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Door Patricia IJsbrandij
Dat de omstandigheden in de Loosdrechtse plassen een wal-
halla zijn voor de Cabomba waterplant is bekend. Jachthave-
neigenaren, recreanten en aanwonende ondervinden er al 
jarenlang in toenemende mate last van. Zwemmen en varen 
wordt erdoor belemmerd. Het uitroeien van deze hardnekkige 
exotische plant is moeilijk. Het vraagt om een gecontinueerde 
zorgvuldige aanpak, maar het is zeker niet onmogelijk volgens 

de stichting. 
Wanneer het water zo’n vijf-
tien graden is groeit de ca-
bombaplant, na de winterpe-
riode dat hij in de warmere 

diepte is gebleven, weer naar 
het wateroppervlak en kan 
hij worden aangepakt, zo 
omstreeks medio mei. 

Het idee kwam zo’n vijf 
maanden geleden van Lex 
Coesël (BELP) om medewer-
kers van Abrona  versterking 
te laten bieden in de aanpak 
van Stichting Cabomba 
Bestrijding tegen het woeke-
rende probleem. Beide par-
tijen reageerden enthousiast 
en waren op vrijdag 28 april 
bijeen om de ‘zomerpilot’ 
van de samenwerking te 
ondertekenen. Het team dat 
er wekelijks op uit gaat om 
klussen te klaren zal bestaan 
uit een begeleider vanuit de 
stichting en twee of drie cli-
enten van Abrona. 
Tom Feringa, secretaris van 
de stichting Cabomba Bestrij-
ding; “We gaan kijken hoe 
we de cabomba grootschalig 
kunnen gaan aanpakken 
door gebruik te maken van 
de knijperbak. Uitroeien 
moet gebeuren met wortel 
en al zonder snippers ach-
ter te laten. Maar de kleine 
hoekjes moeten toch met de 
hand gedaan worden.”
Lianne de Ruiter, begeleider 
bij Abrona; “Met deze samen-
werking snijdt het mes aan 

twee kanten, de stichting 
heeft extra mankracht ter be-
schikking en Abrona kan de 
werkzaamheden voor haar 
cliënten uitbreiden, als ook 
op deze manier nog meer 
participeren in de samen-
leving. Na het sluiten van 
het restaurant zijn we ons 
gaan richten op de hout- en 
groenvoorziening. Naast de 
verkoop van open haardhout 
en de verhuur van kano’s, 
maken de cliënten (tuin)
meubelen van steigerhout 
naar eigen ontwerp of wens 
van de klant, en hebben we 
een gezellig winkeltje met 
snuisterijen en een ijsje voor 
de voorbijgangers aan de 
weg.”

A-Team
Het is mogelijk voor aanwo-
nende van de Loosdrechtse 
plassen, jachthaveneigena-
ren en watersportverenigin-
gen om het ‘A-team’ in te 
schakelen bij de cambomba 
aanpak in hun water. Hierbij 
wordt slechts een donatie/
vergoeding verwacht, die 
van te voren wordt afge-
sproken, voor de werkzaam-
heden. Deze bijdrage komt 
ten goede aan de exploitatie 
en het onderhoud van de 
gebouwen en terrein, nieuw 
gereedschap of een leuk 
uitje voor de bewoners van 
Abrona. 

Vlnr; Olaf Noorman (St.Cabomba), Nick, 
Lianne de Ruiter en Hidde Wielinga (begel. Abrona), Lorenzo,
Hennie Nieuwhoff (begel. Abrona), Lex Coesel (initiatiefnemer) 

en Tom Feringa (St.Cabomba)
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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

HEB VANAVOND EEN DATE. NIET DAT HIJ 
ÉCHT LEUK IS, MAAR HÉ.... GRATIS ETEN.

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

4,75 

4,95 

Bourgondische kipfilet
Gemarineerde kipfilet 
met rauwe ham

Vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram wijncervelaat
250 gram leverworst

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Het was even 
slikken vorige week voor de 
meeste raadsleden, maar 
gedeputeerde Jack van der 
Hoek was erg duidelijk: de 
provincie Noord-Holland 
wijst een zelfstandig Wijde-
meren van de hand.

De provinciebestuurder 
van D66- huize deed op 
zijn ronde door Gooi en 
Vechtstreek als laatste 
Wijdemeren aan. In vogel-
vlucht schetste hij het pro-
ces op weg naar fusies in 
deze regio. Uit diverse rap-
porten was gebleken dat 
er iets moet gebeuren, de 
bestuurskracht van Wijde-
meren en Weesp is onvol-
doende. En de regio heeft 
geen krachtig bestuursmo-
del voor de toekomst, als 
tegenpool voor Amsterdam 
en Utrecht. Vast staat er dat 
er maximaal drie gemeen-
ten mogen overblijven, al-
leen de samenstelling (wie 
met wie) en het tijdpad 
mogen de gemeenten zelf 
invullen. Van der Hoek wil 
alle opmerkingen uit de 
diverse raden meenemen 
voor een definitief besluit 
in november. Hij stelde 
echter vast dat er geen een-
heid was en dat er geen 
doortimmerd Plan van 
Aanpak was geleverd. 
Bij het recente rapport 
van Rijnconsult bleek nog 
duidelijker dat onze vijf 
dorpen bestuurlijk niet 
meer meetellen. De amb-
telijke organisatie mist 
een stevige basis, achter-
stand op digitalisering 
en privacybescherming, 
teveel eenmansfuncties, 

Fusie onontkoombaar volgens provincie

te traag uitvoeren op wat 
burgers en bedrijven wen-
sen. Bovendien te weinig 
aandacht voor beleid op 
langere termijn en er is te 
weinig geïnvesteerd. 

Eenheid
Jammer voor de inzet van 
CDA- fractievoorzitter Jan 
Verbruggen die een week 
lang hard had gewerkt om 
eenheid in de Wijdemeerse 
raad te verkrijgen. Hij was 
erin geslaagd om 15 van de 
19 raadsleden achter zich 

te krijgen (CDA, D66, De 
Lokale Partij, Dorpsbelan-
gen), doch het gezamen-
lijke voorstel sneuvelde 
op deze avond. Het kwar-
tet partijen wilde dat de 
ARHI-procedure (provincie 
die naar fusie leidt) zou 
stoppen, dat de gemeente 
nog 6 jaar zelfstandig zou 
blijven en dat Wijdemeren 
zo snel mogelijk een plan 
zou maken om bestuurlijk 
sterker te worden. De toe-

komst zou liggen in een 
uitvoeringsgemeente. Dat 
wees de gedeputeerde di-
rect af. “U bent beoordeeld 
als uitvoeringsgemeente 
en door het ijs gezakt” zei 
hij ferm. Ook vond hij dat 
de gemeente onvoldoende 
dienstverlening verschafte. 
Uitstel van een fusie achtte 
hij uitgesloten. Dat Ver-
bruggen had gesteld dat 
Wijdemeren desnoods zijn 
ambities naar beneden 
moest bijstellen, vond Van 
der Hoek opmerkelijk. “U 
wilt toch het beste voor uw 
inwoners en dat blijkt niet 
te lukken. Dat is juist de 
kern van de discussie.” De 
verwijten dat er te weinig 
rekening werd gehouden 
met het draagvlak van on-
deren wees de gedeputeer-
de af. “Daar wachten we al 
jaren op. Er komt weinig 
tot stand. Nu voelen we 
ons gedwongen om iets te 
doen.” Bij de verkiezingen 
van 2018 kunnen de inwo-
ners hun stem laten horen 
over het tempo van de fu-
sies en over het resultaat. 
Niet over een fusie zelf, zei 
Van der Hoek. Wel bleek 
er overeenstemming over 
een kernenbeleid. Daar wil 
Noord-Holland graag steun 
aan verlenen. De opzet is 
een taak van de gemeente, 
dat is maatwerk. 

VVD, VI en PvdA/GroenLinks
De overige vijf leden van de 
fracties VVD, Vuyk/Israel 
en PvdA/GroenLinks waren 
het eens met het verhaal 
van de gedeputeerde en 
willen zo snel mogelijk 

een fusie. Sieta Vermeulen 
van de VVD, ondersteund 
door Vuyk/Israel koos voor 
één gemeente Gooi- en 
Vechtstreek. Stan Poels van 
PvdA/GrL vond fusie met 
Hilversum het meest voor 
de hand liggend, voor een 
betere balans liefst met 
een derde partner. Ook 
Sieta Vermeulen wees op 
de allergische reactie van 
de bevolking op Hilversum. 

Teleurstelling
Jan Verbruggen was teleur-
gesteld over de antwoorden 
van de gedeputeerde, die 
blijkbaar vond dat alles on-
voldoende was. Hij zei dat 
consensus over een vergro-
ting van de bestuurskracht 
Wijdemeren zou kunnen 
leiden tot nog 6 jaar zelf-
standigheid. Hij bestreed 
dat de gemeente te weinig 
ambities zou hebben. Loos-
drechter Gert Zagt (DLP) 
verlangde terug naar de 
provincie Utrecht waar wel 
rekening wordt gehouden 
met wat de inwoners wil-
len. D66‘er Joost Boermans 
wilde dat er eerst een goed 
kernenbeleid moest komen 
voor een grote fusie. En 
René Voigt verwees naar de 
boosheid van Noord-Hol-
land toen minister Plasterk 
de provincie met Utrecht 
en Flevoland wilde laten 
fuseren: ‘Wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doe dat 
ook een ander niet’. 

Gedeputeerde Jack van der Hoek (foto: Douwe van Essen // WWK)
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Sponsoring
Benodigdheden zoals ge-
reedschap (sloothaken), de 
kleding (t-shirts en jacks) 
en zwemvesten zal worden 
verzorgd door de stichting. 
Sponsoren hiervoor zijn zeer 
welkom en krijgen de moge-
lijkheid hun bedrijfsnaam of 
logo op de kleding te zetten. 
Ook is de stichting nog op 
zoek naar een geschikte sta-
biele boot voor dit project, 
de voorkeur gaat hierbij uit 

naar een stalen vlet of praam 
die bij ter beschikking stel-
len vies mag worden of pas-
send in het kleine budget 
kan worden aangeboden ter 
overname. 

Wilt u ook het A-Team in-
zetten of dit project van al-
gemeen belang sponsoren? 
Neem dan contact op met 
Stichting Cabomba Bestrij-
ding via cabombawijdeme-
ren@gmail.com

Vervolg voorpagina; The A-Team

De brandweer is zondagmid-
dag uitgerukt voor een brand 
in een oude kassencomplex 
aan de ’s-Gravenlandsevaart-
weg in Loosdrecht. 

In eerste instantie werd er 
groot alarm geslagen waar-
voor veel extra hulpdiensten 
uit de buurtgemeenten wer-
den opgeroepen, maar de 
brand werd later afgeschaald 
naar ’middelbrand’. Bij de 
brand kwam veel rook vrij. 
Bewoners in de omgeving 
werden via Burgernet gead-
viseerd ramen en deuren 
gesloten te houden.
In de naburige woonwijk 
hadden hulpdiensten diver-
se oranje linten gespannen, 
wat aangaf dat er mogelijk 

Brand in oude kassen

asbest bij vrij zou kunnen 
komen. Dat bleek ook het 
geval, de brandweer zegt 
daarover dat het enkel in de 
kas is vrijgekomen en zich 
niet heeft verspreid. Verder 

inspectie onderzoek loopt.
Hoe de brand heeft kunnen 
ontstaan is niet bekend, er 
zijn geen slachtoffers bij ge-
vallen.

Foto; Wessel Kok

Door; Demi Foudraine
Het was de afgelopen weken 
het gesprek van de dag in 
Loosdrecht, gaat hij écht weg? 
Het antwoord op deze vraag 
is ja. Na zeven jaar gaat bur-
gemeester Martijn Smit een 
nieuwe uitdaging aan en zal hij 
18 mei zijn intrede maken als 
burgemeester van Beverwijk. 
Afgelopen vrijdag was er de 
gelegenheid hem de hand te 
schudden tijdens de afscheids-
receptie bij de Koninklijke 
Watersport-Vereeniging in 
Oud-Loosdrecht. 

Een groot aantal genodigden 
en inwoners van Wijdemeren 
luisterden hoe Smit toege-
sproken werd door Theo Reijn 
(wethouder), Jaap van Wave-
ren (oud-wethouder), Rosalie 
van Rijn (jongste raadslid), 
René Voigt (de nestor van de 
raad) en regiovoorzitter Pie-
ter Broertjes. 
Reijn vertelde als eerste 
spreker wat Smit voor hem 
heeft betekend de afgelopen 
jaren. “We waren een hecht 
team die de vaart erin wilde 
houden. De drie kenmerken 
die bij jou horen zijn warm, 
persoonlijk en serieus als 

Afscheid burgemeester Smit

het moet”. Ook van Waveren 
had niets anders dan lovende 
woorden voor de burgemees-
ter: “Je hield je altijd aan je 
woord, en dat is uniek. Ik ben 
blij dat ik vier jaar deel van 
je team heb mogen zijn. Er 
ligt voor jou en je familie dan 
ook altijd een boot klaar in 
Loosdrecht”.  Voigt noemde 
Smit een uitstekende, betrok-

ken en actieve burgemeester, 
waarna alle bijwonende eens-
gezind ‘ja’ knikten. Raadslid 
van Rijn vertelde dat Smit 
een ‘vlotte en gezellige’ bur-
gemeester was waarvan hu-
mor zijn kracht was. 
Pieter Broertjes sloot de toe-
spraken af: “Ik heb je als een 
stevige en kundige man erva-
ren die altijd koersvast was”. 

Hij eindigde zijn toespraak 
met een mooie uitspraak: 
“We moeten dit niet zien 
als het einde van de wereld 
maar als het begin van iets 
nieuws”. 
Na deze mooie speeches waar 
veel anekdotes in naar voren 
kwamen, was de tijd aange-
broken voor de burgemeester 
zelf om afscheid te nemen. 

Hij bedankte alle sprekers 
en vertelde dat hij met veel 
plezier burgemeester van 
Wijdemeren is geweest: “Ik 
vind burgemeester zijn een 
fantastisch vak. Ik vind het 
het allerleukst om met men-
sen te werken. Ik deed mijn 
werk met passie. Allemaal 
heel veel dank, jullie zitten in 
mijn hart”. 
Na de toespraken reikte Smit 
wethouder Theo Reijn de 
zilveren erepenning uit, die 
sinds vrijdag middag als lo-
coburgemeester aan de slag 
is gegaan: “Draag hem met 
trots!” Vervolgens was er de 
mogelijkheid om de burge-
meester een hand te geven 
en gedag te zeggen onder het 
genot van een hapje en een 
drankje. Smit heeft gevraagd 
of men een bedrag zou willen 
doneren aan de Lucille Wer-
ner Foundation. Lucille was 
zelf ook aanwezig en bedank-
te burgemeester Smit voor 
dit mooie gebaar. Er hing een 
ontspannen sfeer en er kwa-
men allerlei foto’s voorbij 
van de afgelopen zeven jaar 
wat veel mooie herinnerin-
gen opwekte. Iedereen wenst 
Martijn Smit al het goeds toe 
bij zijn nieuwe uitdaging als 
burgemeester van Beverwijk! 

Selfie Rosalie en Martijn

Jette de Wild in actie voor het Prinses Maxima Centrum
Door Patricia IJsbrandij
Voor haar studie Communica-
tie aan de Hogeschool Utrecht 
kreeg Jette de Wild de opdracht 
een fondsenwervingsactie 
op te zetten voor het Prinses 
Maxima Centrum. Het PMC in 
Utrecht is nog in aanbouw en 
zet hun aanvullende financie-
ring in voor vier domeinen, te 
weten; Kind & Ontwikkeling, 
Research, Academy en Smart 
Hospital. 

Het PMC heeft voor ogen het 
grootste centrum voor de be-
handeling van kinderkanker 
en onderzoek van Europa te 
worden. Een intelligent naar 
de laatste ontwikkelingen 
bijsturend ziekenhuis waar 
aan alles is gedacht. Ook zal 
digitaal onderwijs de kinde-
ren worden aangeboden. Het 

centrum wil alle kinderen 
van de ziekte kanker in de 
toekomst kunnen genezen, 
in een optimaal kindvriende-
lijke omgeving. Waar welzijn 
en ontwikkeling voorop staat. 
Ook voor de ouders worden 
voorzieningen getroffen, als 
ouder wil je immers dichtbij 
je kind zijn en een kind wil 
eigenlijk als het ziek is alleen 
maar bij vader of moeder in 
de buurt zijn. De academie 
zal opleidingen en onderzoek 
voor de artsen mogelijk ma-
ken met de meest geavanceer-
de apparatuur. Vijfenzeventig 
procent van de kinderen met 
kanker geneest tegenwoordig, 
maar dat betekent nog altijd 
dat één op de vier kinderen 
sterft. 
De moeder van Jette, Ellen 
de Wit, van Dorothy Dress in 

Nieuw-Loosdrecht helpt haar 
dochter graag bij een project 
met zo’n goed doel en kwam 
direct in actie door de winkel 
als basis ter beschikking te stel-
len. Lokale ondernemers en 
leveranciers werden gevraagd 
of zij leuke prijsjes wilden do-
neren, de respons daarop was 
overweldigend. Met de aan-
koop van lootjes maakt men 
kans op de prachtige prijzen 
die zeer de moeite waard zijn 
en steunt men tevens het Prin-
ses Maxima Centrum. Daar-

naast zal op zaterdag 20 mei 
twee marktkramen te vinden 
zijn voor Dorothy Dress op de 
Frans Halslaan waar diverse 
ingebrachte goederen als ket-
tingen, sjaaltjes, kindertassen 
of een doosje aardbeien zal 
worden aangeboden voor klei-
ne prijsjes. De opbrengst gaat 
rechtstreeks naar het Prinses 
Maxima Centrum. 

Kom ook gezellig langs, de 
gratis koffie staat klaar en 
een punt kakelverse taart is 

slechts twee euro! Het streef-
bedrag dat Jette bij elkaar wilt 
halen is 400 euro. Loten kopen 
of leuke spullen doneren voor 
de verkoop op aanstaande za-
terdag, kan bij Dorothy Dress. 
Jette; “Deze actie dient eigen-
lijk drie goeden doelen, het 
ondersteunt de ‘traffic’ naar 
de lokale ondernemers, het 
Prinses Maxima Centrum, en 
heeft de positieve bijkomstig-
heid dat met het slagen van 
de hele actie ik een goed cijfer 
behaal!” 
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'Voetbal'

In de eredivisie was het on-
gekend spannend, en werd 
uiteindelijk afgelopen week-
end beslist, maar alle media 
stond vol van de ontknoping 
in de 1e klasse G-vrouwen 
35+. De ploeg van coach 
Esther Saalmink heeft afge-
lopen vrijdagavond historie 
geschreven door de eerste 
titel voor de plaatselijke SV 
Loosdrecht te pakken. Op het 
sportpark van CSW (Wilnis), 
werd afgelopen vrijdagavond 
door het noodweer niet ge-
voetbald, net als het onweer 
en de regen ging het in de 
kantine helemaal los. De be-
kroning op een superseizoen!!

The road to Wilnis; 
The beginning                                                                                                   
In 2016 betreden 18 enthou-
siaste vrouwen voor het eerst 
het heilige gras van SV Loos-
drecht. Volkomen onwen-
nig, gestoken in gepaste roze 
sokken en bij elkaar geraapt 
tenue, werd voorzichtig over 
gepassed. Omdat vaardig-
heden pas gaan renderen 
door trainingsintensiteit, 
werd er gedurende het hele 
jaar, door weer en wind, ge-
traind. Outfit is alles! Twee 
sponsoren, Vakgarage Jan 
Lamme en Sportrevalidatie 

Voetbalvrouwen 35+ 2 kampioen

Hilversum staken het team in 
een nieuwe outfit.

Op trainingskamp                                                                                        
Voetbal is big business, dus 
als je een beetje serieus ge-
nomen wil worden dan mag 
je niets aan het toeval overla-
ten. Om alle neuzen dezelfde 
kant op te krijgen en de skills 
nog verder te verfijnen werd 
er in het altijd gezellige Bra-
bant een heus trainingskamp 
belegd. Om de toekomstige 
tegenstanders niet wijzer te 
maken waren er alleen beslo-
ten trainingen georganiseerd 
in de plaatselijke weilanden. 
Nadat de koeien van het 
land waren gejaagd werd de 
panna nog verder verfijnd.

De najaarscompetitie                                                                                       
In de najaarscompetitie be-
landden de dames gelijk in 
een zware poule. Goed geolie-
de damesteams met veel erva-
ring waren de opponenten. 
Maar de allereerste wedstrijd 
werd zowaar gewonnen! 
Helaas geldt ook hier het 
spreekwoord ‘één zwaluw 
maakt nog geen zomer’. Na 
20 wedstrijden en 12 punten 
was dankzij een iets minder 
doelsaldo de laatste plaats 
het resultaat. Ondanks het 
teleurstellende resultaat wist 
de ploeg genoeg motivatie te 
vinden voor de voorjaarscom-
petitie.

De voorjaarscompetitie                                                                                   
Na vier speelronden en zes-

tien gespeelde wedstrijden 
staan de dames van SV Loos-
drecht 35+ (2) op een mooie 
eerste plaats, met een punt 
voorsprong op Victoria. Afge-
lopen vrijdag stond het laat-
ste toernooi op het program-
ma, het kon nog alle kanten 
op. Om 18.30 uur verschenen 
18 strakke gespannen kop-
pies op de parkeerplaats 
van SV Loosdrecht. Om niets 
aan het toeval over te laten 
hebben alle trouwe fans de 
dames verrast met een echte 
spelersbus die ze met grote 
supportsschare naar CSW in 
Wilnis zou vervoeren. De ver-
rassing was groot en de span-
ning nam nog meer toe. 
Met voor het eerst dit sei-
zoen een volle bus (dat is de 

heren van SV Loosdrecht 1 
nog niet gelukt) vertrok het 
team vol goede moed naar 
Wilnis.
Eenmaal aangekomen in 
Wilnis pakten donkere wol-
ken zich samen, na lang 
beraad op het wedstrijdse-
cretariaat werd het gehele 
toernooi afgelast. De kanti-
ne in Wilnis kleurde inmid-
dels geheel oranje. Er zat 
niks anders dan z’n allen 
het feestje te  vieren. Coach 
Esther Saalmink; “We wa-
ren er helemaal klaar voor, 
we wilde het zo graag laten 
zien. We zijn kampioen en 
willen dit laten zien, daar-
om spelen we op 31 mei nog 
een keer tegen Victoria, ook 
al telt deze wedstrijd niet 
meer mee.” 

Vaste supporter Willem van 
de Meent; “Een overwinning 
had niemand in september 
verwacht! Op alle posities 
zijn ze boven hun eigen 
kunnen uitgestegen. Het is 
bijzonder om te zien, zoveel 
dynamiek, de spandoeken, 
de spelersbus, de etentjes 
en de feestjes na de wedstrij-
den, het is een echt team”. 
SV Loosdrecht vrouwen 35+ 
2 zijn kampioen. Gefelici-
teerd meiden!  

In de laatste reguliere wed-
strijd van het seizoen heeft 
Loosdrecht zijn laatste kans 
om nacompetitie te ont-
lopen laten liggen. Tegen 
het defensieve de Meern 
kwam het vlaggenschip van 
Loosdrecht ondanks diverse 
mogelijkheden niet tot sco-
ren en ging het zelfs met 0-1 
onderuit. Een zware domper 
voor de ploeg van Emanuel 
Sluis die zich moet gaan 
opladen voor maximaal vier 
extra wedstrijden.

Met twee punten achter-
stand op de Meern moest 
Loosdrecht winnen om 
zich veilig te spelen en het 
spelbeeld weerspiegelde 
die stand duidelijk. De 
Meern groef zich in op 
eigen helft en Loosdrecht 
viel aan. De thuisploeg 
begon onwennig aan de 
wedstrijd ondanks een 
mooie entourage en opbeu-
rende supportacties. Na 15 
minuten kwamen de eerste 
kansen. Patrick Bonhof 
schoot van afstand hard op 
de buitenkant van de paal. 
Ook Raymond Lagenburg 

De Meern veroordeelt Loosdrecht 1 tot nacompetitie

raakte na een schot vanuit 
een moeilijke hoek het 
houtwerk. En via de linker-
kant mistte de voorzet van 
Jesper Pullens net de ingelo-
pen Edwin Klok.  De Meern 
had weinig in te brengen, 
kon nog wel kans noteren 
uit een afgeslagen corner 
maar schoot naast. 

Met nog steeds 0-0 op het 
scorebord begon Loosdrecht 
aan de tweede helft en 
voerde het de druk op bij de 
Meernse defensie.  Ondanks 
piepen en kraken bleef deze 
overeind en zagen de Loos-
drechtse supporters met lij-
den aan dat de klok gestaag 
doortelde. Twee gevaarlijk 

indraaiende vrije trappen 
van Pullens mistte nipt de 
goal en afstandsschoten van 
Kamer en Lagenburg wer-
den gekraakt of belandde 
aan de verkeerde kant van 
de paal. Naar mate de wed-
strijd vorderde hanteerde 
Loosdrecht steeds meer de 
lange bal maar schoot daar 

weinig mee op. De Meern 
profiteerde steeds meer 
van de ruimte en werd 
gevaarlijk via de counter. 
Na 78 minuten spelen trok-
ken donkere wolken zich 
samen boven Loosdrecht 
toen de geweldig spelende 
Coen Horb uitgleed en de 
Meern meteen toesloeg en 
scoorde. 

De laatste 10 minuten 
probeerde Loosdrecht met 
man en macht wat te for-
ceren maar telkens stond 
er wel een verdediger  van 
de Meern in de weg. Bonhof 
was er het dichtste bij maar 
zag zijn kopbal rakelings 
over de lat vliegen. Na 90 
minuten stond er 0-1 op 
het scorebord. Ondanks 
dat Loosdrecht de bovenlig-
gende partij was, speelt de 
Meern zich veilig en kan 
Loosdrecht zich opmaken 
voor de nacompetitie. Eer-
ste wedstrijd: uit tegen Jos 
Watergraafsmeer.

Foto; (Piet van Bemmelen) Michael v/d Schagt schiet op het doel van de Meern
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De inzameling van het huis-
houdelijk afval van donderdag 
25 mei (Hemelvaartsdag) 
vindt plaats op woensdag 24 
mei. Dit geldt voor zowel de 
minicontainers, de huisvuil-
zakken, de boven- en onder-
grondse verzamelcontainers 
als voor de pmd-zakken.

Omdat op deze dag door een 
aantal wagens in meerdere 
wijken wordt ingezameld, 
kan het gebeuren dat de 
minicontainer, huisvuilzak 
of pmd-zak op een ander mo-
ment van de dag wordt inge-
zameld dan men gewend is. 

Dit kan uitlopen tot 21.00 
uur. Verzocht wordt om er-
mee rekening te houden en 
auto’s zo te parkeren dat de 
minicontainers en zakken 
zichtbaar en bereikbaar blij-
ven. Graag om 7.30 uur op de 
ophaaldag alles buiten zet-
ten, het GAD komt niet extra 
terug.
Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking.

De vier scheidingsstations in 
Gooi en Vechtstreek en het 
hoofdkantoor zijn op Hemel-
vaartsdag gesloten.

Er hebben zich bijna 2000 
wandelaars ingeschreven voor 
de 41e Avondvierdaagse van 
Loosdrecht.

Waaronder voor het eerst dit 
jaar de Violenschool uit Hil-
versum.  Tijdens het defile 
worden de wandelaars bege-
leidt door maar liefst 4 mu-
ziekkorpsen, te weten Jong 
Beatrix, Trompetterkorps 
Alkmaar, Showband Beatrix 
en Abcouder Harmonie
Het defilé wordt afgenomen 
bij de Beukenhof door een 
gedeelte van het bestuur en 

voorzitter SGWB. Het zou 
erg leuk zijn als iedereen 
die langs de route woont op 
donderdag 18 mei de vlag zal 
uithangen.

De route van het defilé is:   
Er wordt gestart om 19.30 
uur aan de Tjalk bij de skate-
baan Route: Tjalk - li Hallin-
cklaan - li Pr.Marijkestraat - li 
Nootweg - re Berkenlaan - li 
Lindelaan - re Nieuw-Loos-
drechtsedijk - re St.Annepad 
- re Eikenlaan - re Lindeplein 
- re Acacialaan.

Dinsdag 9 mei zijn 35 gas-
ten van de Zonnebloem 
meegenomen door de Riki 
Stichting naar het Friendship 
Sports Centre in Amsterdam, 
voor een compleet verzorgd 
sportief arrangement. Ver-
trekpunt; De Emtinckhof in 
Nieuw-Loosdrecht.

Het Friendship Sport Centre 
is een organisatie dat spor-
ten mogelijk maakt voor 
mensen met een beperking. 
Zowel kinderen als volwas-
senen kunnen hier gebruik 
van maken. Er is gezwom-
men in een extra verwarmd 
zwembad (32° C) met spe-
ciale  voorzieningen. In de 
sportzaal werd gevolleybald 
en jeu de boules gespeeld. 

De ontvangst was zeer har-
telijk en de Loosdrechtse 
gasten werden dan ook goed 
geholpen. Na de koffie met 
wat lekkers werd het pro-

Zonnebloem met Riki Stichting sportief op pad

gramma uitgelegd. Alles was 
ingericht voor mensen met 
een beperking. Ruime kleed-
kamers, ruime invalidentoi-
letten en …zowel lopend als 
met een speciale rolstoel het 
zwembad in. Door de ver-
stelbare bodem was dit voor 

iedereen zeer toegankelijk. 
Uiteindelijk kon worden ge-
zwommen en geoefend (best 
zwaar) onder begeleiding 
van een heel enthousiaste 
zweminstructrice in een bad 
van 1.30 meter diep. De ge-
zichten van de gasten spra-

ken boekdelen, glimlach van 
oor tot oor. Tot slot werd een 
waterpolonaise gehouden 
waarna iedereen zich weer 
kon aankleden.

Aan weerszijden van het 
volleybalnet werden stoelen 
geplaatst van waar de deel-
nemers de bal konden over-
gooien. Hoewel sommige 
gasten onwennig waren, 
werden ze er toch actief bij 
betrokken en verdween de 
schroom. Al met al leverde 
dit toch ook hilarische mo-
menten op en had men erg 
veel plezier. 

Bij jeu de boules werden twee 
teams gevormd: een rode en 
een witte. De witte bal werd 
door de begeleider het veld 
in gerold. Gezeten op stoelen 
in een rij gingen de teams 
de wedstrijd aan. Waarbij tij-
dens het wegkaatsen van een 

bal van de tegenstander het 
plezier er vanaf spatte.
De lunch was uitstekend 
verzorgd en bestond uit een 
drankje, kop soep, broodje 
gezond of kroket. Omdat het 
een centrum is voor mensen 
met een beperking werd 
ook geholpen door mensen 
met een beperking, dat gaf 
het geheel ook een mooie 
dimensie. 
Nog steeds nagenietend van 
de mooie en sportieve dag 
kwamen de gasten om 16:00 
uur weer aan bij de Emtinck-
hof. Voor herhaling vatbaar!

Deze schitterende activiteit 
werd volledig belangeloos 
beschikbaar gesteld door de 
Riki Stichting, die al zeer 
veel doet voor kwetsbare 
groepen. De gasten en Zon-
nebloem Loosdrecht danken 
dan ook de Riki Stichting 
voor deze mooie dag.

In maart vorig jaar opende 
Gavin de Ice Cream Bar op de 
Frans Halslaan in Nieuw-Loos-
drecht. Na het succesvolle ijs-
seizoen kwam onvermijdelijk 
de herfst en besloot hij samen 
met Yvonne, Toko Tiga op te 
starten. Lekkere Indonesische 
maaltijden om af te halen, 
gedurende de koude winter-
maanden. Maar nu het mooie 
weer eraan komt maakten zijn 
inmiddels uitgebreide vaste 
klantenkring zich zorgen dat 
de lekkere maaltijden zouden 
moeten plaatsmaken voor het 
ijs. Dit deed besluiten om het 
complete zomer en winter 
aanbod te handhaven en heet 
de winkel in het vervolg Toko 
Tiga & Ice Cream Bar. 

Toko Tiga biedt wekelijks 
afwisselende gerechten, van 
mild tot pittig gekruid. In 
de homemade recepten vind 
en proef je de Indonesische/
Molukse  afkomst van Gavin 
en zijn familie terug. Groot-
moeders recepten die naar 
traditie zijn bereid of met 
een verrassende twist zoals 
de Hollandse spruiten in 
Aziatisch jasje. De smoor en 
rendang gerechten zijn de 
hardlopers. Een ‘normaal’ of 
‘speciaal’ menu is naar wens 
samen te stellen, beide zijn 
goede porties voor een vrien-
delijke prijs.

Voor na de maaltijd is inmid-
dels de ‘family icebucket’ 
uitgegroeid tot het popu-
laire toetje om makkelijk 

‘Een aanwinst voor Loosdrecht’ 

Toko Tiga & Ice Cream Bar

mee naar huis te nemen. Een 
ijsje is echter geschikt voor 
ieder moment van de dag. 
Het assortiment biedt twin-
tig verschillende smaken 
ijs, gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten. 

Tevens zijn er luxe koffies te 
verkrijgen vanaf 1 juni. Met 
zacht romig geklopte melk 
of zwart met pit, vers, hand-
gemaakt en van de beste 
kwaliteit. De verleidelijke 
geuren van een espresso, 
café latte, macchiato of een 
decafé zullen niet te weer-

staan zijn voor de echte 
koffieliefhebber. Lekker voor 
onderweg of op het gezellig 
terrasje. 

Naast de dagelijks geopende 
winkel verzorgd Toko Tiga & 
Ice Cream Bar op locatie de 
catering voor een grote of 
kleine gelegenheid of fami-
liefeest.

Volg Toko Tiga & Ice Cream 
Bar op Facebook
Kom naar de winkel op de 
Frans Halslaan 15 of bel tele-
foon 06-21174517 

‘Hang de vlag uit!’

Defilé Avondvierdaagse 
Loosdrecht

Gewijzigde ophaaldag 
in verband met 
Hemelvaartsdag
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ANTWOORDEN SLOEP LOGO & PUZZELSPEL 2017

GEVONDEN TIJDENS 
DE FEESTWEEK:
 
Een damesfiets
Een jas
Een paraplu
Een paar zwemvleugeltjes
Een T-shirtje met lange mouwen
Twee shawls
Een korte broek
Een munt
Een horloge

Mis je een van deze zaken bel dan 
met 06-25.23.28.54 of mail naar 
info@stichtingsloep.nl

Ook dit jaar organiseerde ‘Fraternitas’ weer 
zijn traditionele fietsrally ‘Ken Uw Streek’ op 
Koningsdag. Helaas waren de weersvoorspel-
lingen, net als vorig jaar, niet gunstig te noe-
men. Koud, hagel, onweer, wind, alles was zo 
ongeveer voorspeld voor die dag. 

We zouden op de dag zelf het weer beoor-
delen. De vrouw van de organisator zei: ‘We 
moeten de rally door laten gaan want er zijn 
altijd wel mensen die graag willen fietsen’. 
Zij had er een sterke hand in dat het door 
kon gaan. En gelijk kreeg ze: het was koud 
maar alles viel eigenlijk toch wel mee. 
Wel 66 deelnemers deden uiteindelijk mee 
(petje af voor hen!). 

Hieronder de uitslag van deze 
geslaagde rally:

Eerste plaats 
W. Aalberts.  
2. G. Mulder.  
3. A. van Wijk van Bruggen. 
4. L. Duikersloot. 

De aanmoedigingsprijs ging 
dit keer naar G. J. Lamme.  

De antwoorden zijn:  

1. Caravanpark  200                                                                                     
2. De Kajuit  252
3. ABC Hekwerk                                                                                            
4. PL-W-CK                                                                                                    
5. De Wijdemeren                                                                                            
6.Schaatsmuseum Tienhoven                                                                        
7. Tempus Fugit                                                                                            
8. IJsboerderij                                                                                                 
9. 91                                                                                                             
10. Doe-Het-Zelf Garage                                                                                 
11.Wijngaard-zonnestraal                                                                                
Vakje A. Op hoop van Zegen
Vakje B. 1648.  54/56    
Vakje C.Watersportvereniging Het Witte Huis 
Vakje D. De Valk    
Vakje E. das bessen valfruit klein zoogdier                                                     
Vakje F. Achttienhoven en boerenzwaluw

Uitslag Fietsrally 
‘Ken Uw Streek’
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Met een feestelijke bijeenkomst 
op 10 mei 2017 gaven de zeven 
gemeenten in Gooi en Vecht-
streek het startsein voor het 
nieuwe programma Cultuuredu-
catie met Kwaliteit. Doel van het 
programma, dat loopt tot 2020, 
is meer kinderen beter kennis te 
laten maken met cultuur. Aan dit 
programma wordt meegewerkt 
door een groot aantal basisscho-
len en culturele instellingen in de 
regio.

In de nieuwe opzet krijgen de 
scholen handvatten aangereikt 
om leerlingen in contact te 
brengen met cultuur. Dat ver-

werken zij in een schoolplan. Zij 
kunnen gebruik maken van de 
zeven uitgewerkte leerlijnen die 
in de periode 2013-2016 zijn ont-
wikkeld, met als onderwerpen 
architectuur, beeldend, erfgoed, 
grafisch, literatuur, media en 
muziek. Deze leerlijnen bevat-
ten content voor de leerlingen 
én voor de schoolteams. Kinde-
ren komen in aanraking met cul-
tuur via bezoeken aan musea en 
theaters en door actief bezig zijn 
met cultuur op school. Kinderen 
die meer willen weten worden 
verwezen naar passend buiten-
schools aanbod. Ook wordt de 
komende jaren de verbinding 

Meer aandacht voor cultuur op basisscholen

GELIEVE TE RESERVEREN

Zondag 4 en maandag 5 juni 2017
vanaf 11.30 uur

Geniet tijdens Pinksteren van een heerlijke 
Pinksterbrunch. Onze chef-kok serveert 
diverse koude en warme gerechten 
in buff etvorm. Een perfecte 
gelegenheid om met de hele 
familie gezellig te tafelen. 

Onze heerlijke Pinksterbrunch 
bestaat uit:

• Heerlijke soep
• Diverse luxe broodjes
• Diverse vleeswaren en kaassoorten
• Hartig en zoet beleg
• Tal van koude en warme gerechten
• Heerlijke verse salades
• Bijpassende sauzen en garnituren
• Presentatie van zoete lekkernijen
• Diverse fruitsoorten
• Koffi  e, thee, melk en karnemelk

Pinksterbrunch

*  Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee, 
kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen
50% korting.

2750
P.P.

Meer informatie of reserveren? Ga naar www.fl etcher.nl/pinksterbrunch
Oud Loosdrechtsedijk 253 | 1231 LZ  | Loosdrecht | 035 - 58 249 04

info@fl etcherhotelloosdrecht.nl | www.fl etcherhotelloosdrecht.nl

gelegd met onderbouw van het 
voortgezet onderwijs, met name 
op het onderwerp media.

Een van de sprekers, de Hilver-
sumse wethouder Eric van der 
Want, is groot voorstander van 
cultuureducatie op scholen en 
ziet het programma Cultuuredu-
catie met Kwaliteit als belangrijk 
middel. “De Hilversumse basis-
scholen werken al langer met dit 
programma. Daardoor hebben 
bijna alle basisschoolleerlingen 
op de een of andere manier ken-
nis kunnen maken cultuur. Met 
het programma 2017-2020 gaan 
we de cultuureducatie in Hilver-

sum verdiepen en tegelijkertijd 
verbreden naar de andere regio-

gemeenten.”

Tijdens het weekend van 20 en 21 
mei vindt de traditionele ‘Kunst-
ronde Vecht en Plassen’ plaats. Dit 
jaar valt de start van de verkoop-
expositie ‘Holland Waterland’ bij 
Galerie Wijdemeren samen met de 
jaarlijkse Kunstronde.  

Talloze kunstenaars hebben zich 
in de loop der jaren laten inspire-
ren door de vele plassen, meren, 
slootjes en rivieren die het Hol-
landse landschap rijk is. Galerie 
Wijdemeren toont tijdens ‘Hol-
land Waterland’ een grote col-
lectie schilderijen waarbij het 
Hollandse water een hoofdrol 
speelt. Neem bijvoorbeeld de 
watergezichten rond Kortenhoef 
van de van oorsprong Haagse 
schilder Aris Knikker. Of de in im-
pressionistische stijl geschilderde 
strand- en zeegezichten van de 
eveneens uit de Hofstad afkom-
stige Henk Dekker. Liefhebbers 
van havengezichten kunnen 
hun hart ophalen. Naast andere 
oude meesters uit de Roman-
tiek, zoals Hermanus Koekkoek 
jr en Andreas Schelfhout, zijn 
er ook werken van hedendaagse 
kunstenaars te zien met expres-
sionistische werken van de plas-
sen en meren rond Tienhoven 
als onderwerp. Natuurlijk ont-
breken de werken van schilder 
en autodidact Dirk Smorenberg 
uit Loosdrecht niet. Evenmin als 
mooie paneeltjes van Hollands 
beroemdste eenden schilder Con-
stant Artz. 

Hofschilder Theo Swagemakers
Galerie Wijdemeren heeft nog 
meer te bieden. De recente 
uitbreiding biedt – naast de ex-
positie in huiskamersfeer – de 

mogelijkheid om kunstenaars 
met hun werk uit te lichten in 
een speciaal daarvoor ingerichte 
expositieruimte. Zo zal er tijdens 
de Kunstronde een heel bijzon-
dere collectie te zien zijn van por-
trettist en stillevenschilder Theo 
Swagemakers. Deze collectie is 
tot 2012 tentoongesteld geweest 
in het Theo Swagemakers Mu-
seum in Haarlem. Swagemakers 
schilderde zijn stillevens op boei-
ende en impressionistische wijze 
en werd vooral beroemd om het 
portretteren van ministers, kerk-
vorsten, hoogleraren, acteurs en 
actrices. Ook vereeuwigde hij 
leden van het koninklijk huis, 
waaronder Koningin Juliana, 
Prinses Beatrix en Prins Bern-
hard en werd hij daarom ook wel 
de hofschilder genoemd. Werk 
van Swagemakers is door diverse 
grote musea aangekocht. De col-
lectie die bij Galerie Wijdemeren 
getoond wordt, geeft een prach-
tig beeld van het werk van Swa-
gemakers en wordt opgeluisterd 
door persoonlijke bezittingen en 
voorwerpen uit diens atelier. 
Tijdens het weekend van de 
Kunstronde op 20 en 21 mei is 
de galerie     ’s-morgens al om 
11 uur open. Men kan genieten 
van sfeervolle live muziek, maar 
ook zien hoe een schilder of res-
taurateur te werk gaat. Dat alles 
natuurlijk onder het genot van 
een drankje en een hapje. Galerie 
Wijdemeren is gevestigd aan de 
Herenweg 71-73 in Breukeleveen. 
Buiten de Kunstronde zijn de 
gebruikelijke openingstijden: 
iedere woensdag, donderdag en 
vrijdag van 11-17 uur. 
Voor meer informatie: 
www.galeriewijdemeren.nl.

Kunstronde valt samen 
met opening expositie
'Holland Waterland’
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'Turnen' 'Zeilen'

Van april tot oktober wordt 
op zondag zeiltraining gege-
ven aan jeugdleden van 8-18 
jaar. De jeugdleden varen in 
een Optimist of Splash en 
krijgen les van goed opge-
leide instructeurs.

Daarnaast is er elk seizoen 
een onderling wedstrijdpro-
gramma dat wordt georga-
niseerd op de Loosdrechtse 
plassen. Ervaren jeugdzei-
lers gaan op pad om zich 
buiten de vereniging te 
meten met anderen.  Regel-
matig worden evenementen 
georganiseerd door enthou-

siaste leden en ouders. 
U bent van harte welkom 
om geheel vrijblijvend
kennis te maken met het 
jeugdzeilen van de zeilver-
eniging. 
Er zijn zeilboten en red-
dingsvesten beschikbaar, zo-
dat alle kinderen het zeilen 
kunnen proberen. Alleen of 
samen met onze jeugdleden 
in een Optimist of Splash. 
Zeilervaring is niet vereist, 
een zwemdiploma wel. 
De koffie staat klaar!
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
242a Loosdrecht
wsv-hetwittehuis.nl  

In alle vroegte begonnen 
op zaterdag 13 mei de Re-
gio kampioenschappen in 
Amersfoort met Fay Pos 
als enige Nilo turnster. 
Zij turnde een hele mooie 
wedstrijd met als eindresul-
taat een gouden plak en de 
status Regiokampioene! Fay 
mag door naar de district 
finale op zaterdag 10 juni!

In het andere deel van 
het land, Almelo, mocht 
Claire Visser aantreden op 
het bondskampioenschap 
NK Derde divisie. Van Nilo 
heeft er nog nooit een 
turnster op de NK finale 
gestaan, dus dat is al een 
prestatie op zich.
Claire begon sterk met 
haar sprong, bij brug ver-
liep het niet vlekkeloos, 
maar gelukkig kon ze 
tijdens haar oefening scha-
kelen en het ene element 
voor het andere verwisse-
len, zodat ze een val van 
de brug kon vermijden. 
Dit laat maar weer eens 
de klasse zien van deze 
turnster. Op naar de balk, 
een prachtige oefening en 
Claire stond 11e in de tus-
senstand. Ons streven was 

Mooi turnweekend voor Nilo

met haar vloeroefening 
weer bij de eerste 10 uit te 
komen. Nou dat is gelukt 
hoor! Zij liet zo’n prachtige 
oefening zien, waardoor ze 
uiteindelijk als 4de in het 
eindklassement eindigde. 
Weliswaar net naast de me-
dailles, maar niet minder 
trots op deze prestatie op 
nationaal niveau! 
Op zondag 14 mei, mocht 
Claire wederom aantreden 
in Almelo, nu voor de toe-
stelfinales op Balk, Sprong 
en Brug. Op de balk begon 
Claire heel sterk, maar 
eindigde wederom op een 
vierde plaats, bij sprong 

en brug draaide ze ook 
mooie oefeningen, maar 
het was duidelijk dat alle 
deelneemsters tot de beste 
turnsters van Nederland 
behoorden. Claire werd 
respectievelijk zesde en 
achtste op deze toestellen. 
We kijken terug op een top 
seizoen met Claire met heel 
veel successen en hebben 
genoten van dit bijzondere 
weekend. Een turnster van 
ons kleine cluppie Nilo, 
vierde van Nederland, echt 
een top prestatie waar wij 
heel trots op zijn! 

‘Open dag zondag 21 mei van 9-16 uur’

Watersportvereniging 
Het Witte Huis 

Raad worstelt met toekomstscenario’s
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Woensdag 3 
mei worstelde de gemeen-
teraad met een rapport van 
bureau Rijnconsult waarin 
een analyse en drie scena-
rio’s voor de toekomst van 
Wijdemeren staan. En alle 
toekomstbeelden gaan veel 
geld kosten. 

Tjin Bremer van het organi-
satieadviesbureau uit Hou-
ten vertelde dat het rapport 
gebaseerd is op gesprekken 
met een dwarsdoorsnee 
van de ambtenaren, op do-
cumenten en op wat een 
kerngroep had vastgelegd in 
scenario’s. Hij schetste een 
beeld van de organisatie van 
Wijdemeren. Positief waren 
de betrokkenheid, de con-
tacten met de burgers en de 
korte communicatielijnen. 
Wat beter kan is een bredere 
visie. Er moet meer beleid 
worden gemaakt dat over 
de grenzen heen kijkt. Daar-
naast heeft Wijdemeren 
een digitale achterstand en 
verzanden veel plannen in 
goede voornemens die niet 
worden afgemaakt. Financi-
eel is de gemeente kwetsbaar 

en is de werkdruk hoog, 
vooral doordat veel posten 
slechts door één ambtenaar 
worden bezet. De oorzaak 
lag volgens de onderzoekers 
in de bezuinigingen in het 
verleden. Er is te weinig geïn-
vesteerd in nieuwe zaken en 
de regionale samenwerking 
komt niet of moeizaam tot 
stand. Toerisme, recreatie, 
verkeer, digitalisering en het 
sociaal domein schreeuwen 
om een regionale aanpak. 
Binnen het ambtenarenap-
paraat zou er veel meer aan-
dacht moeten zijn voor de 
ontwikkeling van personeel 
en voor innovatie. Het heeft 
te lang stil gestaan. Volgens 
Bremer moet er een enorme 
stap worden gemaakt, an-
ders loopt het echt vast. 

Drie scenario’s
Ook als Wijdemeren zou fu-
seren, moet er geïnvesteerd 
worden in de organisatie 
voor 8 ton tot 1 miljoen. Je 
moet volgens het rapport 
goed voorbereid zijn op 
een fusie, zelf sterk staan. 
Anders is er geen sprake 
van gelijkwaardigheid. Dat 
wierp wel enige vragen op. 

Maar Martin Vuyk van de 
VVD begreep dat het belang-
rijk is om de ‘sleutelfiguren’ 
vast te houden en dat kost 
ook geld. In het tweede sce-
nario wordt Wijdemeren 
een regiegemeente die zich 
voornamelijk bezig houdt 
met het bepalen van het be-
leid, allerlei taken stoot je af. 
Een groep professionele ma-
nagers in een kleine organi-
satie stuurt aan. De binding 
met de dorpen is minder. 
Een variant die wel 2 tot 4,5 
miljoen kost. Dat lijkt geen 
reële positie, was de alge-
mene mening. Bij de derde 
vorm wordt Wijdemeren 
een uitvoeringsgemeente. 
Zichtbaar, gericht op de ker-
nen. Met veel aandacht op de 
kwaliteit van diverse projec-
ten, het liefst ‘excellent’. Dat 
kost echter 1 tot 1,5 miljoen. 
Er waren veel vragen. Stan 
Poels (PvdA/GrL.) vroeg zich 
af waarom de keuzes zo 
scherp waren. Is er geen mix 
mogelijk? D66‘er Joost Boer-
mans was verbaasd over de 
digitale achterstand, terwijl 
de raad de afgelopen periode 
toch behoorlijk wat euro’s 
beschikbaar had gesteld 

voor pc’s e.d. Namens het 
CDA had Dik van Enk grote 
moeite met het gemak waar-
mee miljoenen over tafel 
gingen. “Hoe leg ik dat uit 
aan de man op straat” vroeg 
hij zich af. Het antwoord was 
dat het slechts om globale 
getallen ging, later volgt een 
degelijke onderbouwing. En 
Gert Zagt van De Lokale Par-
tij miste een aansluiting met 
andere gemeenten. Moest 
de regionale bestuurskracht 
ook niet beter worden?

Verwarring
VVD‘er Robby Israël vond 
zichzelf realistisch toen hij 
al bij het begin van het debat 
de vraag stelde of dit het juis-
te moment is om te praten 
over scenario’s. De provincie 
Noord-Holland is een proce-
dure gestart om te fuseren. 
Moeten we niet eerst weten 
waar we naar toe gaan? Ver-
warrend was ook dat Wijde-
meerse raad besloten heeft 
om samen met anderen veel 
taken uit te besteden. En nu 
gaat de voorkeur uit naar het 
zoveel mogelijk naar een uit-
voeringsgerichte gemeente. 
Is dat niet tegenstrijdig? De 

raad is in meerderheid tegen 
fusie, terwijl uit het debat 
bleek dat de ambtenaren wel 
toe zijn aan een fusie. 
Burgemeester Smit pleitte 
hartstochtelijk voor een 
gezamenlijk standpunt. Dat 
zou de positie van deze ge-
meente versterken. “De pro-
vincie moet met heel goede 
argumenten komen om een 
fusie te starten” zei hij. 
Ria Hennis van Dorpsbelan-
gen werd ‘wanhopig’ van de 
verdeeldheid. “Met samen 
optrekken kun je iets be-
reiken. Je moet je ook over 
vroegere standpunten heen 
kunnen zetten” zei ze. CDA- 
voorman Jan Verbruggen 
voelde zich ‘opgejaagd’. Hij 
wil met alle fracties rond de 
tafel om zoveel mogelijk een-
heid te verkrijgen, zelfs als 
het gaat om niet alle punten. 
Het concrete voorstel van 
B&W om akkoord te gaan 
met het scenario ‘uitvoe-
ringsgemeente’ verdwijnt 
dus nog een paar weken in 
de ijskast. Tot Jan Verbrug-
gen consensus heeft. En tot 
we weten wat Noord-Holland 
uiteindelijk beslist.
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Ingezonden brief

Opdat wij nooit vergeten;                                                                                 
Op zaterdag 10 maart 1945 werd een aanslag gepleegd op 
de Duitse Oberfeldwebel voor het café ‘De Hollandse Tuin’ dat 
toen tegenover het gemeentehuis was gelegen. De Loosdrechters 
schaamden zich er in stilte voor dat tien onschuldige niet-
Loosdrechters hiervoor als represaille werden doodgeschoten door 
de Duitsers. Tien ter dood veroordeelden uit Kamp Amersfoort, 
onder wie zes mannen uit Ede die bij een wapendropping waren 
gegrepen. Het waren de heren Tigelaar, Verduijn, Van Vliet, 
Roosjen, Rozeboom en Garretsen. Op het monument dat al een 
jaar na de oorlog werd onthuld door de toenmalige burgemeester 
staan alle namen van mensen, ook Loosdrechters, die in de oorlog 
door geweld zijn omgekomen. Het monument van de beeldhou-
wer Paul Grégoire werd uit natuursteen gehouwen. Het is een 
mannenfiguur met een duif op de rechterarm, waarom hij een 
gebroken boei vormde. Hiermee symboliseerde hij de bevrijding 
van een gevallen strijder van zijn aardse banden. Jammer genoeg 
is het beeld in slechte staat. 
De nabestaanden van de op 20 maart 1945 te Loosdrecht 
gefusilleerde verzetsmensen voelen zich door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren niet 
begrepen in hun vraag naar achting en respect. Na een bijna drie 
jaar durende strijd, gevoerd door hun vertegenwoordiger, de heer 
B.V. Verduijn uit Wageningen (ondergetekende) om het in verval 
gerakende gedachtenismonument in het parkje tegenover het 
voormalige gemeentehuis, door restauratie of vernieuwing, zijn 
zeggingskracht en respect afdwingende gedaante weer terug te 
geven, moesten zij helaas vernemen dat de gemeente Wijdemeren 
aan deze wens geen gehoor wenst te verlenen.
Dit weergeven in het door het college op 25 april jl. genomen 
besluit, niet over te gaan tot vervanging van het monument. 
Een besluit dat zo werd medegedeeld uiteindelijk is genomen 
op grond van een aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
gevraagd advies. Een advies dat in de beoordeling van de staat 
waarin het monument zich bevindt in niets afwijkt van het door 
de verontrusten nabestaanden reeds in september 2014 aan 
de burgemeester van Wijdemeren aangeboden advies. Hierin 
echter werd wel, anders dan in het advies van de Rijksdienst, 
door de adviesgever ingegaan op de uniek cultuurhistorische 
betekenis van het monument. Aangemerkt werd daarin, dat het 
daar gebeurde, dat nooit vergeten mag worden, een gedachte-
nismonument verdient dat ook zelf borg staat voor een lange 
levensduur. Een lange levensduur die de Rijksdienst, ondanks 
zijn met hocuspocus gevulde dure onderhoudsadvies niet durft te 
garanderen: ‘Een afdak zou dan een oplossing kunnen zijn om de 
verwering te beperken’.
Rest ons alleen nog de vraag, - geconfronteerd met de aftakeling 
van het monument -, wat er nog is overgebleven van de eens door 
de inwoners van Loosdrecht gedane belofte: het instant houden 
van de gedachtenis met eerbied en respect van de daar (voor hen) 
gefusilleerde verzetsmensen.

Ben Verduijn 

Overdenking 
betreffende het 
Fusillademonument

WIJDEMEREN- Het opstap-
pen van de raadsleden Vuyk 
en Israel uit de VVD haalde 
zelfs het landelijk blad Follow 
The Money dat het onderzoek 
naar de financiële strapatsen 
van VVD- voorzitter Keizer in 
gang zette. 

Dat de heren wel in de ge-
meenteraad blijven zitten, 
heeft volgens fractievoorzit-
ter Robby Israel niets te ma-
ken met ‘zetelroof’. Tenslotte 
zijn ze gekozen als VVD’er 
en met dat mandaad zijn 
ze volksvertegenwoordiger. 
“Het begrip ‘zetelroof’ is 
misplaatst. De wet noch de 
statuten van de VVD zeggen 
iets over het opgeven van de 
zetel in deze situatie. Daar 
is ook door de wetgever 
bewust voor gekozen om 
raadsleden onafhankelijk 
te laten zijn van hun partij. 
Niets mis mee dus.” Voorts 
wijst hij erop dat zowel hij 
als Martin Vuyk de liberale 
lijn blijven volgen en inder-
daad zoveel mogelijk met de 
overblijvende VVD-  fractie ( 

Vuyk en Israel nieuwe fractie

De VI- fractie (foto: Douwe van Essen//WWK)  

Sieta Vermeulen – red.) blij-
ven samenwerken. De kiezer 
blijft dus krijgen waar hij of 
zij voor heeft gekozen, zegt 
Israel. De VI- heren hebben 
zelfs geprobeerd om alleen 
landelijk hun lidmaatschap 
te beëindigen, dat bleek niet 
mogelijk. Tijdens het eerste 
optreden in de raad bleek 
inderdaad dat de nieuwe 
fractie zich grotendeels 
conformeerde aan het VVD-
standpunt. 

Israel en Vuyk hebben veel 
positieve reacties ontvan-
gen, maar niets van de VVD-
top gehoord.  Terugkeer naar 
de VVD staat niet ter discus-
sie, zeker niet zolang de 
huidige top het voor het zeg-
gen heeft, stellen de heren. 
Vuyk en Israel zegden hun 
lidmaatschap op, omdat ze 
vinden dat de VVD te lauw 
reageert op diverse integri-
teitsschendingen bij de VVD. 

Door: Evert de Kruijf
HILVERSUM - Volgende week 
woensdagmiddag 24 mei 
wordt er vanaf 15.30 uur 
weer gekoerst op de weilan-
den van boer Sach Jansen aan 
de Hilversumse Melkmeent. 
Het is de 9e editie van de 
Grasbaankoersen waar paar-
den en pikeurs van naam en 
faam met elkaar de strijd 
aanbinden. Ook Olympisch 
kampioene Anky van Gruns-
ven zal voor een Western 
Riding Show van de partij zijn. 

Deze ellipsvormige baan 
van 600 meter is volgens 
kenners de mooiste gras-
baan van Nederland, des 
temeer reden om met het 
hele gezin dit spektakel van 
dichtbij mee te maken. Wie 
door het fraai uitgevoerde 
programmaboekje bladert, 
komt al snel tot de ontdek-
king dat het weer uitermate 
spannend wordt welke sulky 
als eerste de finish zal pas-
seren. Bekende namen van 
ervaren pikeurs als Ruud 
Pools en Rick Ebbinge passe-
ren de revue, maar ook on-
der de paarden zie je grote 
namen die al verschillende 
races hebben gewonnen. De 
koersen zijn professioneel 
en onder de verantwoorde-
lijkheid van het NDR (de Ne-

‘Met Anky van Grunsven en duo-sulky’s’

Veel te beleven bij 9e editie 
Grasbaankoersen

derlandse Draf en Rensport). 

Anky van Grunsven
Wie kent Anky van Gruns-
ven niet? De amazone uit 
Erp die met Bonfire en Sa-
linero drie keer Olympisch 
goud op de dressuur won. 
Na haar topsportcarrière 
heeft ze zich geworpen op 
het western rijden (ook 
daarin weer succesvol). Nu 
komt ze in cowboypak naar 
Hilversum op haar paard
Whizashiningwalla BB 
(Whiz) voor wat officieel een 
‘reining clinic’ heet, met 
spectaculaire sliding stops 
en spins, waarbij het be-
langrijk is dat Whiz steeds 
ontspannen blijft.  

Duo-sulky’s 
Speciaal in Hilversum is de 
zogenaamde duo-sulky een 
attractie waar lokale bijrij-
ders naast de pikeur plaats-
nemen. Dit jaar zijn het de 
deelnemers van het team 
van ‘Chalet.nl vakantiewo-
ningen’ met Astrid Koelink, 
Ankie Torsing, Ilse Glijn, 
Tamara Baartman, Esther 
Gervers, Lonneke Tiggeler, 
Bas Baartman, Rogier Sluy-
ter en Gerard Koelink. Zij 
gaan op 1 juni wandelend 
en fietsend zo vaak mogelijk 
Alpe 'd Huez bedwingen en 
daarmee zo veel mogelijk 
sponsorgeld ophalen, dat 

lees verder op pagina 12



10

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

Vriendenloterij; 

Achterban verenigingen brengen 
7.271 euro bij elkaar voor de clubkas
Een mooie opsteker voor 3 
verenigingen in Loosdrecht. 
Dankzij hun achterban 
komt er dit jaar 7.271 euro 
extra binnen in de clubkas. 
Zij steunen hun vereniging 
door specifiek voor deze 
club mee te spelen met de 
VriendenLoterij. De helft 
van ieder lot waarmee zij 
meespelen, gaat direct naar 
de clubkas. SV Loosdrecht 
ontving de grootste bijdra-
ge, namelijk 3.521 euro.

Meespelen voor je 
eigen club
Naast deze verenigingen 
zijn er in Nederland nog 
ruim 3.000 clubs en vereni-
gingen die via de Vrienden-
Loterij extra inkomsten ge-
nereren voor de clubklas. 

Dit jaar is er in totaal ruim 
4,5 miljoen euro uitge-
keerd, 600.000 euro meer 
dan vorig jaar. Meer clubs 
en verenigingen sluiten 
zich aan bij deze manier 
van fondsenwerving. Daar-
naast spelen deelnemers 
die meespelen met een lot 
voor hun club steeds lan-
ger mee.

De VriendenLoterij is hier-
door een structurele finan-
cier voor veel organisaties. 
Clubs en verenigingen die 
nog niet aangesloten zijn, 
kunnen zich aanmelden 
via: 
vriendenloterij.nl/clubs

Door Patricia IJsbrandij
Vijf klassieke stukken van 
de bekendste toneelschrij-
ver aller tijden Shakespeare 
(1564-1616) in één cocktail. ’t 
Theaterwinkeltje shaket deze 
ingrediënten in een Theater-
Zomercursus voor kinderen van 
10 tot 14 jaar. Spelenderwijs 
ontwikkelen en kennismaken 
met geschiedenis.

In zijn stukken verwerkte 
Shakespeare tegenstrijdige 
gedachten en ingewikkelde 
emoties, die hilarisch grap-
pige scènes opleveren, te-
gelijkertijd relativeert en 
levenslessen meegeeft. Neem 
nou MacBeth die, aangezet 
door zijn vrouw, de koning 
vermoord om zelf koning te 
kunnen worden, maar erg 
gelukkig werden ze niet. In 
Midzomernachtdroom wordt 
het elfenkoningsechtpaar 
Oberon en Titania verliefd, 
op elkaar, op anderen, én ...op 
een ezel. De liefde maakt veel 
gevoelens los bij mensen en is 
eindeloos ingewikkeld. Neem 
nou het liefdesverhaal van 
Romeo en Julia, zij mochten 
van beide families niet samen 
zijn en verkiezen te sterven 
voor elkaar. Of het felle bek-
vechten door de liefde in ‘Veel 
gedoe om niets’, waarin men 
wil trouwen, het feest door 
vermeend vreemdgaan niet 
doorgaat en er toch een brui-
loft is. In De Storm gaat het 
over macht, stranden op een 
eiland met heksen en geesten, 
een alles verwoestende storm, 

‘Theater-Zomercursus van 21-25 augustus’

Smoothie Shakespeare

wraak, twee koningen en hun 
kinderen die verliefd worden. 
Het loopt gelukkig allemaal 
goed af. Al deze ingrediënten 
zijn met zowel stoere als lief-
lijke karakters gemixt in een 
te gek leuke toneelvoorstel-
ling. Na een week van afwis-
selende creatieve dagen is de 
voorstelling voor vrienden en 
familie op vrijdagavond 25 
augustus in het Wijkgebouw.  
’t Theaterwinkeltje van 
Rafaela Bikker is bekend in 
Loosdrecht van de theaterdi-
ners Boze Bruiden, Josefien 
en Zolderzusjes. Rafaela; “ Zo 
brengen we theater dichterbij 

de mensen. De meeste zouden 
anders nooit naar een voor-
stelling gaan en nu zitten ze 
er middenin. Het zijn hele ge-
zellige avonden, iedereen gaat 
gezellig met elkaar kletsen en 
er ontstaat een soort saam-
horigheid. Het is een mooie 
theaterbeleving!” Op de basis-
scholen De Linde en De Cata-
maran geeft Rafaela aan alle 
groepen theaterlessen. In een 
serie lessen van tien weken 
mogen de kinderen doen wat 
ze willen, dans, toneel, zang, 
schrijven, expressie of een 
circusact. “Ik kijk naar het 
kind en laat ze in hun kracht 

groeien, daarna combineer ik 
alles in één verhaal met ter 
afsluiting een leuke voorstel-
ling”, zegt Rafaela. 
Er staan nog meer projecten 
op stapel van ’t Theaterwin-
keltje, zoals ‘De Uitbraak’, een 
vrolijke productie voor ou-
deren, en ‘Het laatste rondje’ 
wat zijn uitvoering zal vinden 
in een gezellig bar/eetcafé eta-
blissement. 
Saskia Jelsma en Rafaela Bik-
ker studeerden samen aan de 
theaterschool in Maastricht. 
Enkele jaren geleden werd 
op het Theaterfestival in Alk-
maar de samenwerking van 
deze twee vriendinnen en 
professionele theatermakers/

toneeldocenten beklonken. 
Nu geven zij de Theater-
Zomercursus van 21 t/m 25 
augustus in Het Wijkgebouw 
van Nieuw-Loosdrecht. Er 
wordt voor drinken, fruit en 
nog wat lekkers gezorgd. Op 
de uitvoeringsdag is ook de 
lunch aanwezig. Bij mooi 
weer zal er ook buiten gerepe-
teerd worden.
Rafaela; “Het gaat er vooral 
om dat je het leuk vindt om 
toneel te spelen. Inschrijven 
kan tot 1 juli.” Het maximaal 
aantal deelnemers is 18, dus 
schrijf je snel in!
Meer informatie; telefoon-
nummer 0642129041 of bik-
kerrafaela@gmail.com

Beste Leden en niet-leden,

Altijd al eens een beschuitje met ons willen eten?
Vrijdag 2 juni is het weer zo ver, onze Algemene Ledenvergadering! 
Dit keer willen we graag met u een beschuitje eten. En u ondertussen 
bijpraten over het reilen en zeilen van uw en onze Lokale Partij. Een 
bewogen jaar hebben we achter de rug en een uitdagende tijd voor 
de boeg waarbij we uw input zeer op prijs stellen.   Wij rekenen 
graag op uw komst om 19:30 uur, we beginnen met een rondje 
bijzondere kraamvisite. Komt u later, dan graag dit even mel-
den.   Het officiële deel houden we kort (van 20:30 uur tot circa 21:30 
uur) en we sluiten de avond af met een borrel en een goed gesprek 
over uw en onze toekomst.  We zijn te gast bij onze fractievoorzit-
ter Gert Zagt thuis (Oud Loosdrechtsedijk 16, Loosdrecht) waar op 
Koningsdag een unieke gebeurtenis plaatsvond. De geboorte van 
een drieling (bij een koe). Bij mooi weer zal de bijeenkomst ook deels 
buiten worden gehouden. 
Tijdens het formele deel staat onder andere het jaarverslag van 
De Lokale Partij op de agenda. Leden ontvangen de bijbehorende 
stukken op een later moment, uiteraard ruim vóór 2 juni.  De bijeen-
komst zal een verfrissende combinatie zijn van formeel en informeel 
waarbij we voor u ook nog een leuk ander nieuwtje in petto hebben. 
Wij hebben inmiddels de traditie om onze ALV niet in besloten-
heid te houden. We hebben geen geheimen dus ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Dat geldt uiteraard ook voor uw partner en 
kind(eren).  
Wilt u ook eens een beschuitje eten met De Lokale Partij? Grijp dan 
uw kans en geef tegelijk uw advies en raad mee aan uw/onze jonge 
snel opgroeiende vereniging.  Laat u ons even weten of u komt? 
In verband met de voorbereidingen ontvangen wij graag vóór 
maandag 29 mei bericht van u. We zien u graag vrijdag 2 juni om 
19:30uur!  

Hartelijke groet, namens Fractie & Bestuur De Lokale Partij
Emile Bakker (Voorzitter)

Uitnodiging openbare algemene 
ledenvergadering DLP
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AGENDA

Donderdag 18 mei
Feestelijke Finale avond + 
Defilé van de Avond4daagse
Kijk voor meer info op;
avondvierdaagseloosdrecht.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
www.sypesteyn.nl

Donderdag 18 mei
‘Een smakelijk gesprek’ 
en filmavond van Pio Wij. 
Vanaf 17.30 uur/ vrijwillige
Bijdrage is€3,50. Opgeven;
Tel; 06-47037219 of kijk op
Pioniersgroep-wijdemeren.nl

Vrijdag 19 mei
Gratis Spreekuur; 
‘Administratie voor elkaar’ 
van Versa Welzijn/9.30-11 u
Lindelaan 98 Loosdrecht
Tel; 035-6942111

Vrij 19 t/m zon. 21 mei
Jagthuisfestival
Muziek en film Dvorak
Nederhorst den Berg, Info/
Kaarten; www.jagthuis.nl

Zat. 20 + zondag 21 mei
www.kunstronde.nl

Zondag 21 mei
Fietstocht Buitenplaatsen
vanaf Natuurmonumenten
’s-Graveland/€3/13.30 uur
www.fietsgilde.nl

Zondag 21 mei
Nesciolezing/Koffieconcert
Oude Kerkje Kortenhoef
11 uur/€10 incl. Koffie/thee
www.osg-kortenhoef.nl

Woensdag 24 mei
Paardensport spektakel;
Grasbaankoersen en shows
Hilversumse Meent
Aanvang 15.30 uur/€8
www.grasbaanhilversum.nl

Donderdag 25 mei
Hemelvaartsdag

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
21 mei 11.00 uur: diaken R. Simileer
  gezinsviering 
  mmv Emmaus Angels
Beukenhof 
21 mei 11.15 uur: Woord & Communiedienst

Gereformeerde Kerk  
21 mei 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
21 mei 10.00 uur: Kand. J.W. Th. Mout
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
21 mei 09.30 uur: Ds. A. Christ
 18.30 uur: gez. dienst in de Sijpekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
21 mei 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

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

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

035 582 59 56Opslag 
nodig . . .
035 582 59 56

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
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Sander van Rouwendaal
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
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Frits Ham
Tel. 035-5821027
frits.ham@hetnet.nl

Herman Stuijver
Tel. 0610867452
h.stuijver@hetnet.nl
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De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
Fax. 035-5821697
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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
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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

✓ 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

Te Huur 

Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336
FANCYPETS 

HONDENTRIMSALON

(geen wachttijden, 

alle rassen)

rading 50 

Loosdrecht

0628786091

COLOFON
oplage: 4.500 ex.
Uitgave van 
Ten Herkel B.V.

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Herman Stuijver
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

Uw advertentie
in de Nieuwsster?
DeNieuwsster.nl
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BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.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

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

SAUCIJZENBROODJES

nu 4 voor € 5,00

VERKOOP
ONDERHOUD
Aggregaten
Waterpompen
Kettingzagen
Heggenscharen
Hogedrukreinigers
Bladblazers en –zuigers
Robotmaaiers
Loop- en zitmaaiers
Tractoren

VERKOOPPPUNT ASPEN
Werkkleding Snickers Workwear
Beschermkleding + accessoires

Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
Tuin- & Parkmachines
VA keuringsbedrijf

www.doornenbal-derooij.nl
Rijksstraatweg 39-41  Nieuwersluis  Tel 0294-231290

Doornenbal & De Rooij

Sinds 1958

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Uw tuin verdient een
De meest verkochte frontmaaier 
in de Benelux. Met B&S 3130 
series motor en hydrostatische 
transmissie. Voorwielaandrijving 
en achterwielbesturing. Met een 
85 cm combi maaidek.

Van € 3719,-

Voor € 3219,-

Villa 14 HST

het Koningin Wilhelmina 
Fonds (KWF) kan besteden 
aan onderzoek, voorlichting 
en bestrijding van kanker. 
Voor deze sportieve kanjers 
is opgeven geen optie, ook 
niet achter de kont van een 
paard. 

Elf koersen
Het programma bestaat uit 
11 koersen waaronder de 

Grote Prijs van Hilversum. 
Naast de genoemde Duo 
Sulky’s is er ook een Monte-
koers, waarbij de ruiters op 
het paard zitten, of liever 
in de beugels staan. Tevens 
is er een demonstratie met 
Tuigpaarden en de bekende 
Bolskoets rijdt weer rond. 
De kinderen hoeven zich 
niet te vervelen, want ze mo-
gen een ritje maken op een 

pony. Ook kan iedereen een 
paardenbox met een merrie 
en een veulen bezichtigen. 
De inwendige mens wordt 
niet vergeten bij deze ge-
zellige paardenmeeting. Er 
is zeer gevarieerde horeca 
aanwezig. 

Een gokje
Ook kan er officieel bij wed-
aanbieder Runnerz een gok-
je gewaagd worden, je kunt 
er al terecht voor € 0,50. Je 

kunt ‘winnend-dubbel, win-
nend- duo-plaats- trio- kwar-
tet’ invullen, ter plekke kun 
je alle wedinformatie krij-
gen en uitleg staat ook in 
het gratis programmablad 
dat iedereen krijgt uitge-
reikt bij de ingang. Als het 
paard wint of bijna wint, 
beleef je de weddenschap 
toch veel intenser dan bij 
welke saaie loterij dan ook? 
Sowieso een stuk leuker en 
zeker veel spannender! 

De Hilversumse Grasbaan-
draverij is mede tot stand 
gekomen met medewerking 
van Stadsfonds Hilversum. 
De toegang bedraagt €7,- 
(incl.programmaboekje); 
kinderen tot 14 jaar gratis. 

Voldoende gratis parkeerge-
legenheid. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.grasbaanhilversum.nl

vervolg pagina 9; 
Veel te beleven bij 9e editie Grasbaankoersen


