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Dit jaar vond het opspelden 
van de lintjes niet plaats in 
het gemeentehuis, maar 

bij de mensen zelf. Verge-
zeld door vrienden en fa-
milie van de betrokkenen, 

Wijdemeren – Op woensdag 26 april 2017 vond de jaarlijkse 
lintjesregen plaats in Wijdemeren. Uit handen van burgemees-
ter M.E. Smit ontvingen de gedecoreerden de versierselen die 
horen bij een Koninklijke Onderscheiding. Twee decorandi wer-
den er dit jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Mevrouw G. Jager-Kuiper uit Nederhorst den Berg (75) en Me-
vrouw Charlotte Theresia Lamme-Bottelier uit Loosdrecht (66). 
“Is dit allemaal voor mij, ik ben maar heel gewoon, mijn man 
verdient het meer dan ik, ik ben echt sprakeloos” zijn enkele 
uitspraken die Trees Lamme verrast uitriep.  

wethouders en pers ging 
de burgemeester met een 
klassieke bus naar hen toe.

Mevrouw Lamme-Bottelier 
staat bekend als een maat-
schappelijk zeer betrokken 
persoon. Zo zet zij zich al 
meer dan 40 jaar in voor de 
Nederlands Gereformeerde 
Kerk Loosdrecht. Door de 
jaren heen vervulde ze 
enthousiast diverse func-
ties en bood de helpende 
hand bij vele activiteiten. 
Ook gaf ze leiding en uit-
voering aan de diverse 
kinder- en jeugdclubs, stak 
ze 25 jaar lang vele uren in 
de organisatie van de kin-
derbijbelvakantieclub en 
is ze onmisbaar bij de or-
ganisatie van de jaarlijkse 
planten- en boekenmarkt. 
Bovendien is zij lid van de 
werkgroep liturgie en bij-
zondere diensten en de (In-
terkerkelijke) Evangelisatie 
commissie. Een decennium 
lang kon men op haar reke-
nen bij het vervullen van 
de drempeldienst en het 

onderhoud en schoonma-
ken van de kerk.

Ook buiten de kerk was 
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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

DOEN WAT JE LEUK VINDT IS VRIJHEID.
LEUK VINDEN WAT JE DOET IS GELUK.

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten

donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur

5,50 

4,95 

Gemarineerde 
varkensoester
Gemarineerd varkensbiefstukje

Vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram leverkaas
Bakje aspergesalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

samen

Gratis beweegweek
voor 60-plussers! 

Loosdrecht

Datum Tijd Activiteit

8/12 mei 09:00-10:00 Pilates, De Beukenhof 
10 mei 12:30-13:30 Loosdrechtsedijk 24, (035) 58 88 492

8 mei 10:00-11:00 Core training gevorderden  
  Basic Fitness 
  Industrieweg 10, (035) 58 24 404

8 mei 10:15-11:15 Aquafi t 
  Zwemschool Walderveenbad
  Pr. Margrietstraat 62, (035) 58 21 964

8 mei 11:00-12:00 Core training starters, Basic Fitness  
  Industrieweg 10, (035) 58 24 404

8/11 mei 11:00-12:00 Seniorenfi tness, De Emtinckhof  
10 mei 14:00-15:00 Eikenlaan 51, (035) 58 88 492

8 mei 15:30-16:30 Seniorenfi tness, De Beukenhof  
11 mei 13:30-14:30 Loosdrechtsedijk 24, (035) 58 88 492

8 mei 18:40-19:40 Preventieve damesgym
 19:50-20:50 Fysiopraktikum 
  Nootweg 27a, (035) 58 24 414

8/9/11 mei 20:00 uur Fitness, Fysiopraktikum 
  Nootweg 27a, (035) 58 24 414

8 mei 21:00-22:00 Preventieve herengym 
  Fysiopraktikum 
  Nootweg 27a, (035) 58 24 414

9/11 mei 10:00-10:45 Circuittraining gevorderden  
  Basic Fitness 
  Industrieweg 10, (035) 58 24 404

9 mei 10:30-11:00 Gymnastiek voor ouderen
  De Emtinckhof (4e verdieping)   
  Eikenlaan 51, (035) 58 24 414

9/11 mei 11:00-11:45 Circuittraining starters 
10 mei 11:00-12:00 Basic Fitness 
  Industrieweg 10, (035) 58 24 404

9 mei 13:00-16:00 Golfen, Gooise Golfclub
  ’t Jagerspaadje, (06) 42 21 53 09

10 mei 10:00-11:00 Yoga gevorderden, Basic Fitness  
  Industrieweg 10, (035) 58 24 404

10 mei 10:30-11:30 Wandelen, De Emtinckhof 
  Eikenlaan 51, (06) 31 59 58 47

11 mei 10:00-12:00 Tennissen 
  Tennisvereniging Loosdrecht 
  Rading 192, (06) 24 38 98 45

11 mei 12:00-12:30 Gymnastiek voor ouderen 
  Fysiopraktikum 
  Nootweg 27a, (035) 58 24 414

11 mei 14:00-15:00 Wandelen, Fysiopraktikum
  Nootweg 27a, (035) 58 24 414

Van  8 t/m 14 mei  vindt voor de tweede keer de beweegweek 
plaats in Wijdemeren. 60-plussers kunnen gratis deelnemen 
aan 59 beweegactiviteiten in heel Wijdemeren. Kies ook een 
activiteit en kom vrijblijvend kennismaken. Ook de activiteiten 
in de andere kernen bekijken? Het gehele overzicht is te vinden 
op www.sportservicegooi.nl (onder het kopje ‘60+’). 

Vervolg voorpagina

en is mevrouw Lamme-
Bottelier actief. Bij de His-
torische Kring Loosdrecht 
(HKL) zet ze zich al meer 
dan 11 jaar in. Voor hen 
verricht ze secretariaats-
werkzaamheden, beheert 
ze de gehele ledenadminis-
tratie en is ze gastvrouw. 

Bij de kleuterschool ‘Ons 
eigen Honk’ en de Terpstra-
school was zij jarenlang 
een trouwe vrijwilligster 
bij uiteenlopende activitei-
ten. Naast alle praktische 
hulp is mevrouw Lamme-
Bottelier ook een sociaal 
bewogen mens. Ze heeft 
een open oog voor mensen 

en bezoekt hen die alleen 
zijn of die het moeilijk 
hebben. In deze situaties 
weet ze de juiste dialoog te 
vinden. Bij Verpleegtehuis 
De Beukenhof begeleidt zij 
activiteiten en helpt bij de 
maandelijkse lezing van de 
Historische Kring.

Burgemeester Martijn 
Smit; “U heeft wel veel 
praatjes voor iemand die 
sprakeloos zegt te zijn! …U 
bent een sociaal bewogen 
vrouw, een dorpsmens en 
een kerkmens, dienend 
niet op de voorgrond. Dit 
laatste is vandaag niet ge-
lukt, de regie is niet aan u. 
Het is aan mij de eer, grote 
eer om u vandaag te mo-
gen meedelen dat het Zijne 
Majesteit de Koning heeft 
behaagd, u bij zijn besluit 
te benoemen tot lid in de 
orde van Oranje-Nassau.

Trees; “Ik ben perplex, 
het zijn allemaal kleine 
dingen die ik doe. Dank u 
dat u allen de moeite heeft 
genomen. Ik ben helemaal 
van de leg en heb vast een 
paar dagen nodig om bij 
te komen. Heel hartelijk 
bedankt.”

Met de Cloudwise quote 
‘Maak onderwijs aantrek-
kelijk, persoonlijk en ver-
nieuwend’ is directeur Hans 
Broekhof in navolging van 
zijn school OBS De Linde 
in Nieuw-Loosdrecht, met 
hen in zee gegaan voor zijn 
twee andere scholen; De 
Tweemaster in Nigtevecht 
en SWS De Catamaran in 
Oud-Loosdrecht.

Cloudwise helpt basis-
scholen met het inzetten 
van ICT mogelijkheden 
van nu en in de toekomst, 
gebaseerd op het wereld-
wijd veelgebruikte Google 
for Education. Voor leer-
krachten betekent werken 
met dit online platform 
flexibiliteit, eenvoudig 
passend onderwijs kunnen 
geven en inspiratie tot in-

Basisschool De Catamaran gaat in de Cloud
noveren, zonder omkijken 
naar het platform zelf. 
Voor leerlingen wordt het 
onderwijs extra uitdagend 
omdat zij les krijgen via 
Chromebooks. Dit sluit 
goed aan bij de huidige 
leermethoden en onder-
steunt het Zelfstandig Wer-

ken en de Mediawijsheid 
lessen optimaal.
Hans Broekhof vertelt; 
‘Werken in de Cloud is 
helemaal van nu. Deze 
nieuwe ICT omgeving sluit 
perfect aan bij het pad dat 
wij volgen van continue 
professionalisering en ver-

dieping in het basisonder-
wijs, waarbij ‘plezier in on-
derwijs’ voor leerlingen en 
leerkrachten voorop staan. 
Kinderen krijgen modern 
en interactief onderwijs en 
gaan goed voorbereid naar 
het voortgezet onderwijs’. 

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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SPAREN
levert nog minstens een jaar niets op.

GA BELEGGEN!
Neem GRATIS Proefabonnement op

ADVANCEBELEGGEN.NL
Obligaties, aandelen en vastgoed

ACTIE
vAn 3 T/m 

9 mEI

mandaville

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

9,95   
nu

Volg ons op:

Bloeit door 
tot ver in  
het najaar.

ipv 12,95

1559_BC_Karel_103x100_week11-22-def.indd   7 15-03-17   23:04

door: Herman Stuijver

Op 16 april bestond restau-
rant De Eend exact 25 jaar. 
“Reden voor een feestje, want 
25 jaar als vrouw een restau-
rant leiden dat goed draait, 
is toch een unicum” meent 
eigenaresse Annemieke Os-
tendorf met lichte trots. 

Dat vond blijkbaar ook het 
personeel, want van hen 
ontving Annemieke een 
fraaie olijf in een grote pot, 
een plant waar zij haar hart 
aan heeft verpand. In de 
holte van de hak van Zuid- 
Italië heeft ze een ecologi-
sche olijfgaard met de fraaie 
naam Masseria Misossero, 
midden in het nationale 
park Parco Pollino. Niet 
alleen worden daar in no-
vember olijven van een uit-
muntende kwaliteit ‘extra 
vergine’ geplukt, ook levert 
deze zonnige plek tomaten-
saus, kruiden en sappen die 
ze gebruikt in de keuken 
aan de Horndijk. Het tekent 
haar liefde en passie voor de 
horeca. 
“Ja, het is best lichamelijk 
zwaar om zeven dagen per 
week vanaf 10 uur te werken 
in een restaurant. Maar je 
krijgt er zoveel voor terug. 
Wij hebben heel veel trouwe 
klanten die over het alge-
meen voor een leuke onge-
dwongen sfeer zorgen. En ik 
word ondersteund door een 
goed team.” Met trots wijst 
Annemieke op de olijfpot 
waar alle namen van de me-

25 jaar gastvrij genieten bij De Eend

dewerkers op staan geschre-
ven. “Allemaal enthousiaste 
mensen, met als kern drie 
vaste en één ambulante kok, 
onder leiding van chef-kok 
Melvin Keff.” Een keukenbri-
gade die al jarenlang voor 
een gevarieerde menukaart 
zorgt. “En dat vind ik ook 
heel belangrijk, wij zijn 
er voor de gasten en niet 
andersom. Ik houd niet zo 
van die vaste formules, wij 
gaan in op de wensen van de 
gasten.”
“In 1992 was het eigenlijk 
een soort kantine. Vanaf 16 
april tot het eind van de zo-
mer hebben we alleen maar 
hard gewerkt. Alles moest 

worden aangelegd, gas, 
elektra, een goede vloer, het 
plafond eruit. Werkelijk al-
les!”. Het restaurant straalt 
een gezellige sfeer uit met 
de houten meubilering, 
maar beslist niet oubollig. 
Recent zijn de ramen van 
de serre met uitzicht op de 
Vuntusplas vervangen zodat 
die geheel opengeklapt een 
open geheel worden, mid-
den in de natuur. 
De naam ‘De Eend’ was 
natuurlijk snel gekozen, 
omdat de gebroeders Van 
Wettum wijd en zijd bekend 
stonden als eendenkooikers. 
Niet voor niets prijkt de 
eend ook prominent op de 

menukaart, waarbij de zeer 
knapperige Pekingeend op 
Oosterse wijze bereid, dé 
specialiteit is van het restau-
rant. 

Verwen me-nu
In ‘De Eend’ hangt een 
ontspannen sfeer, allerlei 
soorten mensen treffen el-
kaar, onder wie veel voorbij-
gangers. Dat komt door de 
unieke ligging langs diverse 
ANWB- fietsroutes, op een 
mooie dijk tussen twee plas-
sen. “En niet onbelangrijk, 
we hebben hier ruim vol-

doende parkeerplaatsen”, 
meldt Annemieke als prak-
tisch pluspuntje.
De menukaart waar je naast 
stoofaal in grootmoeders 
stijl de veel geroemde Bour-
gondische lamsschouder 
treft, is de laatste tijd uitge-
breid met het zogenaamde 
‘3x3 Verwen Me-Nu’. Het is 
een proeverij waar je bij het 
voor- , hoofd- en nagerecht 
drie kleinere gerechten 
kunt uitproberen. Je hoeft 
niet meer te kiezen, je krijgt 
het allemaal!
Speciaal voor het zilveren 
jubileum is er in de maand 
juni een drie-gangen-menu, 
bestaande uit een voorge-
recht met sushi van ossen-
haas of zalm, een ‘proeverij 
van de Eend’, bestaande uit 
Pekingeend met hoisinsaus, 
gekonfijte eendenbout met 
Poolse zuurkool en tamme 
eendenborstfilet à l’orange 
en als dessert een Panna 
Cotta, voor een jubileum 
prijs. 
Voor het personeel heeft An-
nemieke in de maand mei 
nog een verrassend uitje in 
het verschiet. Wat het is, wil 
ze niet verklappen. Maar het 
is ongetwijfeld een combi-
natie van watersport en cu-
linair genieten. Meer infor-
matie treft u op de website: 
www.eetcafedeeend.nl.
De Eend, Horndijk 23 Loos-
drecht Tel; 035- 58 25 511.

Op het gemeentehuis werden 
de bewoners van Wijdemeren 
door burgemeester Smit en 
wethouders in de raadszaal 
verwelkomt. Onder de aan-
wezigen veel decorandi, met 
een speciaal welkom voor de 
gedecoreerden van dit jaar, 
Arie de Kloet, Trees Lamme en 
mevrouw de Jager. 

“We zijn hier in een volle 
zaal bijeen en deze heeft 
een speciale betekenis voor 
Wijdemeren. U weet ik ga u 
verlaten, een gemeente met 
een hechte gemeenschap. U 
vormt het kapitaal van de 
gemeente en dat is precies 
wat ik ga missen. Konings-
dag is een dag van betekenis 
die ons verbind door tal van 
activiteiten. Met elkaar een 
feest organiseren en optrek-

‘Donderdag 27 april 2017’

Traditionele opening van de Konings-
dag op het gemeentehuis

ken met elkaar is mooi. De 
waarde van tradities is om 
in ere te houden”, aldus Mar-
tijn Smit. 

Traditie getrouw werd het 

Wilhelmus met elkaar ge-
zongen waarin voorgegaan 
door ’t Koor. De oranjekrui-
denbitter werd uitgeserveerd 
waarop een driewerf hoera 
voor de koning volgde.
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Door Guus Niekamm

Wat is er mooier dan samen 
muziek maken? Één worden 
met je instrument en je me-
demuzikanten, samen repe-
teren, optreden en mensen in 
vervoering brengen. En daarna 
gezellig kletsen, lachen en 
borrelen met zijn allen. Want 
het draait er niet alleen om 
muziek, de ‘derde helft’ is 
natuurlijk ook belangrijk. 
Bij muziekvereniging Nieuw 
Leven wordt muziek maken, 
ontspanning en gezelligheid 
gecombineerd. 

Mensen die op de Rading 
richting de sportvereni-
gingen gaan, worden op 
maandagavond langzaam 
gelokt door de muzikale 
klanken vanuit De Bongerd. 
Het is de thuisbasis van de 
Loosdrechtse fanfare Nieuw 
Leven. Elke maandag is daar 
een gezellige muziekavond, 
want dan wordt er gerepe-
teerd door enthousiaste mu-
zikanten. Maar het kleine 
cluppie dat volgend jaar het 
90-jarig jubileum viert, wil 
dolgraag groeien en werft 
daarom nieuwe muzikanten. 
“Er zijn vast Loosdrechters of 

‘Interessant voor nieuwe muzikanten?’ 

Muziek maken met een derde helft

mensen uit omliggende ge-
meenten die muzikaal zijn 
en daar vervolgens graag iets 
mee willen doen”, leggen 
dirigent Gert Jan van den 
Dolder en voorzitter van de 
concertcommissie Margo 
Zeldenrijk uit. “En andersom 
zijn er wellicht mensen die 
niet weten dat of hoe zij zich 
bij ons kunnen aansluiten.”

Het probleem ligt volgens 
hen bij het feit dat aan fanfa-
res ten onrechte een oubollig 
imago kleeft, daar wil Nieuw 
Leven graag mee afrekenen. 
“Het is juist niet oubollig en 
we maken ook geen hoempa-
pa-muziek. Wat wij spelen 
varieert van pop tot klassiek. 

We spelen koralen, marsen 
en vooral veel musical- en 
filmmuziek”, legt Gert Jan 
uit, die al 15 jaar als dirigent 
aan Nieuw Leven is verbon-
den. Iets wat muzikanten 
toch aan moet spreken, 
stukken uit bijvoorbeeld The 
West Side Story, Les Miséra-
bles, Schindler's List, Soldaat 
van Oranje of The Godfather 
Saga. Bij nieuw Leven krijg je 
als amateur de mogelijkheid 
om in professionele omstan-
digheden een instrument te 
bespelen.

Nieuw Leven & Friends
Onlangs heeft Nieuw Leven 
& Friends nog een wervelend 
en professioneel concert 

gegeven in de Sijpekerk. 
Een concert van hoge amu-
sementswaarde dat extra 
aangekleed werd met mooie 
beelden, verhalen en lichtef-
fecten. 
Nieuw Leven & Friends is 
een samengesteld orkest uit 
de fanfare, aangevuld door 
muzikanten van buiten de 
vereniging. Dit concert met 
vrienden van buitenaf wil 
Nieuw Leven elk jaar blijven 
geven. “Maar het zou gewel-
dig zijn als we onze eigen ba-
sis kunnen uitbreiden naar 
zo’n 35 eigen muzikanten”, 
zegt Margo. “Het is fijn om 
met veel mensen muziek te 
maken!”

Naast dit jaarlijks hoogte-
punt werkt Nieuw Leven mee 
aan diverse kerkdiensten, de 
lichtjestocht, de volkskerst-
zang en bij de dodenherden-
king op 4 mei.

“Vroeger speelden we alleen 
De Dodenmars van Chopin, 
het Taptoe signaal en het 
Wilhelmus maar tegenwoor-
dig zorgen we met gepaste 
muziek voor de volledige 
muzikale begeleiding van 
het defilé”, zegt Gert Jan. 
“Het is eigenlijk een eervol 
mini-concert geworden.”

Welke muzikanten komen 
voor Nieuw Leven in 
aanmerking? 
Van jong tot oud en van be-
ginner tot gevorderde. Men-
sen die willen beginnen, het 
al een poosje overwegen of 
het na lange tijd weer willen 
oppakken, zijn allemaal van 
harte welkom. Zet de stap en 
kom naar de open repetitie-
avond op 1 mei aanstaande 
vanaf 19.45 uur. En als die 
datum niet uitkomt, volg de 
muziek naar de Bongerd op 
een andere maandagavond 
en loop gewoon eens binnen 
tussen 19.45 en 22.15 uur. 

Meer informatie op de web-
site www.nieuw-leven.com 
of neem direct contact op 
met: Gert Jan; 06-53265914, 
Margo; 06-11178610 of Ge-
rard 06-13404154 

“Nieuwe leden zullen er ze-
ker geen spijt van krijgen”, 
zegt Gert Jan “want weten-
schappelijk is aangetoond 
dat met elkaar muziek 
maken het brein verrijkt en 
gelukkig maakt”. “En niet 
onbelangrijk, het is hier elke 
maandagavond feest”, vult 
Margo hem aan.

Door Patricia IJsbrandij

Tot voor kort moesten op-
groeiende kinderen hun beker 
melk opdrinken, wilden ze dat 
niet dan vaak onder dwang. 
Nog altijd wordt in Nederland 
de melk van de zo Hollandse 
koeien gezien als dé ultieme 
rijke bron van calcium, nodig 
voor de groei en stevigheid van 
het bottenstelsel. 

Toch staat Nederland met 
zijn enorme hoge melkcon-
sumptie in de top drie van 
de wereldranglijst van meest 
voorkomende osteoporose 
(botontkalking), dat geeft 
toch sterk te denken. Enkele 
smakelijke alternatieven zijn 
bijvoorbeeld broccoli, paksoi, 
boerenkool, tofu of sesam-
zaadjes. Deze producten 
zijn zeer rijke bronnen van 
calcium die bovendien meer 
essentiële voedingsstoffen 
als vitaminen, mineralen, 
aminozuren, vezels, vetzuren 
bevatten die daarbij ook een 
waardevolle bijdrage aan de 
gezondheid kunnen leveren, 
dit in tegenstelling tot melk 
dat een niet goed opneem-
bare vorm van calcium (cal-

‘Gezondheid’

De Melk Mythe
ciumcarbonaat) bevat, geen 
noemenswaardige andere 
belangrijke voedingsstoffen 
in zich heeft, maar wel suiker 
en vet bevat. 

Al ver terug in de vorige eeuw 
werden er grootscheepse 
reclamecampagnes opgezet 
om het witte gemeengoed, 
naar Hollandse cultuur, de 
melk, te promoten. Wie is er 
niet opgegroeid met de slo-
gans 'Joris Driepinter', 'Melk 
is goed voor elk', 'Melk, de 
witte motor' en 'Melk moet'? 
In de huidige tijd weet de 
zuivelfabrikant er een prach-
tig sprookje van te maken en 
gaan BN'ers de schoolmelk 
opnieuw promoten.
Melk van de koe is echter 
voor diens jongen bedoeld, de 
kalfjes. Geen enkel zoogdier 
behalve de mens dringt de 
melk van een ander zoogdier. 
In verschillende culturen op 
de aardbol is men als volwas-
sene niet gewend om melk 
te drinken en is men zelfs 
niet in staat het te verteren. 
In Afrikaanse en Aziatische 
landen heeft maar liefst 90% 
van de bevolking lactose-
intolerantie.

Lactose-intolerantie is een 
andere aandoening dan koe-
melk-allergie. 
Zuigelingen produceren het 
enzym lactase zodat het le-
ven gestart kan worden met 
moedermelk, de productie 
van dit enzym neemt af naar-
mate het jong/kindje ouder 
wordt, melk is dan niet meer 
de eerste levensbehoefte en 
het lichaam produceert na-
genoeg geen lactase meer, 
er kan voldoende andere 
voeding gegeten en goed ver-
teerd worden. 
Bij koemelk-allergie reageert 
het afweersysteem op de 
melkeiwitten en dat heeft als 
gevolg dat er hevige darm-
klachten kunnen ontstaan. 
Koemelk-allergie is de meest 
voorkomende allergie bij 
baby's.
Aan de ene kant luiden de 
berichten dat melk darm-
kanker zou helpen te voor-
komen, aan de andere kant 
zou het borstkanker en 
prostaatkanker bevorderen, 
ook is er een vermoeden dat 
het de oorzaak zou kunnen 
zijn bij maag- en darmziek-
ten, reuma (RA) en diabetes 
type1. Vast staat dat melk de 
aanmaak van slijm en de ont-
wikkeling van ontstekingen 
bevordert. 

Walter Willet is een Ame-
rikaanse voedingsweten-
schapper verbonden aan de 
Harvard-universiteit en hoog-
leraar op de afdeling Voeding 
en Epidemiologie, hij heeft 
het boek geschreven 'Eet, 
drink, blijf slank & gezond', 
waarin onderbouwt met 
wetenschappelijk onderzoek 
de 'Melkmythe' helder wordt 
beschreven en ontmaskerd. 

Het Nederlands Voedingscen-
trum denkt er (helaas) anders 
over, maar waarom? Vastge-
roest in oude gewoontes en 
denkwijzen?

Is het vanwege een econo-
misch of wellicht commer-
cieel belang? De enorme 
hoeveelheid melk die er in 
Nederland wordt geprodu-
ceerd moet immers toch ook 
geëxporteerd of geconsu-
meerd worden?

Het beste advies luidt; eet 
gevarieerd en gezond! Vind 
je het lekker? drink en geniet 
dan (met mate) van melk, 
maar niet omdat het moet!
Meer informatie is onder an-
dere te vinden op deze site/
link van http://melkmoet-
niet.be/calciumrijk 
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De Stichting Festiviteiten ’s-
Graveland viert dit jaar haar 
35-jarig jubileum. Daarom 
pakt de organisatie uit met 
een afwisselend en groots 
programma. Naast de Jaar-
markt met vee op het lang-
gerekte Noordereind en de 
feestavonden op vrijdag en 
zaterdag in de bekende tent is 
er nu ook een Tribute Night, al 
op de donderdag. 

Donderdagavond 11 mei 
staat in het teken van blues, 

rock, soul en popmuziek. Er 
is gevist uit de vijver van bei-
de jamsessies die ons dorp 
rijk is. Zowel van de D3D in 
De Drie Dorpen en van Meer 
Fun aan het Water bij Otten-
home, beide afwisselend op 
een zondagmiddag. 

Lange Frans & Michael Bryan 
maken hun opwachting 
vrijdagavond 12 mei in een 
kolkende Feesttent. Ook zal 
ABBA Fever, op veler verzoek, 
de oude hits nog eens laten 

Op zondagmiddag 14 mei 
speelt de fameuze Big Band, 
het Amsterdams Dansorkest, 
onder leiding van Bruce Skin-
ner op het terras van het kas-
teel de pannen van het dak. 

En dan is het ook nog Moe-
derdag: dus verwen moeder 
met een middag uit op Sy-
pesteyn, onder het genot van 
een drankje en hapje luis-
teren naar de muziek en de 
voetjes mogen van de vloer!

De band houdt de muziek, 
die door de Amerikaanse Big 
Bands in de swingperiode 
bekendheid heeft gekregen, 
levend. 

Zij put onder meer uit het re-
pertoire van de orkesten van 
Glenn Miller (zowel instru-
mentaal als vocaal!), Benny 
Goodman, Harry James, Ray 
Anthony, Tommy Dorsey en 
Les Brown.

Zelfs van het meest boeiende 
puur Hollandse orkest ‘The 
Ramblers’ staan enige num-
mers op het repertoire.
De bezetting bestaat uit 
saxen, trombones, trompet-
ten, gitaar, drums, en maar 
liefst drie vocals. 
 
Het Amsterdams Dansorkest 
is te horen en te zien op gro-
te festivals en krijgt overal 
lovende recensies. Komt het 
zien en genieten @ The Cas-
tle.

Zondag 14 mei (moederdag), 
aanvang 15.00 uur.
De verwachte speeltijd is 
circa 2 uur, inclusief de 
pauzes voor een hapje en 
drankje. Graag contant de 
entree betalen bij de houten 
toegangspoort van het kas-
teel. Parkeren kan langs de 
dijk, achter de Schutse of op 
de parkeerplaats bij de Sijpe-
kerk. www.sypesteyn.nl

‘Het swingt op Sypesteyn!’

Jazz @ the Castle

In maart 2017 hebben de 
Inspecties Jeugdzorg en Ge-
zondheidszorg de kwaliteit van 
de gezamenlijke Veilig Thuis 
organisaties onderzocht, waar-
onder ook Veilig Thuis Gooi 
en Vechtstreek. De inspecties 
hebben geconcludeerd dat de 
organisatie voldoet aan 27 van 
de 30 verwachtingen. Hiermee 
eindigt Veilig Thuis Gooi en 
Vechtstreek op de derde plaats 
van de 26 Veilig Thuis organisa-
ties in Nederland. 

Veilig Thuis is het advies- en 
meldpunt voor iedereen die 
met (vermoedens van) huise-
lijk geweld en/of kindermis-
handeling te maken heeft. 
Het inspectiebezoek richtte 
zich op de kwaliteit van de 
organisatie, de werkwijze, 
de deskundigheid van me-
dewerkers en de samenwer-

king met ketenpartners en 
lokale instanties. 

De inspecties constateren 
dat Veilig Thuis Gooi en 
Vechtstreek haar taken 
goed uitvoert. Als sterk 
punt prijzen de inspecties 
de aanwezigheid van twee 
aandachtsfunctionarissen 
ouderenmishandeling, die 
hierover voorlichting en trai-
ning geven aan inwoners en 
professionals. 

In reactie op het rapport 
geven wethouders Eric van 
der Want (voorzitter van het 
portefeuillehouders overleg 
Sociaal Domein) en Mari-
anne Verhage (regionaal 
bestuurlijk aanspreekpunt) 
aan zeer verheugd en trots te 
zijn op de prestaties van Vei-
lig Thuis: “Medewerkers van 

Veilig Thuis doen er samen 
met medewerkers van de 
Uitvoeringsdiensten Sociaal 
Domein, zorg- en dienstver-
lenende organisaties, iedere 
dag alles aan om het voor 
onze inwoners weer veilig te 
maken. Onze aanpak maakt 
dan ook het verschil.” 

Uit de onlangs gehouden 
inspectie komen ook verbe-
terpunten naar voren. Deze 
hebben betrekking op de 
kwaliteit van de dossiervor-
ming, de doorlooptijden 
van de onderzoeken en het 
inzetten van vervolgtrajec-
ten. Veilig Thuis Gooi en 
Vechtstreek heeft al concrete 
stappen genomen om die 
aandachtspunten eveneens 
op orde te krijgen. 

Inspectie concludeert; Veilig thuis 
Gooi en Vechtstreek krijgt een dikke 
voldoende

‘’s-Graveland 11, 12 en 13 mei’

35-jarig SFG pakt extra uit
herleven. En Q-Music maakt 
er met zijn Foute Party een 
avondvullend feestprogram-
ma van.

De Jaarmarkt op zaterdag 13 
mei heeft ruim 160 kramen 
waar weer veel leuke pro-
ducten te koop en te zien zal 
zijn. Vee, oude ambachten, 
kermis en entertainment 
zijn ook weer van de par-
tij. Natuurlijk mag tussen 
11.00–15.00 uur de Kinder-
knutselclub niet ontbreken. 

De Coverband Crush Band 
zal tussen 16.00 en 18.00 uur 
de Jaarmarkt afsluiten.
De zaterdagavond begint 
vanaf 21.00 uur met Dj 
Reinier met muziek voor 
iedereen. Dan zal Hilversum-
mer Bob van Veen met het 
Hollandse lied de stemming 
erin brengen. Tot slot: 
The Originals are back! Veel 
mensen hadden er spijt van 
dat ze vorig jaar niet in de 
tent zijn geweest.
Bij het 35-jarig bestaan ko-

men The Originals gewoon 
weer terug en gaat de Feest-
tent op zijn kop. 
De voorverkoop kaarten 
voor drie avonden feest in 
’s-Graveland zijn zoals altijd 
bij Blokker Meenthof te ver-
krijgen. Wees er snel bij!

Check de website www.sgra-
veland-feesten.nl 
Of volg SFG Wijdemeren via 
facebook.

In het Grand Café van de 
Emtinckhof wordt zaterdag-
middag 13 mei weer een spel-
letjesmiddag door de Zon-
nebloem georganiseerd van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Onder het genot van een 
hapje en een drankje. De 
bijdrage is €5 per persoon. 
Durf de uitdaging aan en 
kom gezellig spelen!

Spelletjesmiddag van de 
ZonnebloemAsbest blijft liggen

Er is door de burgemeester en 
de raad besloten dat de bult 
met asbest gelegen in het 
natuurgebied aan de Oud-
Loosdrechtsedijk blijft lig-
gen. In een brief van eigenaar 
natuurmonumenten aan de 
gemeente is naar eigen zeg-
gen het vervuilde puin van 
een afgebroken zwembad uit 
Hilversum afkomstig, maar 
geheel overeenkomstig naar 
de regels afgedekt.

Aangeboden is nu een laag-
je gras over de verharde 
bult te laten groeien zodat 
het geheel aansluit bij de 
omgeving.

Inbraakgolf in Loosdrecht 
meldt de politie, wees sa-
men alert en installeer de 

Kort nieuws
Waaksamen-app 

Afgetrapte autospiegels
Er zijn nog meer meldingen 
van afgetrapte spiegels in 
Loosdrecht geweest. De daders 
op heterdaad betrappen is 
de enige mogelijkheid om de 
onverlaten aan te pakken voor 
hun daden. Maar inkeer zou op 
zijn plaats zijn.

Nog een extra kliko
De vierde huisvuilkliko is in-
middels bij huishoudens in het 
Gooi bezorgd, deze heeft een 
oranje deksel en is voor Plastic, 
Metaal en Drankenkartons en 
komt in plaats van de plastic 
zakken. Dat deze bronschei-
ding echter een economisch 
voordeel gaat opleveren en mi-
lieuvriendelijker zou zijn dan 
scheiding achteraf, betwijfelen 

diverse partijen. Toch gaat 
ook in Wijdemeren een vierde 
kliko in het ophaalregiem. 

Alcohol controle
Zaterdag 22 april werd een 
kleine alcoholcontrole door de 
politie Wijdemeren gehouden 
op de Nieuw-Loosdrechtsedijk. 
Hierbij werden 25 mensen 
aangehouden waarvan geen 
van de bestuurders onder 
invloed bleek te zijn.

Geen incidenten bij 
feesttent in Loosdrecht
Slechts twee jongens van 15 en 
17 jaar oud werden voortijdig 
van het feestterrein afgezet 
zaterdagavond, zij droegen 
artikelen bij zich die daar na-
drukkelijk verboden zijn. 
Met de ruim 1200 bezoekers is 
de grootse feestavond zonder 
incidenten verlopen.



6

FEEST & 
HERDENKINGSWEEK 2017



7

FEEST & 
HERDENKINGSWEEK 2017

Op de Loosdrechtse Boer- en 
Dorpsfair werd de verkiezings-
wedstrijd gehouden van de 
lekkerste gehaktbal van Loos-
drecht. 
Uit maar liefst zesentwintig 
inzendingen werd de absolute 
favoriet door een deskundige 
jury gekozen. Slager Gerard 
de Nooij en smaakdeskundige 
Willem Luijer hadden er een 
flinke hap aan. De deelnemers 
bakten de meest uiteenlo-
pende ballen, van bijna uit 
elkaar vallend tot té stevig, van 
saai tot rijkelijk gekruid. De 
winnende bal werd in elkaar 
gedraaid en gebakken door 
Nico Kroetze. Nico; “Ik werd 

De lekkerste bal

Door Demi Foudraine

Zoals elk jaar werd er ook 
afgelopen zaterdag weer vol 
enthousiasme gestreden om 
de wisselbeker tijdens het Zes-
kamp. 

Dit jaar deden er maar liefst 
negen teams mee die de hele 
middag getest werden op hun 
teamwork, uithoudingsver-
mogen en intelligentie. Het en-
thousiasme bij de spelers was 
ongekend en dit sloeg dan ook 
aan op het grote publiek die de 
teams heeft aangemoedigd.
Dit jaar was het stokje van de 
organisatie overgedragen aan 
vier vrijwilligers die het na ja-
ren zelf mee gedaan te hebben, 

Het Zeskamp start waar ze er met de meeste 
punten vandoor gingen. Ook 
Frenk de Tenk en Sloep deden 
het hier erg goed. Ook werden 
de teams getest op hun spier-
kracht bij de ‘Sterkste man 
en vrouw spellen’ en bij het 
sjouwen van strobalen. Na het 
springen in zwembaden, tijge-
ren in de modder en levend 
tafelvoetballen was het tijd 
voor het grote eindspel ‘Vlieg 
met me mee’. De tussenstand 
verscheen en tot hun grote ver-
bazing stonden de Lellebelle-
tjes op nummer één. De strijd 
was echter nog niet gestreden 
want TGL stond op een tweede 
plek en zij waren nog niet van 
plan om op te geven. 
Het eindspel bleek de ultieme 
teamwork test. De teams moes-
ten met maar liefst 7 man op 

één zeil naar de eindstreep 
springen om met zijn allen te-
gelijk over de finish te komen. 
Maar natuurlijk wel met ieder 
twee hele eieren in de hand. 
TGL ging er als een speer van-
door terwijl de Lellebelletjes 
kampten met een moeilijke 
start. Echter maakte zij vervol-
gens een inhaalsprint waarna 
het team als tweede binnen-
kwam, na TGL. De strijd om 
de eerste plek bleef spannend. 
Toen was het tijd voor de uit-
slag. De derde plaats was voor 
de origineel geklede Fusieoten, 
de tweede plaats was voor team 
TGL en de Lellebelletjes gingen 
er met de winst vandoor. Zij 
kregen de wisselbeker en een 
etentje bij Eetcafé de Mafketel 
aangeboden. Een sportieve 
middag met veel gezelligheid! 

tijd vonden om de organisatie 
van het Zeskamp op zich te ne-
men. Hierdoor lag er bij zowel 
de spelers als bij de organisatie 
een uitdaging. Het bleek een 
fantastische middag waarbij 
het voor de kandidaten niet 
mogelijk was om droog over 
de finish te komen. Met na-
men als ‘Hou me vast’, ‘Daar 

gaat ze’ en ‘Met de vlam in de 
pijp’ was het voor de spelers 
tot op het eerste spel spannend 
wat ze moesten gaan doen. De 
Jokers werden ingezet en het 
spel ging van start. Het team 
de Lellebelletjes mocht als 
eerst deelnemen aan het groot-
ste spektakel: levend sjoelen. 
Hier hadden zij een vliegende 

door mijn schoondochter op-
gegeven omdat ze thuis mijn 
gehaktballen altijd erg lekker 
vinden.” Hij mocht de gouden 
pollepel mee naar huis nemen 
en kan tien keer een pond ge-
hakt komen halen bij slagerij 
Gerard de Nooij op het Linde-
plein. “Een goede bal is stevig 
maar heeft nog qua structuur 
het rullige van gehakt, hij is 
met een neutraal kruiden-
mengsel op smaak gebracht, 
waardoor hij perfect bij de Hol-
landse andijviestamppot past”, 
zegt Gerard. Willem vult aan; 
”Hij moet groot genoeg zijn en 
als het op is dan moet je er nog 
eentje willen!” 

In de grote tent, met rust voor 
hun concentratie, werden de 
aanwezige hanen in de wed-
strijdkooien gezet. De kleinste 
van het gezelschap zette het 
direct op een kraaien! Door 
de hele feesttent galmde z’n 
opschepperige gekukel! Het 
werd echt spannend toen hij 
de score van de best kraai-
ende, tot dan toe, benaderde 
en even later overtrof. 

Dat moment was hét voor-
beeld van het ultieme van 
deze vorm van sport! En, net 
als bij de schapen met lam-
metjes buiten, hadden de ha-
nen aandacht van vooral veel 

Hanenkraaien Boer en Dorp fair

kinderen. Alleen het horen, 
én van dichtbij zien, van een 
haan was voor een aantal 

van hen een belevenis! 
Ben, Cor en Jolanda gingen 
er met de prijzen vandoor

Een top Feestweek
Een week als de Feestweek 
valt of staat met het weer, de 
inzet en organisatie van vele 
vrijwilligers, zeker niet in de 
laatste plaats de sponsoren en 
goedgeluimde feestgangers. 
Je mag nooit te vroeg juichen 
maar ‘so far so good’, wat een 
boffen met het weer, strakke 
organisatie en wat wordt er 
met z’n allen genoten. Helaas 
heeft S.L.O.E.P. moeten beslui-
ten de waterrijke activiteiten 
door té frisse temperaturen 
aftelasten. Maar volgend jaar 
staat het Polsstokverspringen, 
de Prutrace en Fiets ‘m erin 
gewoon weer op het pro-
gramma. 

De aftrap op Koningsdag 
is traditioneel, zoals waar-
schijnlijk door het hele land, 
gestart met de Kindervrij-

markt. Het was een lekker 
volle goedbezochte markt 
waar op creatieve wijze zak-
geld werd verdiend. Even 
voor vijftig cent op ‘De kop 
van Trump’ slaan, van een 
zelfgebakken cupcakeje 
smullen, ballen gooien of 
dat zo gewenste speelgoed 
voor een zacht prijsje ko-
pen. Het was best koud en 
vroeg, maar ook erg gezel-
lig. Ondertussen wekten een 
optocht versierde fietsen de 
slaapkoppen van Loosdrecht 
met een hoop herrie in de 
Lawaaiwedstrijd. De Fiet-
senrally was wederom een 
succes met maar liefst 66 
deelnemers die zich de juiste 
weg door het dorp puzzel-
den. De paardenshows met 
prachtig uitgedoste paarden 
en berijders waren voor jong 

en oud leuk om te zien, en 
na de kinderdisco sloot de 
oergezellige Oranjeborrel de 
Koningsdag af. 
Op vrijdag ging het Wij-
demeerse Kampioenschap 
Voetbal er fanatiek aan toe. 
Ajax, Vitesse en Celtic waren 
de winnaars in de pooltjes. In 
thema’s als water, muziek en 
eten/drinken werden unieke 
bouwwerken gezaagd en ge-
timmerd door zowel de jon-
gens als de meisjes voor de 
Huttenbouw-wedstrijd. De 
winnaars bouwden een vleu-
gelpiano die wel echt leek, 
zij wonnen zeer verdiend 
een slagroomtaart. ’s-Avonds 
werd er gezongen en muziek 
gemaakt rond het kampvuur 
alwaar de hutten eervol hun 
steentje aan bijdroegen. 
De Kinderoptocht met Jong 
Beatrix voorop ging op zater-
dagochtend als een kleurrij-

ke slinger door het dorp. Dit 
jaar kon de Boer- en Dorpfair 
buiten worden gehouden. 
Uiteenlopende kraampjes 
met leuke en lekkere pro-
ducten, inzamelacties voor 
goede doelen als het Snowe 
koor en de HKL. Wedstrijdjes 
als wie heeft de hardst kraai-
ende haan, of bakt de lek-
kerste gehaktbal of cupcake 
maakte de fair ook dit jaar 
dorpsgezellig. Het zeskamp 
met sterkste-man-spellen 
was zeker niet voor watjes. 
Sterkste man van Nederland 
Wout Zijlstra begeleidde 
deskundig de teams bij de 
onderdelen waar het op 
kracht aankwam zoals het 
paalwerpen en de loeizware 
stenen kogels tillen. Het 
schuim vloog huizenhoog 
in het rond bij het onderdeel 
De Levende Sjoelbak. Een 
waar spektakel. De dag werd 

afgesloten met een feest-
avond waar de band Jamento 
een goed feestje op gang wist 
te brengen. Met ruim 1200 
bezoekers uit Loosdrecht en 
omgeving een avond om niet 
te vergeten. 
Op zondag 30 april werd 
de dertiende S.L.O.E.P rally 
verreden met 105 equipes. 
De routemakers van Rally 
Events hebben de tocht, aan 
de hand van vijf verschil-
lende etappes, een mooie 
uitdaging gemaakt om weer 
in de feesttent uit te komen. 
Hongerig en dorstig stond 
de deelnemers een heerlijk 
Italiaans dinerbuffet te 
wachten. 

Alle uitslagen en overige 
programma onderdelen 
zijn te vinden op www.stich-
tingsloep.nl



8

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT- Vorig jaar 
augustus wilde Ruud van der 
Wurf het glas nog niet hef-
fen toen de rechter bepaalde 
dat de gemeente Wijdemeren 
binnen een wettelijk vastge-
stelde termijn moest starten 
met de bouw van zijn woning 
op een kavel op de Spinaker 
(tegenover De Dikke Muis). Nu 
blijkt dat een hoerastemming 
inderdaad niet op zijn plaats 
was, want acht maanden later 
rest er nog slechts een kaal 
veldje op deze plek.

De rechter oordeelde op 29 
juli 2016 dat Wijdemeren 
voor 30 september een omge-
vingsvergunning moest aan-
vragen.  Dat is gebeurd. Ech-

Gemeente voert rechterlijk besluit niet uit
ter aan de eis dat er binnen 
12 weken nadien de bouw 
zou aanvangen, werd niet 
voldaan. Wel kreeg Van der 
Wurf een ambtelijk bericht 
dat er uiterlijk op 15 febru-
ari 2017 gestart zou worden. 
Tussendoor bleek echter dat 
er tussen de gemeente en 
Van der Wurf geschilpunten 
bleven over de uitvoering. 
Het bouwvoorstel dat Van 
der Wurf deed met aanne-
mer Bouwmaatschappij P.W. 
Schipper B.V waarbij zonder 
inmenging van de gemeente 
voor 525.000 euro een mooie 
bungalow zou worden ge-
bouwd, wees de gemeente af. 
Toen Van der Wurf er bij de 
betreffende afdeling met 
behulp van een deurwaar-
der erop aandrong dat het 

rechterlijk besluit zou wor-
den uitgevoerd, reageerde 
Wijdemeren ijskoud. Voort-
aan zou er alleen nog maar 
gecommuniceerd worden 
via de advocaten. Ondanks 
het feit dat verantwoordelijk 
wethouder Reijn aan Van der 
Wurf diverse keren had ge-
zegd dat ‘hij erop terug zou 
komen’. Ruud van der Wurf 
weet het niet meer: “Wat 
moet ik nou nog meer doen? 
Bij die uitspraak zei de rech-
ter dat een boeteclausule 
niet nodig was, want elke ge-
meente zou een rechterlijke 
uitspraak keurig uitvoeren. 
Nou, je ziet het! En nu krijg 
ik weer de zwarte Piet.”
De gemeente heeft het ad-
vies van een onafhankelijk 
deskundige over de bouw 

niet overgenomen en stelt 
nu een bouwbegeleider aan. 
“Je zult het zien, weer uitstel. 
Meer kosten voor die begelei-
der en meer kosten voor de 
gemeente voor dit project. 
Ik zal ongetwijfeld weer een 
volgend proces winnen. En 
dan is alles weer duurder en 
we zijn geen stap verder. Ik 
snap het echt niet!”
Noodgedwongen heeft Van 
der Wurf weer een kort 
geding aangevraagd om de 
bouw alsnog te starten. Ter-
wijl de teller van gemeente-
lijk huisadvocaat Kennedy 
van der Laan in 2014 al op 
bijna 70.000 euro stond.

Reijn ‘Jammer, jammer’
Wethouder Theo Reijn had 
zich de afhandeling van de 

bouw ook anders voorge-
steld. Hij wilde vooruit kij-
ken en ‘een eind maken aan 
de belabberde toestand van 
de familie Van der Wurf’ zei 
hij vorig jaar in deze krant. 
Nu is de situatie echter an-
ders constateert Reijn. “Nu 
hebben we moeten besluiten 
alleen maar via de advocaten 
te communiceren. Jammer, 
jammer. Maar het kan niet 
anders, want de heer Van 
der Wurf kwam met allerlei 
details over de inrichting 
die niet horen bij het bouw-
besluit. Op een gegeven mo-
ment moest het college een 
knoop doorhakken. Wij zijn 
gebonden aan de eerdere 
afspraken, daar kan ik wet-
telijk niet van afwijken.”

'Voetbal'

Het vlaggenschip van Loos-
drecht heeft een knap punt 
gepakt tegen hoogvlieger De 
Bilt. Na 90 minuten stond er 
2-2 op het scorebord bij sport-
park de Rading. Toch waren er 
gemengde gevoelens over het 
gelijkspel. Met genoeg kansen 
om vaker te scoren, en weder-
om een late tegengoal, leek er 
meer in te hebben gezeten. 

Net als vorige week tegen 
CSW sprak Loosdrecht af om 
zich niet in te graven en De 
Bilt het eerste kwartier flink 
lastig te maken. Daar kwam 
weinig van terecht. De ploeg 
van trainer Sluis grossierde 
in balverlies en maakte het 
de tegenstander veel te mak-

Loosdrecht koestert een punt. Maar wat is die waard?

Druk voor het doel De Bilt (Piet van Bemmelen)

kelijk. De Bilt was een stuk 
sterker en scoorde met 20 
minuten nadat een afgevallen 
bal van randje 16 overtuigend 
tegen de touwen werd gescho-
ten. Loosdrecht kwam lang-
zaam beter in de wedstrijd en 
zag Jeroen Lamme rakelings 

naast mikken uit een corner 
en Lagenburg vanaf 25 meter 
op de lat schieten.
Tweede helft kantelde het 
spelbeeld en hielp Loosdrecht 
zichzelf in het zadel nadat 
Maikel van de Water in de 
52ste minuut de keeper te 

slim af was door de vrije trap 
snel te nemen terwijl deze die 
nog bezig was met zijn muur.  
Na de gelijkmaker kreeg 
Loosdrecht meer vertrouwen 
en ging het op jacht naar de 
voorsprong. Bonhof kopte 
eerst nog op de lat na een 
prachtige voorzet van Jelmer 
Baas, maar daarna was het 
Jesper Pullens die Loosdrecht 
in vuur en vlam zetten. Na 
een uitstekende assist van 
Edwin Klok pegelde hij prach-
tig in de kruising en zette hij 
de thuisploeg voor het eerst 
op voorsprong.  
Het laatste kwartier ging het 
op en neer maar was het de 
Bilt die uit een corner in de 
75ste minuut op gelijke stand 

kwam.  De oranje hemden 
probeerde opnieuw op voor-
sprong te komen en was daar 
dichtbij in de 88ste minuut 
nadat van de Water met een 
afstandsschot op de paal 
knalde.  

Er werd niet meer gescoord 
in Loosdrecht en de punten 
werden gedeeld. Concur-
rent de Meern won van Nita. 
Hierdoor vinden de oranje 
leeuwen zich weer terug op 
die vervelende elfde plek, die 
nacompetitie met zich mee-
brengt. Met nog twee wedstrij-
den te gaan is het afwachten 
wat deze ene punt waard zal 
zijn.

Dertig ateliers en twee ga-
lerieën doen weer de deuren 
open tijdens de KunstRonde 
rondom de Vecht en de Loos-
drechtse Plassen op 20 en 21 
mei 2017

Dit jaar zullen aan de open 
atelierroute dertig professi-
onele beeldend kunstenaars 
deelnemen. De KunstRonde 
groeit elk jaar in aantal 
bezoekers, ruim duizend 
mensen gaan met de fiets 
of met de auto op pad langs 
de ateliers en galerieën. De 
KunstRonde onderscheidt 
zich door de hoge kwaliteit 
van de kunstwerken. Tijdens 
de KunstRonde ontmoeten 
bezoekers de kunstenaars en 
kunnen met hen in gesprek 
gaan over hun werk. De beel-

Kunstronde 2017 textielbewerking. 
Openingstijden: 11.00–17.30 
uur.

Groepsexpositie 
en workshops
Er is een veelzijdig overzicht 
van de werken van alle deel-
nemende kunstenaars te 
zien in de Pauluskerk straat-
weg 37 te Breukelen op don-
derdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00-16.00 uur
Dit jaar is deze overzichts-
tentoonstelling 3 maanden 
lang te bezichtigen
van 20 mei tot en met 19 
augustus. 
Op 4 zaterdagen, te weten 27 
mei, 3 juni, 24 juni en 15 juli 
worden ook workshops voor 
volwassenen en kinderen 
aangeboden. Vrije inloop 
tussen 11.00 en 14.00 uur. 

Opening overzichtsexpositie 
Op vrijdag 19 mei wordt 
de KunstRonde en de over-
zichtsexpositie feestelijk 
geopend met een gezellige 
borrel. Daarbij vindt ook een 
optreden plaats van de Brass-
band Breukelen. U bent wel-
kom vanaf 18.00 uur in de 
Pauluskerk.

Route
De KunstRonde bestrijkt een 
groot gebied: langs de Vecht 
van Maarssen tot 's Grave-
land en langs de plassen van 
Kortenhoef en Loosdrecht 
tot aan Tienhoven.

Meer informatie; 
www.kunstronde.nl, info@
kunstronde.nl.  
Houd de facebookpagina 
Kunstronde in de gaten voor 
eventuele wijzigingen. 

dend kunstenaars werken 
vanuit verschillende discipli-

nes, zoals schilderen, beeld-
houwen, keramiek, glas en 

Op de foto; Gerrit Peele
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De slogan van het Repair Café 
is ‘Weggooien? Mooi niet!’
Heeft u kapotte huishoude-
lijke apparaten of een blouse 
waar de knoop vanaf is?
En lukt het u niet zelf om 
het te herstellen?
Dan kunt u terecht bij het 
Repair Café. Onze handige 
vrijwilligers kunnen u (kos-
teloos) helpen om bijvoor-
beeld uw huishoudelijke 
apparaten of kledingstuk te 

helpen repareren.

In bibliotheek Loosdrecht is 
ook een verzamelpunt voor 
lege cartridges en een Jekko. 
Hier kunt u lege batterijen 
en spaarlampen inleveren.
En kleine elektrische appa-
raten die echt niet meer te 
repareren zijn.

Het Repair Café is iedere eer-
ste zaterdag van de maand.

‘Zaterdag 6 mei van 10-13.30 uur’ 

Repair Café bij de biblio-
theek in Loosdrecht

Rectificatie 
In de NieuwsSter van vorige week zijn er foutjes 
in het bericht van Spotlight geslopen.
Hierbij de juiste info;
Muziektheater Spotlight speelt West Side Story 
op vrijdagavond 19 mei in Spant!
De website voor kaartverkoop is www.spant.org

Ingezonden brief

Is Gedeputeerde Staten van Noord Holland blind 
of doof? Want hoe komen ze erbij om een aantal 
gemeenten in onze regio, waaronder Wijde-
meren, opeens te dwingen tot een snelle fusie? 
Hiermee zienswijzen van gemeentelijke fracties 
en de uitdrukkelijke wens van burgers om niet 
te fuseren rücksichtslos van tafel vegend. Daarbij 
beroept GS zich op het vorig jaar gehouden 
bestuurskrachtonderzoek door Deloitte. Vriend 
en vijand hebben het rapport hierover neerge-
sabeld als broddelwerk, omdat conclusies en 
aanbevelingen niet met feiten zijn onderbouwd. 
Deze werkwijze roept meer associaties op met 
dictatoriaal gedrag, dan met de handelswijze 
van verstandige en deskundige bestuurders. Zo 
verliest de burger nog meer het vertrouwen in 
de politiek.
De provincie sprak altijd over draagvlak 
want zonder draagvlak zijn fusies gedoemd te 
mislukken. Dat benadrukt de minister ook in 
zijn richtlijnen voor gemeentelijke herindeling. 
Alleen al in Wijdemeren hebben 7.734 inwoners 
in een petitie aangegeven niet te willen fuseren 
met Hilversum. Ook in andere gemeentes in de 
regio is groot verzet tegen fusieplannen. Dit ook 
omdat de Universiteit Groningen keihard heeft 
aangetoond (en zij niet alleen) dat fusies niet tot 
vermeende voordelen en oplossingen leiden. Het 
kost daarbij ongelooflijk veel geld. Problemen 
verdwijnen niet, maar worden anders en groter. 
Beslissingstrajecten worden trager en moeilijker. 
De afstand tussen politiek en burger wordt 
bovendien dramatisch vergroot.

Bestuurskracht provincie discutabel
Niemand zal tegen beslissingen zijn op basis 
van duidelijke feiten en goed onderbouwde 
argumenten. Wel is iedereen tegen plannen en 
beslissingen die zo maar uit de lucht komen val-
len en vooral veel weg hebben van hersenspinsels 
van hogere bestuurders die zich hiermee ‘op de 
politieke kaart willen zetten’. Maximaal drie ge-
meentes in de regio vindt de provincie. Daarmee 
zouden alle ‘problemen’ zijn opgelost en kunnen 
we een vuist maken tegen andere grote regio’s 
in Nederland. Ja, dan gaat het allemaal opeens 

nòg beter in de regio Gooi- en Vechtstreek. Blijf 
dromen mensen. En nu we het toch over de 
regioaanpak hebben: hoe zit het eigenlijk met 
de bestuurskracht van de provincie? Dat onze 
regio ‘niet op de kaart zou staan’ is individuele 
gemeentes amper te verwijten. Bij het vormen 
en ‘op de kaart zetten’ van regio’s moet de 
provincie op basis van een goede omschrijving 
van uitdagingen en beoogde resultaten namelijk 
de regie voeren. In onze regio is daar echter bar 
weinig van te merken geweest. Door overhaaste 
fusies op te leggen leidt de provincie de aan-
dacht van dit onderwerp af. Dat is beslist geen 
toeval, dus laat de provincie de hand eerst maar 
eens in eigen boezem steken.

Geef andere oplossingen een kans
Naast het geheel ontbreken van draagvlak voor 
fusies is ook een bezwaar van Wijdemeren2020 
dat andere oplossingen dan fusies nauwelijks 
onderzocht zijn. Dat idee bekruipt ons nu weer 
na het lezen van de reactie van GS op de door de 
gemeentes ingediende zienswijzen. We vragen 
ons af of GS deze überhaupt wel hebben gelezen 
voordat ze de ARHI-wet uit de kast haalden. 
Waarom denkt de provincie dat zij beter weet 
hoe problemen aangepakt moeten worden dan 
de gemeentes zelf? Ons advies aan de provincie: 
breng eerst uw eigen zaken op orde en geef 
Wijdemeren en de andere gemeentes in de 
Gooi- en Vechtstreek de tijd en de ruimte om zelf 
een oplossing te vinden voor verbeteringen, in 
samenwerking met andere gemeentes. Druk ons 
dus niet dictatoriaal even snel een fusie door de 
strot, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Wijdemeren2020 doet hierbij dan ook een 
dringende oproep aan de gemeenteraden in 
de regio en aan de provincie om zorgvuldig te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het 
gebied van intensieve samenwerking en daar 
een concreet plan voor te ontwikkelen. Want 
samenwerking is immers veel sneller en goedko-
per te realiseren dan complexe, tijdrovende en 
geldverslindende fusies. 

www.wijdemeren2020.nl

Noord-Holland gedraagt zich 
als dictator

Op de foto, uit het archief van 
de Historische Kring Loos-
drecht, de duitse soldaten die 
Loosdrecht verlaten in mei 
1945. 

Links op de foto staat het 
oude postkantoor met daar-
achter de melkfabriek, iets 
verder naar links staat nu het 
fusillade monument dat aan 
de rotonde, bij het alweer 
voormalig politiebureau, 

ligt. Ze komen van de Nieuw-
Loosdrechtsedijk, daar waar 
nu rechts op het weiland 
de feesttent staat, en lopen 
rechtsaf de Molenmeent op 
richting Hilversum. Daar 
waar deze historische foto 
genomen is zal op 4 mei de 
dodenherdenking in Loos-
drecht zijn van 19.30-20.30 
uur Fanfare Nieuw Leven 
speelt muziek.  

Op 4 mei herdenken we 
de slachtoffers van de 
Tweede wereldoorlog

Binnenkort is het zo ver: dan is 
het weer drie dagen festival in 
het Jagthuis. Dit jaar hebben 
we gekozen voor de kamer-
muziek van de Tsjech Antonin 
Dvorak. Dvorak was niet al-
leen componist, maar speelde 
zelf altviool en piano en was 
een beroemd docent. 

Talloze componisten heeft 
hij de kneepjes van het vak 
geleerd. En bij dit Festival 
kunt u horen wat dat heeft 
opgeleverd. Want er zijn 
diverse werken van leerlin-
gen van Dvorak geprogram-
meerd. Leerlingen uit Praag, 
maar ook uit New York. Om 
te beginnen speelt The Atlan-
tic Trio het tweede pianotrio 

van Vitezslav Novak. Novak 
was in Praag student bij Dvo-
rak. En zelf leidde Novak ook 
weer componisten op. 

Vrijdagavond 19 mei gaat 
het JagthuisFestival van 
start. Op het programma 
van het openingsconcert 
staat naast Novak ook het 
ontroerende pianotrio van 
Bedrich Smetana, collega 
van Dvorak. De avond wordt 
afgesloten met medewerking 
van familieleden van het At-
lantic Trio, ze spelen dan het 
pianokwintet van Dvorak. Al 
met al een programma om 
van te smullen. The Atlantic 
Trio ‘three hearts, one beat’ 
is geen onbekende in het Jag-

thuis. Violiste Janneke van 
Prooijen, cellist Ansfried Plat 
en pianist Bas Verheijden en 
hun familieleden: Justyna 
Briefjes op viool en Anne-
mijn den Herder op altviool 
zijn altijd op zoek naar on-
bekend repertoire en in het 
Jagthuis komen ze dan goed 
aan hun trekken. 
Op vrijdagavond 19 mei 
dus de aftrap van het Jag-
thuisFestival, zaterdag 20 
en zondag 21 mei vervolgen 
we met zeer verrassende pro-
gramma's. En… een film over 
Dvorak, speciaal vanuit Tsje-
chië aan het JagthuisFestival 
ter beschikking gesteld. Alles 
is na te lezen op de website: 
www.jagthuis.nl.

‘Nederhorst den Berg 19-21 mei’

JagthuisFestival
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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

4

Op zaterdag 15 april gingen 
de koeien weer naar buiten 
nadat zij de winter op 
stal hebben gehuisd. Deze 
dag wordt jaarlijks door 
honderden volwassenen en 
kinderen bijgewoond op 
IJsboerderij Van Herk. Een 
feestelijke gebeurtenis dat 
tegelijkertijd de opening 
van het ijsseizoen vierde 
en er waren tal van leuke 
activiteiten te doen als ook 
de spreekwoordenwedstrijd 
en de Miss Koe verkiezing. 
Hierbij de uitslagen; 

1. Mevr. E. Felderhof uit 
Loosdrecht 35, 
spreekwoorden goed.

2. A. de Kroon uit 
Kortenhoef, 32 goed.
J. van Biemen, 32 goed.
3. N. van Staveren, 31 goed. 
A. Valkenburg en B. Laven, 
31 goed.
Fam. G. van Ginkel 
(Maartensdijk), 31 goed. 

De overige deelnemers 
hadden 30 of minder goede 
spreekwoorden gevonden. 
De eerste prijs winnares 
heeft bericht hiervan 
ontvangen en kwam in de 
winkel een streekproduct 
afhalen!

Miss Koe
Koe Spotty fly , de wit grijze 

koe nr 8543 kreeg de meeste 
stemmen.
Van de 33 deelnemende 
kinderen hebben er 5 op 
deze koe gestemd. Zij is 
mooi, anders dan de andere 
koeien,  heeft grijs zwarte 
vlekken in de nek, ze heeft 
mooie ogen en ook nog 
gekleurde zwarte oortjes.
Vicky, een oudere roodbrui-
ne melk koe werd tweede.
De winnaar is getrokken 
en dat werd: Joël Meij uit 
Loosdrecht.
Hij komt t.z.t. met vriend-
jes zijn verjaardag op de 
ijsboerderij vieren.

Uitslag spreekwoorden wedstrijd 
en miss koe verkiezing

Niemand minder dan etiquet-
te & protocol expert Jan Jaap 
van Weering, bekend van de 
televisieserie ‘Hoe Heurt Het 
Eigenlijk?’ en ‘Blauw Bloed’ zal 
u voorgaan in de wereld van 
Etiquette en Omgangsvor-
men. Naast de vele onderwer-
pen over etiquette, persoon-
lijke presentatie, dress codes, 
correcte omgangsvormen 
en zijn waardevolle do’s & 
don’ts, zijn er ook voldoende 
humoristische anekdotes van 
de grootmeester zelf. 

U geniet van een heerlijk 
diner in een kasteel; u zit 
aan tafels van ongeveer 8 
personen in de sfeervolle 
ambiance van de Lage Zaal 
van het kasteel, omringd 
door de familieportretten 
van de familie van Sypesteyn 

en antiek meubilair. Van 
uw gastspreker kunt u een 
bijzonder leerzame en ont-
spannen avond verwachten; 
daarnaast draagt u ook bij 
aan een goed doel: door deel-
name aan het diner levert u 
een bijdrage aan het herstel 
van onze stenen poort, die 
op omvallen stond en nu 
gestut wordt met houten 
palen.

Om 18.00 uur wordt u ver-
welkomt in de Lage Zaal. 
Met een glas in de hand wor-
den diverse onderwerpen 
behandeld zoals algemene 
etiquette & omgangsvor-
men, zakelijke (Internatio-
nale) etiquette, persoonlijke 
presentatie, dress codes en 
het bezoeken van recepties 
met daarbij extra aandacht 

voor hoe je correct kennis 
maakt, wel of niet kan tu-
toyeren, wie stelt wie aan 
wie voor en alcoholgebruik. 
Het op een correcte manier 
benaderen van een belang-
rijk persoon die constant in 
gesprek is en op een nette 
manier afscheid nemen van 
een ‘lastig’ persoon.

Het viergangendiner start 
om 18.30 uur. 
Gedurende het diner wordt 
aandacht besteed aan goed 
gastheer/gastvrouwschap, 
tafelschikking, correct ge-
bruik van het servet, glazen 
en het tafelzilver; voorts 
aan het uitbrengen van een 
toast, speechen, wel of niet 
naar de WC, de mobiele tele-
foon en het eten van moeilij-
ke gerechten. De verschillen 

tussen Continental dining 
style versus internationale 
variaties zoals de Britse, 
Chinese en Japanse stijlen. 
Ter afsluiting wordt een Eti-
quettetoets met tien vragen 
afgenomen.

Omstreeks 21.30 uur is er 
koffie of thee, en een einde 
gekomen aan het formele 
gedeelte.

Alle deelnemers ontvangen 
het Distinguished Master-
class Certificaat met daarop 
aangevinkt de doorlopen 
modules. Bij het menu inbe-
grepen is het glas prosecco 
vooraf en een glas witte wijn 
en een glas rode wijn aan 
tafel.

Dieetwensen: Deelnemers 

met een dieet of een speci-
fieke afkeur voor bepaald 
voedsel dienen dit tijdig aan 
restaurant Spoon door te 
geven zodat een alternatief 
kan worden aangeboden.
Reserveren is zeer aan te be-
velen!

‘Hoe heurt ‘t eigenlijk’ diner 
in de Lage zaal van Kasteel 
Museum Sypesteyn aanvang 
18.00 uur. Dresscode; Tenue 
de ville
Informatie en reserveren: 
www.sypesteyn.nl of stuur 
een e-mail naar info@sy-
pesteyn.nl met daarin ‘Hoe 
heurt het eigenlijk diner’, 
uw naam en het aantal 
kaarten dat u wilt reserve-
ren. Ook kunt u bellen met 
Sypesteyn tussen 10.00 en 
12.00 uur op 035-5823208

‘Donderdag 18 mei’

Wil je echt weten hoe het heurt?
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AGENDA

Tot en met vrijdag 5 mei
Loosdrechtse Feestweek
www.stichtingsloep.nl

Donderdag 4 mei
Dodenherdenking (tent)
Muziek van Nieuw Leven
Dirigent G.J. vd Dolder
Van 19.30-20.30 uur

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

Zondag 7 mei
Artesia; Wandeling na 
verlies. Thema; ‘familie, 
vrienden en omgeving tijdens 
rouw’/10.00 uur/€10 contant
De Serre ’s-Graveland

Maandag 8 mei
Mededeling! Uitgaansdag 
voor ouderen (reeds VOL);
Vertrektijd is om 09.00 u
Aanwezig uiterlijk 08.50 u
bij de Emtinckhof!

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

Do. 11 t/m zat. 13 mei
Jaarmarkt/muziekspektakel
www.sgraveland-feesten.nl

Zondag 14 mei
Jazz @ the Castle
Bigband op Sypesteyn
Aanvang 15.00 - 17.00 uur
€7,50 pp/Kind <12jr gratis
www.sypesteyn.nl

Donderdag 18 mei
Hoe heurt ’t eigenlijk?
Etiquette diner Sypesteyn
olv J.J. van Weering
Dresscode; Tenue de ville
Van 18.00-21.30 u/€100pp

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
7 mei 11.00 uur: -
  
Beukenhof 
7 mei 11.15 uur: Geen dienst

Gereformeerde Kerk  
7 mei 10.00 uur: Ds. J. Wolswinkel

Hervormde Kerk    
7 mei 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. G.J. van Meijeren

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
7 mei 09.30 uur: Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur: gez. dienst in de Sijpekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
7 mei 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

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

HONDENTRIMSALON 
FANCYPETS

Alleen het beste voor 

uw hond!

Rading 50

06-28786091

Bekijk de leuke voor en 

na foto's op Facebook/

fancypets

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. 

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
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

COLOFON
oplage: 4.500 ex.

Uitgave van 

Ten Herkel B.V.

Redactie:

Patricia IJsbrandij

Demi Foudraine

Annemieke Pouw

Sander van Rouwendaal

Sluitingstijd kopij:

vrijdag 16.00 uur

Weekend nieuws: 

zondag 20.00 uur

Redactieadres:

De Zodde 8

1231 MB  Loosdrecht

Tel. 035-5826744

info@denieuwsster.nl

www.denieuwsster.nl

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

AARDBEIENSLOF

van € 10,
15

nu voor

€ 7,50

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

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

0611767622

Frans 
Scheepbouwer 
schilderwerken

Van Vulpen Facilitair
telescopisch glasbewassing

schoonmaakbedrijf

Schakel 5 
1231 ST Loosdrecht

Tel: 035-582 72 77
info@van-vulpen-facilitair.nl
www.van-vulpen-facilitair.nl

Wij zijn opzoek naar een 

oproepkracht / schoonmaker (m/v)
voor 1,5 uur per dag tbv 
een object in Loosdrecht.  

Tel: 035-582 72 77  (bellen na 19.00 uur)
info@van-vulpen-facilitair.nl
www.van-vulpen-facilitair.nl
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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

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

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

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

De 10de Buitenspeeldag 
staat voor de deur! Op 14 
juni roepen initiatiefnemers 
Jantje Beton en Nickelodeon 
iedereen op om mee te hel-
pen van Nederland één grote 
speelplek te maken. Al meer 
dan 350 scholen, bedrijven, 
buurtverenigingen, ouders, 
gemeenten en kinderen heb-
ben een activiteit aangemeld.

Wil jij meer dan 100.000 kin-
deren blij maken en hun een 
waanzinnige dag boordevol 
plezier bezorgen? Maak dan 
ook jouw activiteit zichtbaar 
en help mee deze tiende edi-
tie tot een nog groter succes 
te maken! Aanmelden kan 
tot 14 juni via www.jantjebe-
ton.nl/buitenspeeldag. 
Iedereen die een Buiten-

Buitenspeeldag op 14 juni speeldag activiteit aanmeldt 
ontvangt ondersteuning in 
de vorm van tips, promotie-
materiaal en leuke activiteit 
ideeën via de website. Van 
hindernisbanen en Oudhol-
landse spellen tot kliederen 
met water in de zon of juist 
in de regen. Op de Buiten-
speeldag is alles mogelijk!
Buitenspelen is niet vanzelf-
sprekend. Tijdens de Buiten-
speeldag kunnen kinderen 
ervaren hoe leuk het is om 
buiten met buurtgenootjes 
plezier te hebben. Buiten-

spelen is tegenwoordig niet 
meer zo vanzelfsprekend. 1 
Op de 5 kinderen speelt niet 
of slechts één keer per week 
vrij buiten, dat is behoorlijk 
alarmerend. Daarom organi-
seren Jantje Beton en Nicke-
lodeon de jaarlijkse Buiten-
speeldag. Zij willen kinderen 
massaal laten ervaren hoe 
leuk het is om de wereld 
buiten te ontdekken. Buiten 
is ook dé plek voor hen om 
hun batterij op te laden of 
juist te ontladen. En dat is 
niet alleen leuk, maar ook 

erg noodzakelijk. Bovendien 
is buitenspelen essentieel 
voor de fysieke, mentale en 
sociale ontwikkeling. Kin-
deren leren spelenderwijs 
het best, iets dat in de hui-
dige prestatiegerichte maat-
schappij niet genoeg onder 
de aandacht gebracht kan 
worden.
Dus meld je nu aan op www.
jantjebeton.nl/buitenspeel-
dag voor een fantastische 
dag vol speelplezier!


