de rapportage bij de gemeente ingediend over de proeven van 
2016. In het rapport wordt verslag gedaan van de monitoring in 
2016 door het Plassenschap samen met het Burgerinitiatief. Sinds 
de laatste monitoring van Waternet in 2009 is er veel veranderd. 
Drie belangrijke conclusies worden getrokken. De eerste is een ver-
betering (vermindering cabomba) in de recreatiegebieden, wat het 
gevolg is van betrokkenheid, bereidheid en inzichten van bewoners, 
recreanten en recreatie-ondernemers. In het gebied van Natuurmo-
numenten, de Natura2000 gebieden, o.a. de Vuntusplassen is er 
een enorme toename van de cabomba, die ook zorgt voor verdere 
verspreiding naar de buurgebieden. De derde ontdekking is, dat 
er op nieuwe plekken veel cabomba is geconstateerd: Muijeveljse 
Wetering, Moleneind/het Hol.

De aanpak samenvattend: de cabomba dient met wortel en al te 
worden verwijderd en direct afgevoerd. Effectief zijn bijvoorbeeld 
de harkboot, handmatig harken, hydroventuri, maar ook de 
STERbak, die gebruikt wordt in het STERgebied. Belangrijk is dat 
zo snel mogelijk na het losharken de cabomba bijvoorbeeld met een 
volgverzamelboot uit het water wordt verwijderd en op de kant of 
in een afvoerbak wordt gestort. De maaimethode leidt tot fragmen-
tatie en verdere verspreiding van de cabomba en ongelijkbladig 
vederkruid. De maaimethode is de laatste jaren veel toegepast en 
Burgerinitiatief adviseert om in 2017  discussies aan te gaan welke 
alternatieven er hiervoor gevonden kunnen worden. De proeven 
met de knijperbak en de freesboot zijn nog niet bevredigend en 
zullen in 2017 worden herhaald of verbeterd. 

In augustus 2016 heeft de Europese Unie een beleidsstuk openbaar 
gemaakt, waarin cabomba als een van de 37 invasieve exoten 
wordt benoemd, die proaktief moet worden aangepakt, beheerst, 
gecontroleerd. In 2017 gaat dit onder regie van de provincie 
worden opgepakt. En in Loosdrecht kunnen we inmiddels kennis en 
ervaring delen en samen de cabomba bestrijden.

Kees Blase

'Suppen' 'Volleybal'

'Turnen'

SUPKids bij ikSUP in 
Loosdrecht
Met trots laat SUPschool ik-
SUP Loosdrecht weten te zijn 
gekozen voor Nederland als 
Delivery Center voor het in-
ternationale Kinderprogram-
ma SUPKids. Dit is gelukt 
mede dankzij het prachtige 
watergebied van Loosdrecht. 
Met dit programma wordt 
geprobeerd de kinderen 
weer lekker buiten te laten 
spelen. IkSUP organiseert 
diverse SUP-Camps, waarbij 
de kinderen leren suppen, 
naar het SUPeiland in het 
natuurgebied van de Vuntus 

gaan, alwaar allemaal sup-ge-
relateerde spelletjes worden 
gespeeld en waar ze van ei-
land naar eiland op een echt 
avontuur gaan. Ondertussen 
worden de kids meer bewust 
van de natuur en het milieu. 
NatuurMonumenten is er 
ook ingesprongen en heeft 
natuur-zoekkaarten van het 
Loosdrechtse plassengebied 
gemaakt. Hiermee wordt op 
zoek gegaan naar de lokale 
dieren en planten, worden er 
wolkenkaarten gelezen en zal 
er vooral heel veel plezier op 

het water gemaakt worden! 

De Camps zijn geschikt voor 
kinderen van 8-14 jaar.
Het eerste SUPKids Camp is 
al in de mei-vakantie op 24, 
25 en 26 april - van 10-15 uur. 
Alle data en prijzen van het 
SUPKids-programma kun je 
terugvinden op de site www.
iksup.nl.
De Camps zullen kleinschalig 
zijn, het aantal plaatsen is 
daardoor beperkt!

Geïnteresseerd in een SUP-
Kids-Camp? Neem dan zeker 
even contact op met Ingrid 
van ikSUP via info@iksup.nl 
of via 06 81 467 367

Op zondag 9 april vond de Hal-
ve finale van NK turnen Derde 
divisie plaats in Winterswijk. 
Claire Visser (13) had zich 
zoals altijd goed voorbereid 
en was er helemaal klaar voor. 

Op de heenweg in de auto 
werd er nog gekscherend 
gelachen, dat ze maar geen 
eerste moest worden, want 
dat zou promotie naar de 
Tweede divisie betekenen, 
en die is erg zwaar. Bij de 
eerste twaalf was het doel, 
want dat zou betekenen dat 
ze zich ook zou plaatsen 
voor het NK in Almelo op 13 
en 14 mei.
Clair moest beginnen op de 
brug en turnde een mooie 
strakke oefening, een mooie 
start! Daarna de balk op, bij 
het inturnen ging het niet 
vlekkeloos, maar Claire zou 
Claire niet zijn om het tij-
dens de wedstrijd gewoon al-
lemaal top uit te voeren. Ook 
hier een heel mooi cijfer! Het 
derde toestel was de vloer, de 
overslag salto gaf wat kleine 
probleempjes bij het intur-
nen, maar gelukkig ging 
het ook hier tijdens de wed-
strijd weer goed. In de tus-
senstand steeg Claire hard 
op het scorebord en stond 

op een gegeven moment op 
een mooie tweede plek. De 
‘sprong’ volgde, en ook hier 
liet Claire twee mooie spron-
gen zien en haalde wederom 
een hoog cijfer. Tegelijkertijd 
moest het meisje wat eerste 
stond de balk op en zij viel.  
De spanning steeg, zou het 
dan toch weer? En ja hoor, 
Nilo’s ‘Golden girl’ maakte 
haar bijnaam wederom 
waar: Kampioen in de halve 
finale! 
Eerst moest alles nog even 
indalen, de blijdschap over-
heerste niet meteen want 
Claire en trainster Linda za-
gen de bui van promotie naar 
de Tweede divisie al hangen. 
Voor Claire betekent dat im-
mers dat ze volgend jaar niet 
één maar twee niveaus om-
hoog zal gaan! Maar enkele 
ogenblikken daarna was ie-
dereen apetrots, hier en daar 
een traan  op de tribune bij 
haar ouders en meegekomen 
publiek. Wat een super pres-
tatie, als je van een kleine 
vereniging als Nilo met wei-
nig trainingsfaciliteiten en 
-uren komt en dan zo ver kan 
komen! Naast haar plaatsing 
op de meerkamp finale op 
13 mei, had Claire zich ook 
nog geplaatst op maar liefst 

Claire Visser als ongesla-
gen kampioen naar NK

3 toestelfinales, te weten 
brug en balk waar zij als 
beste op had gescoord en 
bij ‘sprong’ waar ze als 
tweede was geëindigd. De 
toestelfinales vinden plaats 
op 14 mei in Almelo

Zin in een coole, gezellige en 
leuke sport? Dat kan bij de 
Loosdrechtse Volleybal Club 
LoVoC.

Al een aantal jaar leren 
de jongste leden van Lo-
VoC volgens een speciaal 
spelsysteem de volleybal 
vaardigheden. Dit noemen 
we ‘Cool Moves Volleybal’, 
kortweg CMV.
Kinderen van 6 tot 12 jaar 
leren de basistechnieken 

van het volleybal één voor 
één aan, waarbij de spelers 
iedere keer een techniek er-
bij leren als ze de techniek 
voldoende beheersen.
Bij ieder niveau hoort een 
spelvorm, die aangepast 
is aan de technieken en 
waarbij de kinderen spelen-
derwijs zich kunnen verbe-
teren in deze techniek. Ze 
spelen op een klein veld 
met maximaal 4 kinderen. 
Met LoVoC doen we ook 

‘Woensdag 10 mei’

Cool moves volleybal 
bij LoVoC

mee aan de regionale toer-
nooidagen, die 8 keer per 
jaar worden gehouden op 
zaterdag.

Ben je nieuwsgierig gewor-
den en wil je wel eens mee-
doen met een training, dan 
kan dit op woensdag 10 mei 
op de volgende tijden:
Als je tussen de 6 en 8 jaar 
bent: 16:30 – 17:30 uur
Als je 9 of 10 jaar bent: 
17:00-18:00 uur
Als je 11 of 12 jaar bent: 
16:00 – 17:00 uur

Ben je ouder dan 12 jaar 
kijk dan op www.lovoc.nl 
voor meer informatie over 
de trainingstijd van je eigen 
leeftijdsgroep.

De trainingen zijn allemaal 
in de Sporthal Eikenrode in 
Loosdrecht. Neem sportkle-
ding en goede sportschoe-
nen mee! Uiteraard zijn ook 
de ouders van harte welkom 
om een kijkje te komen ne-
men bij de trainingen.
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AGENDA

Donderdag 20 april
Opening ’t Wijdehuis
Vanaf 14.00 u/Veenstaete
Via Parklaan Kortenhoef
hkleve@versawelzijn.nl

Zaterdag 22 april
Klass. concert pianoforte
Door Michael Tsalka
Kasteel Sypesteyn
Aanvang 16.00 uur
www.sypesteyn.nl

Zaterdag 22 april
Leonie Jansen ‘Santiago’
Theater/muziekvoorstelling
Aanvang 20.15 uur
www.dedillewijn.nl

Zondag 23 april
Nescio Lezing om 11.00 u
Door: Drs. Martijn Smit
Oude kerkje Kortenhoef
€10 incl. Koffie/Kind gratis

Zondag 23 april
Andriessen en De Klerk:
‘Le Paradis’, om 15.30 uur
www.jagthuis.nl

Dinsdag 25 april
Wereldpremière in De
Dillewijn in Ankeveen
‘Stereography Project’
www.dedillewijn.nl

Do 27 april-vrij 5 mei
Loosdrechtse Feestweek
www.stichtingsloep.nl

Woensdag 3 mei
Digicafé thema;
Veilig internetgebruik
Bibliotheek Loosdrecht
Van 10.00-12.00 uur

Zondag 7 mei
Klass. concert pianoforte
Door Frederic Voorn
Kasteel Sypesteyn
Aanvang 16.00 uur
www.sypesteyn.nl

Woensdag 10 mei
Alzheimer Café, Thema;
Vragen rond levenseinde
Van 19.30 tot 21.00 uur
Kapittelweg 399a H’sum
alzheimer-nederland.nl/gooi

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
23 april 11.00 uur: diaken R. Simileer
  mmv Vision
Beukenhof 
23 april 11.15 uur: Geen dienst

Gereformeerde Kerk  
23 april 10.00 uur: Ds. A.J. van Nijen

Hervormde Kerk    
23 april 10.00 uur: Mw. Ds. Y. Hsu, Baambrugge
 18.30 uur: Ds. U.W. van Slooten

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
23 april 09.30 uur: Ds. F. den Oudssten
 18.30 uur: gez. dienst in de Sijpekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
23 april 09.30 uur: - -

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

Schoonmaakster 
aangeboden:

Bent u op zoek naar een 
ervaren huishoudster 

met referentie? Contact 
Debby - 0687589107

HONDENTRIMSALON 
FANCYPETS

alleen het beste voor uw 
huisdier

www.fancypets.nl
rading 50

06-28786091

tka mooie stacaravan 
zonder plek, Atlas 

Festival 8.20x3.10m, 2 
slpk/6 pers, nwe elektra, 

omg H\'sum, vr pr 3.250,- 
0653396183

Van Vulpen Facilitair is 
per direct op zoek naar 

een schoonmaakkracht 
voor een locatie in 

Loosdrecht.
5 dagen per week de 
schoolvakantie's vrij

Meer info na 19.00 uur
Tel. 035-5827277

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

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. 

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

✓ 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

De schilder voor Loosdrecht 
en omstreken. Schilderwerk 
binnen en buiten 
bel voor een vrijblijvende 
en heldere offerte 

0611767622

Frans 
Scheepbouwer 
schilderwerken

Opvoeden van kinderen is leuk, 
maar soms ook lastig. Want 
wat doe je als je kind bijvoor-
beeld niet wil luisteren of erg 
boos is? Je kunt deze vragen 
zelf oplossen, maar ook samen 
met andere ouders. Hierbij is 
de cursus ‘Opvoeden & Zo’ een 
mooi steuntje in de rug.

Opvoeden & Zo
Speciaal voor ouders met 
kinderen van 3 tot 12 jaar, 
biedt Jeugd en Gezin samen 
met Versa Welzijn de cursus 
Opvoeden & Zo. Deze cursus 
bestaat uit vier bijeenkom-
sten van twee uur, waarin 
verschillende thema's naar 
voren komen: aandacht ge-
ven & prijzen, nee zeggen & 

Cursus ‘Opvoeden & Zo'
verbieden, straffen, negeren 
en apart zetten. Door deze 
onderwerpen met andere ou-
ders te bespreken, kun je sa-
men delen wat werkt en wat 
mogelijk ook voor jou een 
geschikte oplossing kan zijn. 
Dat geeft meer zekerheid bij 
de opvoeding van je kind.

De cursus start 10 mei en 
vindt op vier achtereenvol-
gende woensdagavonden 
plaats tussen 20.00 en 22.00 
uur in Bussum. De kosten 
voor deelname zijn 30 euro 
per ouder(paar). Ouders uit 
de hele regio Gooi en Vecht-
streek zijn welkom!
Aanmelden en informatie; 
www.jggv.nl (cursusaanbod). 
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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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Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123
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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
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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

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

*  Verkoop
*  Onderhoud

*  Aggregaten

*  Waterpompen

*  Kettingzagen

*  Heggenscharen

*  Hogedrukreinigers

*  Bladblazers en - zuigers

*  Loop- en zitmaaiers

*  Tractoren

*  Werkkleding Snickers Workwear

*  Beschermkleding + accessoires

In maart 2018 zijn er ge-
meenteraadsverkiezingen. 
Gemeenteraadsleden verte-
genwoordigen inwoners van 
hun gemeente. Wilt u een 
kijkje achter de politieke 
schermen nemen? Of heeft 
u politieke ambities? Maak 
kennis met het raadswerk 
tijdens een cursus van vijf 
avonden.

Tijdens de cursus leert u 
meer over het lokale bestuur 
van de gemeenten Wijdeme-
ren en Hilversum. De cursus 
wordt gegeven op dinsdag-
avond 9 mei, 23 mei, 6 juni 
en 20 juni. Als afsluiting be-
zoeken we op 5 of 6 juli de 
gemeenteraadsvergadering 
van Wijdemeren of Hilver-
sum. Iedere avond heeft 

Gemeenteraad, is dat iets voor mij?
een ander thema, er komen 
inhoudelijke onderwerpen 
aan de orde, maar ook de 
route van de verkiezingen 
tot het vormen van een col-
lege wordt besproken. De 
cursus wordt afwisselend 
gegeven in het gemeente-
huis van Wijdemeren en in 
het raadhuis van Hilversum.

Meld u snel aan!
Deze cursus is bestemd 
voor inwoners met weinig 
tot geen ervaring in het 
lokaal bestuur. Deelname 
kost 15,00 inclusief les-
materiaal. Er is plaats voor 
maximaal 40 deelnemers, 
dus geef u snel op want vol 
is vol! Aanmelden kan tot 1 
mei door een mail te sturen 
naar: griffier@wijdemeren.

nl. Vermeld in uw aanmel-
ding uw naam, adres en 
telefoonnummer en of u 
reeds politiek actief bent 
(geweest). 

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met  Paul 
van Ruitenbeek 035-6292210 
of Debby de Heus 035-
6559560.
 

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


