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LOOSDRECHT Het Hemelvaart weekend deed Loosdrecht vier 
dagen bruisen als vanouds. Eindelijk was het warm weer, met 
oplopende temperaturen tot wel dertig graden, waardoor men 
verkoeling zocht, in de schaduw of bij het water. 

sen het ‘oude’ Loosdrecht 
deden (her)beleven. Bijna 
Zandvoort-achtige taferelen 
in zomerse outfits in de file 
over de dijk, op de fiets naar 
het water bleek toch de beste 
optie, daar het parkeren 
van een auto al snel op deze 
dagen een ‘dingetje’ is. Men 
kwam massaal een bootje 
huren, bootverhuurders de-
den dan ook goede zaken, 
met een goed gevulde koel-
box mee was een heerlijke 
dag gegarandeerd. Met het 
liedje in je hoofd van André 
van Duijn “Oh, wat is het le-
ven fijn als de zon schijnt..” 
raakt vrijwel iedereen onwil-
lekeurig goedgemutst. 
Op het enige strand van 
(Oud-)Loosdrecht, het Vun-
tus strand, genoot jong 
en oud van de zon en het 
water. Zwemmen was nog 
best een uitdaging maar de 
allerkleinsten hadden het 
minste erg in het nog iets te 
frisse water. Op dit soort da-

gen snakt iedereen naar een 
mooie dorpskern in ‘Oud’ 
met meer fijne terrasjes en 
vertier, waar men tot in de 
late uurtjes kan nagenieten, 
borrelen, dansen en kletsen. 
Pizza, patatjes, borrelplan-
ken en een ijsje, bier, wijntje 
of een gin-tonic, het is er 
gelukkig allemaal wel te ver-
krijgen. De Snackboot en de 
IJsboot vaarden voor het eerst 
dit jaar op volle toeren en 
voorzagen de waterrecrean-
ten met trek of dorst van een 
snack of de noodzakelijke 
verfrissingen. Wakeboarders 

en waterskiërs konden niet 
meer wachten en startte elke 
dag al om half vijf in plaats 
van op de toegestane tijd van 
zes uur. De Mijndense sluis 
en het tankstation West End 
draaiden overuren. Zou het 
een typisch Loosdrechts ta-
fereel zijn ‘aanhaken’ op de 
plas? Bootjes in alle maten 
aaneen geknoopt waarna 
men bij elkaar aan boord 
klimt om, niet varend maar 
dobberend, met muziek en 
proviand delend, het zon-
nige weekend te vieren?

Bij de verzorgingshuizen 
werden extra ijsjes uitge-
deeld, een comfortabele 
stoel in de schaduw gezet, 
hopend op een klein briesje, 

onderwijl evenementen als 
een ‘Captains dinner’ en een 
sidderend ‘45+ singles feest’, 
georganiseerd door crea-
tieve ondernemers, men-
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

HOE ZOMER,
HOE SLOMER

Op zaterdag 10 juni 2017 
organiseert Gastouder-
bureau Gooi en Eemland 
Eigen&Wijzer een uniek 
gastoudercongres. 

Over de dag verspreid kun-
nen gastouders en nanny’s, 
die zijn aangesloten bij het 
gastouderbureau, verschil-
lende workshops volgen; o.a. 
omgaan met boosheid, ver-
schillen tussen jongens en 
meisjes, communiceren met 
kids, deskundig opvoeden, 
spraak- en taalontwikkeling. 
Ook de Brandweer Gooi en 
Vechtstreek komt een work-
shop geven over brandpre-
ventie. De gastouders gaan 

aan de eind van de dag naar 
huis met kennis die zij direct 
kunnen toepassen in hun 
opvang. 
Janine Gerritsen, manager 
gastouderbureau, zegt over 
het gastoudercongres; “Onze 
gastouders spelen een be-
langrijke rol bij de ontwikke-
ling van een kind. Wij bieden 
hen graag de mogelijkheden 
om hun kennis te verdiepen 
en praktijksituaties voor te 
leggen aan professionals en 
aan collega gastouders”. Het 
gastoudercongres is een on-
derdeel van de vele contact- 
en kennismomenten met 
gastouders. Ook gastouders 
in spe, zonder kwalificatie, 

kunnen terecht bij het gast-
ouderbureau. Janine; ‘Wij 
bieden een select groepje ta-
lenten ondersteuning bij de 
ROC Rivor opleidingsroute 
‘Helpende Zorg en Welzijn, 
specialisatie gastouders 
(mbo-niveau 2)’. 
Ben jij gastouder of heb je 
de ambitie om gastouder-
opvang te gaan aanbieden, 
neem dan contact met Gast-
ouderbureau Gooi en Eem-
land Eigen&Wijzer telefoon 
035-6281381. 

Het gastoudercongres 10 
juni bij De Pinkenstal Lindel-
aan 106 in Nieuw-Loosdrecht 

Gastoudercongres bij Eigen&Wijzer

Door: Herman Stuijver
Het tijdloze liefdesverhaal 
van Tony en Maria in de West 
Side Story verveelt blijkbaar 
nooit. De opvoering door de 
amateurs van Spotlight uit 
Loosdrecht trok een bijna 
volle zaal in Spant! En te-
recht, de passie en het en-
thousiasme spatten ervan af. 

Als je maanden achter el-
kaar heel veel uren steekt 
in een grote productie met 
25 spelers, een live band 
met elf musici en een crew 
achter de schermen, dan 
is de spanning voor één 
optreden natuurlijk groot. 
Alles moet in één keer luk-
ken, op het juiste moment 
inzetten, de afstemming 
met de band, de danspasjes, 
je teksten vloeiend zingen 
en spreken, het decor, de 
rekwisieten, licht, geluid, 
alles moet kloppen. Welnu, 
daar is Muziektheater Spot-
light volledig in geslaagd. 
Daar mag producent Eric 
Brand trots op zijn, trou-
wens ook een ondeugende 
Indio. Een prachtige avond 
musical. Waarbij de deun-
tjes steeds in je hoofd 
blijven zitten, menigeen 
zal onderweg naar huis ‘To-
night’ of ‘America’ geneu-
ried hebben. 
Door de mooie muziek 
onder leiding van Jeroen 
J. Vermeulen met onzicht-
bare blazers, dwarsfluitiste, 
pianist, slagwerker, gitaris-
ten en violiste werd je weer 
eens bewust hoe knap deze 
compositie van Leonard 
Bernstein in elkaar is gezet. 
Ook de combinatie met de 
solisten en de cast verliep 
vrijwel foutloos, terwijl het 

Spotlight speelt prachtige West Side Story

bepaald geen simpele mu-
ziek is. Een beetje onwen-
nig doen de spelers hun eer-
ste choreografie, een lang 
intro, wat onwennig op 
elkaar letten, in wisselend 
licht, een paar keer ‘Rot Op’ 
roepen om de vijandigheid 
tussen Sharks en Jets te 
benadrukken, maar dan be-
gint het te leven. Bernardo, 
de leider van de Sharks, is 
goed getypecast, een echte 
macho. Hoewel Joram Mal-
lien, een 26-jarige student 
rechtsgeleerdheid, beweert 
juist het tegenovergestelde 
te zijn, is het des te knapper 
dat hij deze uitdaging goed 
heeft opgepakt. Zijn tegen-
pool, de 19-jarige Joram de 
Boer, is veel softer, maar 
heeft een geweldige stem. 
Met gevoel zingt hij diverse 
solopartijen en zijn duet 
met Maria, daarbij smelt je 
hart. Een topprestatie voor 
een 19-jarige. Maar de aller-
beste stem behoort aan Mel-
lany Freen. Zoals zij zingt, 

is bijna hemels, loepzuiver 
en vol emotie. En dan ook 
nog tussendoor acteren, 
dat deed zij prima, evenals 
de andere solisten. Waarbij 
de Loosdrechtse Claudia 
van der Wilt als Anita op-
viel door haar fraaie His-
panic accent en heldere 
stem. Ronald Schouten van 
der Velden (Riff) was de on-
miskenbare leider van de 
groene Jets, geloofwaardig 
hard en met uitstraling. 
Er waren nog meer leuke 
rollen zoals de bedrijvige 
Doc door schooldirecteur 
Rob Salij en zelfs regis-
seur Pauline van Eijk deed 
mee. Zij verdient een groot 

compliment hoe ze erin 
geslaagd is om met deze 
groep een goede musical op 
de planken te zetten. Met 
hier en daar wat oudere 
jongeren als ‘gang’- leden, 
maar alleszins acceptabel. 
De gevechten, de koorzang 
en het bewegen, het was 
een mooi geheel. Bovenal 
bleek dat het verhaal uit 
1961 ruim een halve eeuw 
later nog steeds aanspreekt. 
Het vonkje sprong over op 
het publiek en de staande 
ovatie was zeer verdiend. 

Op zondag 11 juni organiseren 
43 verenigingen die aange-
sloten zijn bij de Naturisten 
Federatie Nederland (NFN) een 
Open Dag. Op talrijke plaatsen 
in Nederland recreëren bijna 
twee miljoen mensen wel eens 
bloot. Zoals je bijna niet anders 
zou verwachten bevinden deze 
plekken zich in Wijdemeren op 
twee eilandjes. 

Een bezoek aan de sauna, een 
zonnebad op het strand of in 
alle rust een boekje op de cam-
ping, geeft menigeen een alge-
heel gevoel van ontspanning. 
De daarvoor bestemde plek-
ken bevinden zich meestal in 
de mooiste natuur. Daar waar 
van (water)sport, kamperen, 
eten en drinken of puur van 
de rust, optimaal genoten kan 
worden. Een luxe die men zich 
permitteert voor af en toe één 
dagje of een levensstijl. De 
Open Dag Natuurrecreatie is 
bedoeld om volwassenen en 
kinderen kennis te laten ma-
ken met natuurrecreatie in 
verenigingsverband. De Open 

Dag is gratis te bezoeken.
Op Naturistenterrein De Molen 
te Ankeveen bevindt zich één 
van die vele verenigingen, de 
Amsterdamse Lichtbond (ALB). 
Belangstellenden zijn tussen 
10.30 en 16.00 uur welkom 
bij de Ankeveense Plassen. Het 
terrein De Molen is een dagre-
creatie terrein op een idyllisch 
eilandje. Er zijn faciliteiten als 
een groot natuurzwembad, 
sanitair, trampoline, jeu de 
boulesbanen en kinder-speel-
materialen. Het terrein biedt 
een veilige, besloten, rustige 
plek om bloot(gewoon) te ge-
nieten in de vrije natuur.
Terrein De Molen ligt aan de 
Loodijk 30, achter de molen 
in Ankeveen. Naast de molen 
is een ruime parkeerplaats en 
de aanlegsteiger met roeiboten 
van de ALB om van en naar het 
eiland te komen. Bij De Molen 
staan leden klaar om belang-
stellenden te verwelkomen en 
naar het eiland te roeien. 
Voor meer informatie: www.
alb-naturisme.nfn.nl

De Vier Elementen is een klein 
watersporteiland in de Loos-
drechtse Plassen, direct aan de 
4e plas. Je kunt er zwemmen, 
zonnen, zeilen, surfen, kano-
en en kamperen. Er is een ha-
ven waar je met je eigen boot 
kunt aanleggen of er met een 
roeiboot vanaf het vaste land, 
langs de waterlelies en horten-
sia’s, naar toe kunt roeien. Het 
eiland is deels grasland, deels 
moeras en deels bevlonderd en 
biedt door zijn begroeiing veel 
privacy. Er is een gezamenlijk 
onderkomen (de Vierhut) waar 
je welkom bent om van de keu-
ken gebruik te maken. Dus ei-
gen boot of tentje, slaaprol en 
proviand mee en je bent klaar 
om op de Vier te genieten van 
de ‘elementen’ wind, water, 
rust en natuur. Meer info: 
www.zonenleven.nl/de-vier-
elementen Bereikbaar vanaf 
jachthaven Ruimzicht Nieuwe 
weg 8 Breukelen. In overleg 
kun je opgehaald worden met 
een motorboot, bel ruim voor 
aankomst met 06-13691414. 

Open Dag Natuurrecreatie
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Ook dit jaar was er weer een 
sportdag voor alle groepen op 
de Rehobothschool. Op maan-
dag 22 mei mochten de kin-
deren van groep 1 t/m 4 het 
spits afbijten en werd er voor 
hun in de Eikenrode gymzaal 
een gezellige sportochtend 
georganiseerd.

Onder begeleiding van gym-
juf Linda konden de kinde-
ren zich flink uitleven op de 
verschillende onderdelen. 
De gymjuf kreeg daarbij 
goede hulp van de kinderen 
van groep 8, zij zorgden met 
veel enthousiastme er samen 
voor dat alles op rolletjes ver-
liep.
Op woensdag 24 mei, waren 
de kinderen van groep 5 t/m 
8 aan de beurt, hun sport-

Sportdag(en) op de Rehobothschool dag vond bij SV Loosdrecht 
op sportpark Hallinckveld 
plaats.
Het weer zat gelukkig mee 
en de stemming zat er gelijk 
vanaf het begin goed in. Een 
paar meiden van groep 8 
startte de Sportdag met een 
gezellige toch ook intensieve 
warming-up om alle spieren 
soepel te maken.
Daarna begon het sportpro-
gramma met traditionele 
onderdelen als penalty schie-
ten, voetbal, hockey, atletiek, 
lijnbal, slagbal, trefbal, hin-
dernisbaan en touwtrekken. 
Een superleuke sportieve 
sportdag waar de kinderen 
met elkaar en tegen elkaar 
elke uitdaging aangingen 
en waar veel gelachen werd. 
Aan het einde van de och-
tend, kregen alle kinderen 
een sportdiploma mee naar 
huis.

Foto; Miranda de Haan

Het nieuwe team van Versa 
Welzijn Wijdemeren is sinds 
eind vorig jaar enthousiast 
gestart op de locatie aan het 
Lindeplein in Loosdrecht. 

Inmiddels is er onder ande-
re een Administratie voor 
Elkaar Spreekuur gestart in 
Loosdrecht en Nederhorst 
den Berg op de vrijdagoch-
tend van 9.30 tot 11.00 uur 
en is er 20 april in samen-
werking met Inovum het 
Wijdehuis in Veenstate in 
Kortenhoef geopend. Het 
Wijdehuis is een ontmoe-
tingscentrum voor ieder-
een die een steuntje in de 
rug nodig heeft, waar je 
buurtgenoten ontmoet 
en nieuwe vrienden kunt 
maken. En het Versa team 
wil nog meer ontwikkelen, 
afgestemd op de vraag van 
inwoners.

Versa Welzijn is geen nieuw 
begrip in Wijdemeren. Ver-
sa Welzijn heeft zich in de 
negentiger jaren gevestigd 
in Loosdrecht en heeft zich 
gericht op het welzijn van 
de inwoners van Wijdeme-
ren. Zo is er het Algemeen 
Maatschappelijk Werk, het 
Groepswerk, Wonen Wel-
zijn Mantelzorg, Vrijwil-
lige Thuishulp Intensief 
en sinds kort ook Sociaal 
Juridische dienstverlening. 
Sinds vorig jaar is een 
nieuw team gestart van so-
ciaal werkers, ook dit team 
richt zich op het Welzijn 
van de inwoners van Wij-
demeren. 

Vanuit Wonen Welzijn Man-
telzorg kunnen er gesprek-
ken plaatsvinden onder 

Versa Welzijn in Wijdemeren

andere op het gebied van 
wonen, verhuizen of aan-
passingen, tijdsbesteding, 
eenzaamheid, lotgenoten-
contact, respijtzorg, ont-
spanning mantelzorgers 
en hulp en spandiensten 
door vrijwilligers. Vanuit 
de intensieve thuishulp 
wordt er ondersteuning ge-
boden van een vrijwilliger 
bij mensen thuis, een ma-
tje voor iemand met een 
beperking of ziekte. Deze 
ondersteuning richt zich 
ook op ondersteuning van 
de mantelzorger, de vrijwil-
liger biedt gezelschap aan 
degene die zorg behoeft zo-
dat de mantelzorger even 
vrijaf heeft (respijtzorg). 
Vanuit de Sociaal juridi-

sche dienstverlener wordt 
er hulp en advies geboden 
op het gebied van sociale 
voorzieningen, wetten en 
regelingen. 
Men kan bijvoorbeeld met 
vragen terecht over ar-
beidsrecht, huurtoeslag, 
uitkeringen, studiefinan-
ciering, belastingen, consu-
mentenzaken en echtschei-
ding. Vanuit het Algemeen 
Maatschappelijk werk 
wordt er hulp geboden in 
de vorm van groepswerk 
of individuele gesprekken. 
Hierbij kan men onder an-
dere denken aan hulpver-
lening bij verwerking, re-
latiegesprekken, huiselijk 
geweld, rouwverwerking, 
i d e n t i t e i t s p r o b l e m e n , 

onzekerheid, werkstress, 
spanningsklachten, maar 
ook financiële problemen. 

Ook kunnen inwoners van 
Wijdemeren terecht bij 
Versa wanneer ze vrijwilli-
gerswerk willen doen, idee-
en hebben voor hun wijk of 
mensen willen ontmoeten.
Het gehele team Wijdeme-
ren heeft ook qua finan-
ciële problematiek des-
kundigheid in huis en wil 
zich in de toekomst hierop 
blijven ontwikkelen. Een 
ideaal beeld is financiële 

stabiliteit voor iedere in-
woner van Wijdemeren.

Meer informatie over wat 
Versa Welzijn kan beteke-
nen of voor het maken van 
een afspraak kan men op 
werkdagen tussen 08:30 en 
17:00 contact opnemen via 
(035) 625 00 00 (dagelijks 
tussen 10-13) of bezoek 
onze website; www.versa-
welzijn.nl

Op Tweede Pinksterdag, 
maandag 5 juni, is de GAD 
gesloten. De inzameling van 
het huishoudelijk afval van 
deze dag vindt plaats op 
dinsdag 6 juni.  Dit geldt voor 
zowel de minicontainers, de 
huisvuilzakken, de boven- en 
ondergrondse verzamel-
containers als voor de pmd-
zakken. 

Op dinsdag 6 juni zamelen 
de wagens in meer wijken 
in dan normaal. Hierdoor 
kan het gebeuren dat uw 
minicontainer, huisvuilzak 
of pmd-zak op een ander 
moment van de dag wordt 
geleegd/ opgehaald dan u 
gewend bent. Dit kan uitlo-
pen tot 21:00 uur. Wij ver-
zoeken u hiermee rekening 
te houden en auto’s zo te 
parkeren dat de minicon-
tainers en zakken zichtbaar 
en bereikbaar blijven voor 
onze medewerkers. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw 
minicontainer, huisvuilzak 
of pmd-zak op de ochtend 
van de ophaaldag om 07:30 
uur aan de weg staat? Op 
deze extra ophaaldag is de 
GAD helaas niet in staat om 
terug te komen voor niet 
geleegde minicontainers. 

Deze wijziging is van 
toepassing op:
Loosdrecht, 
Boomhoek, Breukelenveen 
(minicontainers).

De vier scheidingsstations 
in de Gooi en Vechtstreek 
zijn op Tweede Pinksterdag 
gesloten. Op dinsdag 6 juni 
staan de medewerkers van 
de scheidingsstations weer 
voor u klaar van 08:30 uur 
tot 16:30 uur. 

Alvast hartelijk dank voor 
uw medewerking!

Gewijzigde ophaaldag in 
verband met Pinksteren
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GRAAG TOT ZIENS A.S. DONDERDAG BIJ U OP HET LINDEPLEIN

Lindeplein

WIJ ZETTEN ONZE PRIJZEN OP ZIJN KOP

versplein

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

ELSTAR HANDAPPELS

SUPER KWALITEIT GALIA MELOENEN

UIT LIMBURG SUPER KWALITEIT 
VERSE ASPERGE

HEERLIJKE SCHONE KRIEL

HEERLIJKE VOLLE 
GROND KOMMKOMERS

ZE ZIJN ER NOG BIO MANDARIJNEN
BIO TROSTOMATEN 
HEERLIJK VAN SMAAK

ZE ZIJN ER WEER HOLLANDSE KASKERSEN,AARDBEIEN,
FRAMBOZEN,BRAMEN,BLAUWE BESSEN EN NOG 
VEEL MEER SUPER KWALITEIT TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Elke donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur op het Lindeplein

 

Uit eigen keuken!

Kip lasagne
€10,-

Het is er weer..... 
  GRASKAAS. 

Konijnen kaas
   Jong belegen

30 + kaas 
  Jong belegen

Boeren kaas 
  Jong belegen

hele kilo € 6,90

hele kilo € 7,95

hele kilo € 9,95

hele kilo € 8,95

2 KILO 3.49 
++HEEL KILO GRATIS

NU 2 VOOR 2.98 

NU HALF KILO 2.99 
HEEL KILO 2.49 

2 VOOR 1.25 

HEEL KILO 3.99 
HEEL KILO 1.99 

Bak 2 personen

DE PLANTENKRAAM

Van Aken bloemen en plantenhandel Nederhemert-Noord

Iedere donderdag op het plein aan de Lindelaan te Loosdrecht. Wij verkopen vele soorten planten voor tuin, terras en balkon.

Petunia 
3 kleuren in hangpot

Dubbel 
boerenstekgeraniumpot

Stek perkgoed  
potmaat 12 cm!!

Hortensia met 
min. 7 bloemknoppen!

9,50 nu e 7,50

4 voor e 5,-    nu 5 voor e 5,- 8,50    nu 2 voor e 15,-

4 voor e 6,-    nu 4 voor e 5,-

  

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 

5,95 

souvlakisteak

vleeswarentrio

weekendaanbieding

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbieding geldig van donderdag t/m zaterdag

gemarineerd procureurlapje 
met souvlakikruiden

100 gram runderrookvlees

100 gram achterham

Bakje kip-kerriesalade

potmaat 25cm!!
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Op zondag 4 juni organiseren 
Miranda van den Eijnden van 
Artesia  en Wendy Pater van 
In de Ontmoeting weer een 
wandeling door het bos.  
De wandeling is voor iedereen 
die verlieservaring(en) door 
overlijden kent en hier aan-
dacht aan wil geven. Hoe kort 
of lang geleden dit verlies ook 
geweest is.

We komen om 10.00 uur bij 
elkaar bij De Serre van de 
biologisch dynamische tuin-
derij van Land en Boschzigt 
Leeuwenlaan 34 (achter huis-
nummer 22) in ’s Graveland. 

Zij willen lotgenoten met 
elkaar in contact brengen. 
Lotgenoten hebben elkaar 
veel te vertellen en hoeven 
niet veel uit te leggen. Het 
doet deelnemers zichtbaar 
goed om te kunnen praten 
over hun verlies en over hoe 
zij proberen om hun leven 
weer te leven. Het lopen in 
de natuur heeft vaak een 
helende werking.

Daarnaast kunnen de deel-
nemers terecht bij Miranda 
en Wendy met hun verhaal 
en vragen. Beiden zijn erva-
ringsdeskundige en werken 
als verliesbegeleider. 

Elke maand verweven we een 
thema in de wandeling. Deze 
maand is het thema van de 
wandeling 'veerkracht'. Wan-
neer ben je met je verlies 
bezig en wanneer met de 
wereld die doorgaat? Hoe 
ervaar jij je veerkracht? Tij-
dens deze wandeling wordt 
hier aandacht aan gegeven.
De wandeling duurt onge-
veer een uur. Na afloop is 
er gelegenheid om nog wat 
te praten en drinken bij De 
Serre.

Graag even aanmelden bij 
info@praktijkartesia.nl of 
bel voor meer informatie 
naar 06-23665687. Zie ook 
www.praktijkartesia.nl en 
www.indeontmoeting.nl 

Wandeling na verlies 
'veerkracht'

Dit jaar al weer de 27e editie 
van het bedrijventoernooi bij 
SV Loosdrecht. Het jaarlijkse 
terugkerende evenement 
vond de afgelopen twee we-
ken plaats onder zeer goede 
weersomstandigheden. 

De speeldagen waren 16, 
19, 23 en 26 mei, op beide 
vrijdagavonden werd er af-
gesloten met live muziek. 
De opzet van dit jaar was 
iets anders dan de afgelopen 
jaren, het 7 tegen 7 voetbal 
werd in stand gehouden, 
maar alle teams, 18 in totaal 
dit jaar, werden in eerste op 
1 hoop gegooid, er werd op 
de eerste dinsdag bepaald of 
men in de prestatie of recre-
atie terecht zou komen. Na-
dat dit op de eerste speeldag 
bepaald was werden over 
de rest van de speeldagen 
bepaald voor welke prijzen 
men ging voetballen op de 
finaleavond. Het bedrijven-

Bedrijventoernooi competitief gezellig

toernooi is een recreatief 
toernooi, maar men gaat 
soms fanatiek de competitie 
aan, men wil toch ook wel 
graag winnen. 

Onderstaand de uitslagen 
van de prestatie- en recrea-
tiepoules en de uitslag van 
de belangrijkste prijs van het 
toernooi de sportiviteitsprijs 

gewonnen door Team Tikkie 
Takkie. De winnaar van de re-
creatiepoule was FJM Advies 
en de winnaar van de presta-
tiepoule ND Drivers. Kortom 

we mogen weer spreken van 
een geslaagd toernooi!

Uitslag Prestatie Poule

1. ND Drivers
2. Sound Aware
3. Skaterstarz 1
4. All Stars
5. Galerie de Vink
6. Winkelhorst Bouw
7. Bart van Staveren 
    Fotografie
8. SVM Elite

Uitslag Recreatie Poule

1. FJM Advies
2. Anso
3. Autorijschool 2010
4. Fa. W. van Oostrum
5. Hoveniersbedrijf Qiuncy
6. Team Tikkie Takkie
7. UBN Uitzendbureau
8. Veldhuizen Wagenbouw
9. Skaterstarz 2
10. Vakgarage Lamme

Winnaars Prestatiepoule ND Drivers

KERK

Door Ds. M. Roelofse
Kerst heeft alles te maken 
met de geboorte van Jezus 
Christus. En met Pasen 
staat men in de kerk stil bij 
Zijn opstanding uit de dood. 
Maar wat wordt er gevierd 
op die andere christelijke 
feestdag: Pinksteren? En 
wat is daarvan de betekenis 
voor het hier en nu?

Pinksteren is afgeleid van 
het Griekse woord voor 
vijftig. Het valt immers 
altijd op de vijftigste dag 
na Pasen. Pinksteren is 
ontstaan uit het Joodse 
Wekenfeest, waarop men 
terug denkt aan het mo-
ment dat God de tien gebo-
den geeft. Voor christenen 
heeft het feest echter een 
andere betekenis gekre-
gen. In de Bijbel staat dat 
op de dag van het Joodse 
Pinksterfeest de Heilige 
Geest wordt uitgestort. De 
leerlingen van Jezus zijn 
op dat moment bij elkaar 
in een huis. Plotseling is 
er een vreemd geluid te 
horen vanuit de hemel 
en het lijkt alsof het hard 
begint te waaien. Ook is 
er iets te zien dat lijkt op 
vuur dat op alle aanwezi-
gen neerdaalt, waarna ze 
in staat zijn om in allerlei 
vreemde talen mensen te 

vertellen over Jezus Chris-
tus (Handelingen 2:1-4).

Vanaf dat moment gaat 
het snel: Het christendom 
verspreidt zich als een lo-
pend vuurtje over het hele 
Romeinse rijk. Aan het be-
gin van de middeleeuwen 
bereikt de boodschap over 
Jezus Christus ook Neder-
land. Iedereen heeft bij ge-
schiedenis geleerd dat ene 
Bonifatius bij Dokkum 
werd vermoord. Minder 
bekend is dat deze missio-
naris vooral in deze omge-
ving veel gewerkt heeft en 
onder andere de kerk in 
Breukelen heeft gesticht. 
Die eerste pinksterdag 
wordt daarom ook wel 
gezien als het startpunt 
van de kerk en dat wordt 
daar dan ook gevierd. 
Juist in dat weekend wor-
den er daarom naast de 
kerkdiensten ook allerlei 
activiteiten georganiseerd 
die kerkmuren overstij-
gen. Een bekend voorbeeld 
hiervan is Opwekking, een 
christelijk festival op het 
terrein van Walibi Hol-
land in Biddinghuizen. 
Daar komen zo’n 50.000 
christenen bij elkaar om 
Pinksteren te vieren. 
Pinksteren is dus het feest 
van de uitstorting van de 

Heilige Geest. Naast God 
de Vader en God de Zoon 
is Hij de derde persoon 
binnen de drie-eenheid. 
Zijn komst volgt op de 
hemelvaart van Jezus 
Christus. Na Zijn terug-
keer naar de Vader wordt 
de Heilige Geest gezonden 
om mensen te inspireren 
om het evangelie door 
te geven in woorden en 
daden. De Heilige Geest 
werkt onzichtbaar en 
zijn manier van werken 
wordt vergeleken met die 
van vuur en wind. Met 
vuur omdat Hij mensen 
in vuur en vlam zet voor 
God. En met wind omdat 
die weliswaar onzichtbaar 
is maar grote dingen in 
beweging zet. Iedereen die 
wel eens op de plassen ge-
zeild heeft weet wat voor 
kracht er in de wind zit. 
Die wind zie je niet, maar 
die wind is wel de kracht 
die de boot vooruit drijft. 
Op dezelfde manier ver-
wachten christenen hun 
kracht en inspiratie niet 
van zichzelf, maar van de 
Heilige Geest van God. 

Misschien is Pinksteren 
daarom een goed moment 
om eens na te denken 
over kracht en inspiratie. 
In de huidige maatschap-

Wat wordt er gevierd met Pinksteren?

pij hebben mensen het 
steeds drukker. Er moet 
hard gewerkt worden, het 
huishouden moet worden 
gedaan, en nog duizend 
dingen meer. In de keuken 
hangen vaak lange lijsten 
met dingen die nog moe-
ten worden gedaan. Maar 
het loont om af en toe eens 

stil te staan en na te den-
ken over waar de kracht 
daarvoor vandaan komt 
en wat de bronnen zijn die 
je daarbij inspireren. 
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Dat betekent een loterij 
met schitterende prijzen.

3 HOOFDPRIJZEN

De SV Loosdrecht 

 
zondag 11 juni 2017

Daarnaast natuurlijk weer de kortingcoupons 
met mooie kortingen bij winkels en bedrijven uit 

Loosdrecht en omgeving. 

Familiedag

Desray
   (2 Brothers on the 4th Floor)

  vanaf 16.00 uur 
 Sportpark Hallinckveld, Rading 194 Loosdrecht

Voetbal Talenten School

V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!V   etbal  ’ ’

zondag 11 juni 2017

Presenteren 
op de 

Familiedag van 
SV Loosdrecht

Dames- of 
herenfi ets 

t.w.v. € 799,= 
... en vele vele andere mooie prijzen!!

SUPERHOOFDPRIJS LOTERIJ:
8 dagen 

IBIZA                                                
all inclusive voor twee personen

Sanitair
Waardecheck 
t.w.v. € 750,= 

Autorijlespakket 
  

t.w.v. € 750,= 

10 lessen + theorie- &
praktijkexamen

V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!V   etbal  ’ ’

NieuwssterAdvPopUpFAMILIEDAG2017_231x115mm_5KolommenBreedFamilieDag2017.indd   1 23-05-17   16:11

SV Loosdrecht organiseert 
zondag 11 juni aanstaande, 
alweer voor de 8e keer, de 
jaarlijkse familiedag. Een dag 
in het teken voor de leden, 
maar ook vooral voor niét le-
den om te kijken hoe leuk en 
gezellig het bij ons op de club 
is. Iedereen is dus welkom!

Deze dag bestaat dus zeker 
niet geheel en alléén uit 
voetbal maar er is voor ieder 
wat wils zoals sport in het 
algemeen, plezier, live mu-
ziek, barbecue, de loterij en 
vooral...... Gezelligheid! In 
samenwerking met diverse 
sponsorpartners, zijn wij 
van plan er ook dit jaar weer 
een geweldige dag van te 
maken.

De zes- en tienkamp bestaat 
dit jaar uit onder andere de 
Kantelladder, de Kamelen-
race, het Labyrint, de Kop 
van Jut en de grote versie 
van Levend Tafelvoetbal. En 
natuurlijk onmisbaar op dit 
evenement, de Stormbaan 
van 32 meter lang! 

Jongens en meisjes, maak 
met je vriendjes en vrien-
dinnetjes, teams voor de 
zeskamp (4 t/m 12 jaar), het 
Mix-toernooi (5 t/m 10 jaar) 
of de beachvolleybal (11 t/m 
12 jaar).
En voor de grote kinderen 
(vanaf 13 jaar t/m volwasse-
nen) is er de tienkamp!

Voor alle onderdelen schrijf 
je je in via het e-mailadres:  
familiedag@svloosdrecht.nl
Voor de zeskamp, mixtoer-
nooi en de beachvolleybal 
dienen de kinderen zich 
individueel in te schrijven, 
voor de tienkamp vindt in-
schrijving per team (6 tot 8 
deelnemers) plaats.
We verwachten veel aanmel-
dingen, dus schrijf je tijdig 
in om teleurstelling te voor-
komen!

Het wordt hartstikke gezel-
lig. Natuurlijk ontbreekt ook 
de BBQ niet dit jaar. De BBQ 
kost  slechts 
€ 7,50  per persoon en dat 
is uiteraard inclusief brood, 
sausjes en salades en ver-
rukkelijk vlees mede moge-
lijk gemaakt door Westfort 
Vleesproducten en Kees van 
der Linden Managementad-
vies.

Leer Loosdrecht kennen, leer 
onze gezellige Sportclub 
kennen, zondag 11 juni 
aanstaande op Sportpark 
Hallinckveld. U bent allen 
van harte welkom op de Fa-
miliedag van SV Loosdrecht! 
SV Loosdrecht leeft! En laat 
Loosdrecht bruisen van 
activiteit op het gebied van 
sport, spel en ontspanning!

Na het daverende succes van 
vorig jaar was de keuze voor 
een liveartiest dit jaar gauw 
gemaakt. En ze zei meteen 

‘JA’! Onze eigen Loosdrechtse 
Desray  (2 Brothers on the 
4th Floor ) geeft vanaf 16.00 
uur een spetterend optreden 
en we zijn trots dat zij dat 
voor- én met ons wil doen! 
En natuurlijk voor u! 

Spectaculaire LOTERIJ ! 
Rond 17.00 uur is de trek-
king van de loterij. Ook dit 
jaar zijn er weer prachtige 
prijzen zoals o.a. een scooter-
rit, beautybonnen, geurpak-
ketten van Pour Vous, een 
jaarabonnement alarmop-
volging door Gooiland Be-
veiliging, een foto/filmshoot 
gemaakt met een drone, een 
tripje op De Borrelboot, een 
jaar lang gratis autowassen, 
een onderhouds- of poets-
beurt voor uw auto, diverse 
diner- en tegoedbonnen van 
restaurants en cafetaria’s 
uit ons mooie Loosdrecht 
en nog vele andere mooie 
prijzen. 

En ook dit jaar hebben we 
weer 3 prachtige hoofdprij-
zen! Autorijschool 2010 stelt 
een lespakket beschikbaar 
ter waarde van € 750,- be-
staande uit 10 rijlessen + 
theorie- en praktijkexamen!  
Een dames- of herenfiets ter 
waarde van € 799,- wordt 
beschikbaar gesteld door 
Bikeshop Loosdrecht en Sa-
nidirect Hilversum stelt een 
badkamer waardecheque be-
schikbaar van € 750,- !

Loosdrechters, U bent allen van harte welkom 

op de 8e editie van de SV Loosdrecht Familiedag 2017 !!

En als klap op de vuurpijl de 

SUPERSUPERHOOFDPRIJS: 
In samenwerking met The 
Travel Club Loosdrecht wint 
U een geheel verzorgde week 
voor 2 personen, all inclu-
sive **** naar IBIZA! 

Loten kosten slechts €1,25 
euro en zijn te koop:

- tijdens alle toernooien 
  in mei bij SV Loosdrecht 
- bij bestelling van 20 stuks 
  of meer worden ze gratis 
  thuis bezorgd (regio

Loosdrecht/Hilversum; stuur 
bestelling per e-mail naar 
familiedag@svloosdrecht.nl) 
- op nader te bepalen 
 momenten bij de Jumbo 
 (houd Facebook in de gaten)
- en natuurlijk op de 
  Familiedag zélf
Dit jaar gaat een deel van 
de opbrengst naar Stichting 
KIKA!’ Kinderen Kankervrij! 

Inschrijven doe je op: fami-
liedag@svloosdrecht.nl

Tot zondag 11 juni. We gaan 
er met z’n allen een gewel-
dige dag van maken! 
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Open brief aan VVD kiezers en aan iedereen met een liberaal hart in Wijdemeren 
 
De VVD Wijdemeren zoekt vernieuwing! 
 
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 komen snel in zicht.  
Verkiezingen die vaak wat bleekjes afsteken bij de landelijke verkiezingen.  
De opkomst is lager en lokale onderwerpen halen zelden het 8 uur journaal.  
 
Schijn bedriegt! Vooral nu de rijksoverheid zoveel verantwoordelijkheden naar de 
gemeenten heeft overgeheveld. Daardoor heeft de gemeente veel meer invloed op onze 
leefomgeving dan voorheen. En besluiten over hoe die invloed er dan uitziet worden ook 
dichter bij huis genomen. Niet in Den Haag, maar in ons eigen gemeentehuis.  
 
De VVD staat voor een kleine, doelmatige overheid, die in brede zin en op degelijke wijze 
dienstbaar is aan de burger.  Met die visie als leidraad heeft de VVD ook in Wijdemeren 
steeds zijn kiezers vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 
 
Bij de VVD in Wijdemeren dient zich een generatiewisseling aan. Raadsleden met een 
uitstekende staat van dienst in meerdere raadsperiodes maken plaats voor een jongere 
generatie. Dat is goed.  Én het plaatst ons voor een uitdaging: enthousiaste kandidaten 
vinden met een liberaal hart, die zich graag willen inzetten voor een goed bestuur in onze 
mooie gemeente. Vandaar deze brief.  
 
Nú is de tijd om de belangstelling te verleggen van de landelijke naar de gemeentelijke 
politiek. Want als er één plaats in onze democratie is waar je werkelijk verschil kunt 
maken dan is het wel in de lokale politiek, in de gemeenteraad. Juist nu steeds meer van 
wat ons direct raakt niet meer door het Rijk maar in de gemeenten wordt bepaald.  
 
Wij doen daarom een beroep op jou als kiezer of sympathisant-met-liberaal-hart van de 
VVD. Wil je ook dat de VVD in onze mooie gemeente een belangrijke bestuurlijke rol blijft 
spelen, doe dan mee om de VVD in Wijdemeren een boost te geven. Doe mee met de 
voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  
Daarvoor gaan we nu de kieslijst samenstellen. Meld je aan als kandidaat 
gemeenteraadslid. Onze kieslijst wordt een afspiegeling van onze kiezers.  
Evenveel vrouwen als mannen. En vooral ook willen we de twintigers, dertigers en 
veertigers aanmoedigen te reageren.  
 
Meld je aan en vertel ons je motivatie. Mail aan bestuur@vvdwijdemeren.nl 
 
Met liberale groet, 
 
Eric Kroese - Voorzitter VVD Wijdemeren Tolakkerweg 138

Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl

Volg ons op:

start 
donderdag

1 juni
9.00 uur

1614_BC_Karel_103x100_def.indd   1 26-05-17   11:36

Door; Patricia Ijsbrandij
Eind oktober van dit jaar zal op 
de plek waar nu nog fier een 
prachtig tuincentrum langs de 
Tolakkerweg staat in Hollandse 
Rading, alles zijn verdwenen. 
Karel Hendriksen sluit de zaak. 

Vijftien jaar geleden verhuisde 
het tuincentrum naar de hui-
dige locatie, het bedrijf bleef 
groeien maar de verwachte 
extra toestroom van klanten 
bleef uit. Zijn ouders begon-
nen ooit een tuincentrum 
honderd meter terug in de 
straat van ongeveer 300 m2 
binnen en 500 m2 buiten. Ka-
rel bouwde uit naar 2700 m2 
binnen en 1800 m2 buiten. 
Met een zeer uitgebreid as-
sortiment van artikelen voor 
huisdieren, barbecues, bin-
nen- en buitenplanten, bomen 
en decoratieve artikelen naar 
de meest actuele woontrends, 

een modern bedrijf te noemen 
dat zich onderscheidde door 
‘goede service’ hoog in het 
vaandel te hebben. In de begin 
jaren werkte Karel samen met 
zijn vrouw, maar zij wilde toch 
haar eigen droom verwezen-
lijken en werd kraamverzorg-
ster. Op dit moment zijn er 
nog zo’n acht werknemers in 
dienst, zij reageerden zeer be-
grijpelijk. Karel; “Ook voor hen 
is het zwaar werk met altijd 
veel meters te belopen geweest 
hier. Zij blijven tot het einde.” 
In 1992 sloot Karel zich aan bij 
het tuincentrumorganisatie 
Vesa, om betere prijsafspraken 
te kunnen maken, later ging 
dat over in Groenrijk. Een 
paar jaar geleden nam Karel 
het besluit weer onder eigen 
naam Karel Hendriksen door 
te gaan.  Zijn moeder van drie-
ennegentig jaar oud, gaf kort 
en duidelijk haar mening op 

‘Ik ben een echt plantjesmens’

Tuincentrum Karel Hendriksen stopt
zijn definitieve beslissing om 
te stoppen met een “Goed zo 
Karel!” 

Karel; “De reden dat ik ermee 
stop is drieledig, zeg maar. 
Allereerst is het verzorgingsge-
bied te klein, te weinig poten-
tiële klanten in de directe om-
geving. Ten tweede is de laatste 
jaren de hele retail branche 
ontzettend veranderd, met 
name door het internet. Men-
sen komen hier advies inwin-
nen, kijken en vergelijken, 
maar kopen vervolgens op in-
ternet. En ja, als er dan een pro-
jectontwikkelaar jouw terrein 
wil hebben, is de beslissing 
niet moeilijk. Straks staan hier 
acht huizen. Wat ik zeker niet 
ga missen is het open zijn op 
feestdagen en extra koopzon-
dagen, ik heb voor de business 
ervoor gestreden op die dagen 
open te mogen zijn, maar voor 
mij persoonlijk hoeft het niet. 

Wat ik wel ga missen is het 
klantencontact, de trouwe en 
tevreden klanten, de liefheb-
bers van planten, maar ook 
het inkopen doen, de beurzen 
en trouwe werknemers. Ik heb 
iedereen altijd zeer gewaar-
deerd en wil ze vanuit mijn 
hart bedanken.”

Op 1 juni begint de uitver-
koop, in één maand tijd moet 
alles weg, al het groen en voor-
raad, maar ook het interieur 
en het pand, de kerstartikelen 
en het ledbord dat aan de weg 
staat. De eerste week gaat alles 

met 30% korting weg om in 
een paar weken tijd de laatste 
dingen met 70% korting uit 
te verkopen. Via de nieuws-
brief zullen de vaste klanten 
op woensdagavond 31 mei 
worden uitgenodigd voor de 
presale koopavond.
Karel heeft nog geen plannen 
voor de toekomst, hij kijkt 
ernaar uit het rustiger te krij-
gen en wil zeker na alle afwik-
kelingen weer gaan werken, 
maar wat precies weet hij nog 
niet. “Ik ben een echt plantjes-
mens”, besluit hij lachend. 

Beste Loosdrechters,
 
Twee jaar ben ik bezig om de bosjes plantsoenen,straten enz 
schoon te houden.
Maar nu stop ik er mee het is dweilen met de kraan open.
Het is vreselijk wat er allemaal op straat ligt.
Halve pakken koek,volle blikken bier vleeswaren plastic bestek 
(nieuw) blikjes.
Flessen wijn half leeg papier plastic en nog eens plastic het is 
om moedeloos van te worden. We leven hier straks op een grote 
vuilnisbelt! 
Vaders en moeders kunt U uw kind niet opvoeden, en leren niks 
meer op straat te gooien?
En let zelf ook eens op Uw gedrag op straat.
Lege sigaretten pakjes horen in de vuilnisbak en ook verpakkingen 
van frisdrank doosjes en noem maar op .
Goed voorbeeld doet goed volgen het kan echt niet langer zo.
Zo meteen beginnen de vacanties weer.
Kijkt U eens in Duitsland en Frankrijk daar ligt niets op de grond.
Het is een kwestie van aanleren bij de jeugd, maar ook bij U zelf.

MS Drost

Ingezonden brief
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'Wielrennen' 'Voetbal'

'Zeilen'

Michail van de schagt schiet de gelijkmaker binnen (Piet van Bemmelen)

Loosdrecht trekt aan het langste 
eind in verhitte strijd
Op een gloeiend kunstgras-
veld waar je voeten bijna 
vanaf brandde, heeft Loos-
drecht met 2-1 gewonnen in 
de returnwedstrijd tegen JOS 
Watergraafsmeer. Michael 
van de Schagt en Edwin Klok 
maakte het verschil voor de 
oranje hemden. 

Na het gelijkspel de week 
ervoor was de kleine over-
winning genoeg voor de 
equipe van Sluis en mag het 
zich gaan opmaken voor 
nog twee wedstrijden in de 
nacompetitie. Daar treft het 
een oude bekende: VV Altius. 
Net als de week ervoor kende 
Loosdrecht een belabberde 
start van de wedstrijd want 
na 8 minuten keken de oran-
je leeuwen al tegen een ach-
terstand aan. JOS kwam goed 
uit de startblokken en zette 
de thuisploeg brutaal onder 
druk. De rappe rechtsbuiten 
Johnson  werd gelanceerd 
door zijn eigen doelman, 
was de defensie te slim af en 
schoot beheerst binnen. Hoe-
wel Loosdrecht moeizaam 
speelde kreeg het een aantal 
goede kansen. Kamer schoot 
na een combinatie met Klok 
richting de bovenhoek maar 
stuitte op de doelman van 
JOS en spits Bonhof kon in 
het strafschopgebied nipt 
worden gestuit door de ver-

Mike Kluge is de oprichter 
van het merk FOCUS en is 
3-voudig Wereld Kampioen 
Veldrijden bij de profs en is 
winnaar van de UCU World-
cup Mountainbike en staat 
bekend om zijn uitstekende 
technische vaardigheden.

Mike zal de deelnemers 
tijdens de workshop een 
aantal tricks en tips leren 
zodat men de technische 
vaardigheden op de fiets 
kan verbeteren.

In de ochtend is er een 
workshop Cyclocross & 
Gravelbike, in de middag 
is er een workshop Road 
cycling. Beide workshops 
staan open voor mannen 
en vrouwen.

Programma
Ochtend sessie Cyclocross/
Gravel Bike

09:30 – 10:00 kennisma-
king Mike Kluge en briefing
10:00 – 12:00 Workshop 
Bike Handling
12:00 – 12:45 Koffie met 
gebak

Middag sessie Road Cycling
13:30 – 14:00 Kennis ma-
king Mike Kluge en briefing
14:00 – 16:00 Workshop 
Bike Handling
16:00 – 16:45 Koffie met 
gebak

Gelieve uw deelname te 
bevestigen door het sturen 
van een email aan info@
velodromewielersport.

‘Zaterdag 10 juni’

Velodrome Wielersport 
organiseert een work-
shop ‘Bike Handling’ 
met Mike Kluge

dediging van JOS voordat hij 
de trekker kon overhalen. 
Na een aantal hachelijke 
momenten voor eigen goal 
te hebben overleefd trok 
Michael van de Schagt de 
stand gelijk. Na een mooie 
dribbel en schoot hij met 
links via de binnenkant van 
de paal de 1-1 binnen. 
In de rust werden de man-
nen op scherp gezet en werd 
er aan een betere tweede 
helft begonnen. Wederom 
was het verschil in fitheid 
duidelijk en was het Loos-
drecht dat de overhand had. 
Jeroen Lamme verlengde 
een vrije trap van Lagen-
burg maar raakte de lat. 
Jelmer Baas stoomde op en 
kon vrij schieten maar zag 
zijn schot gestuit worden 
door de keeper. Aan de an-
dere kant brak JOS nog een 

aantal keer gevaarlijk uit 
maar verzuimde te scoren. 
Het was Edwin Klok die 
uiteindelijk de ban brak. Na 
een afgemeten voorzet van 
Lagenburg controleerde hij 
beheerst in de 16 meter en 
schoot koeltjes in de verre 
hoek binnen: 2-1. 
In het laatste kwartier zette 
JOS extra aanvallers in om 
terug te komen in de wed-
strijd en probeerde Loos-
drecht met de ingevallen 
Paul van Huisstede te profi-
teren van de ruimte. Bonhof 
was nog dichtbij de 3-1 na-
dat hij de keeper omspeelde 
maar zijn inzet werd van de 
lijn gehaald. 
Het seizoen van Loosdrecht 
duurt voort en krijgt dus 
nog een uitermate span-
nend staartje. Met een derby 
tegen Altius.

In het weekend van 20-21 mei 
beleefde Loosdrecht bij de 
Koninklijke Watersport Ver-
eeniging Loosdrecht een pri-
meur. Het was het decor van 
de eerste Nederlandse Sprint 
Kampioenschappen voor de 
Finn jol. 

In  plaats van vier langere  
wedstrijden per dag te zei-
len, werden zaterdag 10 wed-
strijden gevaren en zondag 
6. In totaal moesten de Finn 
zeilers 16 wedstrijden varen 
over de verkorte z.g. ‘op en 
neer baan’. Elke wedstrijd 
duurde gemiddeld 20 mi-
nuten. In totaal waren er 28 
deelnemers.
De omstandigheden boden 
alles wat zeilers wensen. 
Wind en wisselende om-
standigheden op  zaterdag, 
waarbij de windmeter kon 
oplopen tot bijna 20 knopen. 
Onder deze omstandigheden 
toonde kernploeglid Nicho-
las Heiner zich  de beste. Met 

NK Finn Sprint groot succes

vier eerste plaatsen nam 
hij afstand van de concur-
rentie.
Over de zes wedstrijden die 
zondag gevaren werden 
toonde Nicholas Heiner 
zich ook weer de sterkste.
De eerste Nederlandse 
Sprint Kampioen in de Finn 
heet dus Nicholas Heiner. 
Tweede werd het KWVL lid 
Karel van Hellemond. Eric 
Bakker werd derde. 
De Sprint Kampioenschap-
pen werden voor het eerst 
gehouden, maar zeker 
niet voor het laatst . Deze 
nieuwe wedstrijdvorm is de 

deelnemers goed bevallen. 
Het was steeds spannend, 
want  de winnaar en de 
laatste deelnemers gingen 
steeds binnen 2 minuten 
over de finish .
Finn-klasse voorzitter Chris 
Frijdal, noemde het een 
briljant evenement dat ze-
ker zal uitgroeien tot een 
traditie. Ook de deelnemers 
waren enthousiast.

Uitslag 
1. Nichols Heiner 
2. Karel van Hellemond 
3. Eric Bakker .

De mogelijkheden van com-
puters, tablets en smart-
phones zijn groot, maar niet 
altijd voor iedereen even 
helder. 

Dat geldt ook voor allerlei 
toepassingen voor biblio-
theekzaken. Daarom start 
de bibliotheek met ingang 
van juni met een wekelijks 
spreekuur. Dit is voor ieder-
een die hulp kan gebruiken 
bij, of vragen heeft over, 
het lenen van e-books, het 
online reserveren of het ge-
bruik van de diverse biblio-
theek apps. 

Daarbij kan het gaat om 
vragen als: 
-kan ik boeken verlengen 
via mijn smartphone? 
-op welke apparaten kan ik 
e-books van de bibliotheek 
lezen? 
-wat zijn handige of leuke 
bibliotheek apps?

Het digitale spreekuur is 
kosteloos en vooraf aanmel-
den is niet nodig. 
U kunt zo binnenlopen.  
Kom langs op het inloop-
spreekuur op de maanda-
gen van 15.00-16.30 uur
Bibliotheek Loosdrecht 
Tjalk 41, 035-5825488

Vanaf juni Spreekuur 
e-books en bibliotheek 
apps in Bibliotheek 
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Het dames softbal selec-
tieteam van de Hurricanes 
komt al een aantal jaar uit 
in de landelijke 1e klasse. Dit 
jaar lijken ze sterker dan ooit. 
Na zes competitierondes we-
ten ze zich al verzekerd van 
deelname aan de promotie 
competitie die de tweede 
helft van juni begint. Tijd om 
wat nader kennis te maken 
met deze regionale topper en 
hun enthousiaste coaches.

In de dertiger jaren van de 
vorige eeuw deed honkbal 
al zijn intrede in Hilversum, 
maar het duurde tot de zes-
tiger jaren voordat er ook 
softbal op de Hilversumse 
velden te bewonderen was. 
Tot 1985 was dat achter de 
draversbaan op het sport-
park, waar nu de A27 Hilver-
sum binnen krult, vanaf die 
tijd op het sportcomplex bij 
Loosdrecht. Vanwege de lig-
ging en het feit dat het aan-
tal honk- en softbalclubs 

'Softbal'

'Paardrijden'

Hurricanes Dames Softbal

Geslaagde praktijkexamens 
bij De Kamphorst

in Nederland dun bezaaid 
is, heeft de club een meer 
regionaal karakter gekregen. 
Veel leden en toeschouwers 
komen tegenwoordig uit 
Loosdrecht, ’s-Graveland, 
Kortenhoef of Nederhorst 
den Berg. De afgelopen jaren 
is het damessoftbal doorge-
drongen tot de subtop van 
Nederland. 
De dames selectie is ster-
ker dan ooit. Mede door de 
inbreng van een compleet 

nieuw coaching trio. Hoofd-
coach Edwin Pieneman uit 
Almere heeft samen met 
Cor Nansink en Tom Boer-
meester een team gefor-
meerd dat zelfvertrouwen 
en plezier uitstraalt. Dit 
zijn dan ook de absoluut on-
misbare ingrediënten voor 
het goede spel dat het team 
iedere week weer laat zien. 
Het team is een mengeling 
van routiniers, waarvan en-
kelen met hoofdklasse erva-

ring, en jonge talenten. De 
leeftijd varieert van 15 jaar 
tot 30, maar het mooie is 
dat de groep zonder uitzon-
dering als een hechte vrien-
denclub met elkaar omgaat. 
Het team bestaat uit de 
volgende speelsters: Kelly 
de Graaf (captain), Isabelle 
Botman, Chelle Roelvink, 
Emma Mulder, Kirsten Van 
Ancum, Mandy Pieneman, 
Lizanne van Eijgen, Yvonne 
Bossenbroek, Rosanne Ka-
mer, Simone Eijpe, Renee 
Adriaanse, Jeanine Van An-
cum en Paulien Baaij.
De Silver League valt samen 
met de Golden League, de 
voormalige hoofdklasse, 
onder de twee topsport-
klassen van Nederland. De 
Hurricanes hebben hun 
zinnen gezet op dat treetje 
omhoog, maar zo zijn er 
meer kapers op de kust. 
Op 11 juni speelt het team 
de laatste wedstrijd van de 
reguliere competitie tegen 
de voornaamste concurrent 
Quick uit Amersfoort.

Er zijn nu 6 competitieron-
des gespeeld, 12 wedstrij-
den, waarin de Hurricanes 
23 punten hebben gehaald. 
Met de dubbele winst van 
afgelopen weekend bij 
Sparks in Haarlem, 1-6 en 
2-9, is de ploeg niet meer te 
achterhalen. Het team heeft 
in die twaalf wedstrijden 
maar liefst 130 honkslagen 
geslagen, waarvan 25 voor 
extra bases, en afgelopen 
weekend liet Mandy Piene-
man al de 100ste run van 
dit seizoen aantekenen. De 
pitchende zusjes Jeanine 
en Kirsten Van Ancum zijn 
samen goed voor 63 strike 
outs en weten zich dit jaar 
gesteund door een uitste-
kende verdediging. 

11 juni Dames softbal Hur-
ricanes-Quick op het Jagers-
paadje Loosdrecht

Zondag 21 mei organiseer-
de manege de kamphorst 
wederom CBR 1 en 2 exa-
mens, toetsen die vooraf-
gaan aan hét examen voor 
het ruiterbewijs. Deze keer 
mochten de pony's ook 
meedoen voor het CBR 1 
examen.

Met de zon op hun capjes 
namen de kids hun pony's 
mee naar de springtuin, 
nadat de pony's een gron-
dige poets- en inspectie-
beurt hadden gekregen.
Met veel plezier, gelach, 
gedraaf en af en toe een 
zenuwachtig gezichtje 
hebben alle pony's het 
examen afgelegd en is ie-
dereen geslaagd voor het 
praktijkexamen.
In de middag gingen de 
paarden aan de slag voor 
hun CBR 1 en 2 examen.
Ondanks de zenuwen bij 
een aantal ruiters hebben 
de paarden zich voor-
beeldig gedragen. Ook al 
waren sommige een erg 
enthousiast en maakten 
ze af en toe een extra ga-
lopje, ook bij deze groep 
is iedereen geslaagd voor 
het praktijkexamen.
Het weer was prachtig, 
de ruiters enthousiast en 
de paarden braaf. Kortom 

een zeer geslaagde dag voor 
het ruiterbewijs. Op naar het 
grote examen!

Manege en Pensionstal de 
Kamphorst

Rading 117, secretariaat: 06-
46508322
www.dekamphorst.nl FB: de 
kamphorst wedstrijdruiters

Waarin wilt u investeren in 
Wijdemeren? Deze vraag heb-
ben we afgelopen weekend 
aan veel bezoekers gesteld 
tijdens de ’s-Gravelandse 
Veemarkt. En wat was het 
mooi om op de markt weer 
in gesprek te gaan met onze 
inwoners en te ervaren wat de 
inwoners belangrijk vinden. Zo 
bouwen we met elkaar aan een 
sterk Wijdemeren.

Allereerst was opvallend dat 
bijna de helft van het geld 
wordt geïnvesteerd in de 
zorg. Vooral het investeren 
om schrijnende gevallen 
in verzorgingstehuizen te 
voorkomen wordt heel vaak 
genoemd. Wat opvalt in de 
categorie overig is dat het 
meeste geld wordt uitgege-
ven aan voetbalveldjes en 
andere jeugdvoorzieningen, 
op de voet gevolgd door 

onderwijs en op plaats 3 
het investeren in cultuur in 
onze gemeente.  Naast deze 
top 3 zijn er nog veel meer 
onderwerpen genoemd als; 
behoud van de boeren in 
Wijdemeren, investeren in de 
horeca, de begraafplaatsen, 
groene stroom, maar ook een 
fusie of een herindeling zijn 
genoemd. Het CDA Wijde-
meren neemt al deze infor-
matie mee als input voor het 
verkiezingsprogramma voor 
de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Samen met de 
verdere informatie die we 
nog gaan ophalen tijdens 
verschillende evenementen 
in Kortenhoef, Ankeveen, 
Nederhorst den Berg en Loos-
drecht. Uiteraard houden we 
u op de hoogte van de verdere 
uitkomsten. 

CDA Wijdemeren

Bericht van het CDA

CDA in actie
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Ingezonden brief

Sloopwerkzaamheden 
op Hemelvaartsdag 
Godelindehof
Schande Woningbouwvereniging en sloopbedrijf!!

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag werden wij ‘s-morgens om 
zeven uur gewekt door slopers en om half negen kwam er een 
hoogwerk machine door de straat denderen met een hoop lawaai.
Wordt er zo met de bewoners omgegaan dat er zelfs op feestda-
gen geen rekening wordt gehouden?
Wij wonen er al ruim 49 jaar!
Moeten wij soms ook rekening houden dat er op eerste en tweede 
pinksterdag aankomend weekend gesloopt gaat worden? Het is 
echt een schande!!
Of is het de bedoeling dat wij na de lunch vluchten om maar niet 
in de herrie te zitten en dus maar naar familie moeten voor onze 
rust?
Misschien dat de woningbouw en het sloopbedrijf hier antwoord 
op kunnen geven?

namens de bewoners
J. van Wettum van Rijn
Van Mijndenlaan 12 

Het SCENECS International 
Debut Film Festival 2017 
opent met de film 
Spaak, een filmtopper voor 
jong en oud en tevens het 
filmdebuut van Tim Douws-
ma in een hoofdrol. De fiets-
sport speelt een grote rol in 
Spaak: een spannend drama 
over hoe een jong leven 
spaak kan lopen door drugs. 
De film wordt vertoond op de 
openingsceremonie van het 
festival op vrijdag 26 mei om 
19.00 uur in het VUE Theater 
te Hilversum. Tim is geno-
mineerd voor de SCENECS 
Dutch Golden Stone Award, 
in de categorie Best Actor, 
welke zal worden uitgereikt 
aan een talentvolle debutant 
in de filmindustrie.

Tim Douwsma is zanger, 
presentator en acteur. In 
2015 werd Tim door Televi-
zier uitgeroepen tot beste 
jeugdpresentator. Tot en 
met april 2016 speelde Tim 
in de hit musical ‘Grease’. 
Op de vraag of we hem va-
ker op het grote doek gaan 
zien, zegt Tim vol overtui-
ging ‘Ja!’. “Ik heb ontzettend 
genoten van het maken van 
Spaak en ik zou het gewel-
dig vinden om dit vaker te 
mogen doen en verder te 
groeien als acteur.”

De film
Hoofdpersoon Luuk Meijer 
(Tim Douwsma) is een ta-
lentvol baanwielrenner en 

‘SCENECS 26 mei t/m 2 juni’

Tim Douwsma debuteert met een hoofdrol in de film Spaak

bovendien een geniale stu-
dent scheikunde. Hij expe-
rimenteert veelvuldig met 
zelfgemaakte drugs. Samen 
met zijn vriendin Vanessa 
(Saskia Elise) maakt hij 
wilde plannen om snel geld 
te verdienen. Hij wil net 
zo'n succesvol zakenman 
zijn als zijn vader (Raymond 
Thiry). Zijn beste maatje 
Angela (Valerie Pos) kan 
zijn keuzes maar moeilijk 

Over het SCENECS 
Film Festival
Het SCENECS International 
Debut Film Festival biedt 
nieuwe filmmakers van 
over de hele wereld een 
platform om hun werk te 
laten zien.  Alle vertoonde 
films zijn een eerste of 
tweede filmproductie van 

deze makers. Het festival 
vindt plaats in Hilversum 
van 26 mei t/m 2 juni 2017.
Ga voor meer informatie 
over het SCENECS filmfesti-
val en het festivalprogram-
ma naar www.scenecs.com 
en koop de filmkaarten via 
www.scenecs.com/tickets of 
in de Primera winkels.

accepteren...  De film is ge-
baseerd op de waargebeurde 
bestseller ‘Groot Verzet’ van 
Paul Rood. Over zijn debuut 
als hoofdrolspeler in Spaak 
zegt Tim: “Het was pittig en 
uitdagend, maar ik voelde 
me gelukkig heel erg thuis 
op de set. Alle acteurs zaten 
echt samen in één vibe, 
zowel de acteurs met jaren 
ervaring zoals Aart Staartjes 
en Raymond Thiry, als de 
nieuwkomers.”
Steven de Jong (1962) regis-
seerde de film, bekende 
films als De Scheepsjongens 
van Bontekoe, De Schippers 
van de Kameleon, De Hel 
van ’63, en Stuk! komen van 
zijn hand.

Foto; Laura Oldenbroek

Op 12 juni 2017 organiseert 
Regio Gooi en Vechtstreek 
een netwerkbijeenkomst met 
als thema zelfredzaamheid: is 
dat een ideaal of een illusie?’ 
Inwoners van de regio Gooi en 
Vechtstreek worden uitgeno-
digd om mee te praten over dit 
belangrijke onderwerp.

Zelfredzaamheid. Het is één 
van de meest gebruikte woor-
den van de afgelopen paar 
jaar. De overheid verwacht 
van burgers steeds vaker 
dat ze zelfredzaam zijn op 
het gebied van gezondheid, 
persoonlijke financiën en 
de arbeidsmarkt. Kennis en 
intelligente alleen zijn echter 
niet genoeg voor zelfredzaam-
heid. Ook mensen met een 
goede opleiding en een goed 
inkomen kunnen in moeilijk-
heden komen, bijvoorbeeld 
omdat men zaken voor zich 
uitschuift. Dat geldt zeker op 
momenten dat het leven te-
genzit, zoals bij een echtschei-
ding, faillissement of ontslag. 
De WRR (Wetenschappelijke 
Raad voor Regeringsbeleid) is 
van mening dat de overheid 
de zelfredzaamheid van bur-
gers kan versterken door meer 
rekening te houden met het 
zo genaamde ‘doenvermogen’ 
van burgers. Wat is dat ‘doen-
vermogen’ precies? Waar 
lopen inwoners in de Gooi en 
Vechtstreek wellicht tegenaan 
waardoor zij wel zelfredzaam 
willen zijn, maar dit (tijdelijk) 

niet kunnen? Hoe kunnen de 
gemeenten inwoners hierin 
ondersteunen of beter reke-
ning met hen houden?
Over dit onderwerp gaan 
inwoners, wethouders en be-
leidsambtenaren met elkaar 
in gesprek op 12 juni, met als 
doel de kwaliteit van beleid 
en uitvoering te verbeteren. 
De bijeenkomst is van 17.00 
tot 20.00 uur. Aanmelden kan 
via samenkracht@regiogv.nl 
Na aanmelding ontvangen 
deelnemers meer informatie 
omtrent locatie en program-
ma.

Tijdens de netwerkbijeen-
komst geeft een gastspreker 
van de Wetenschappelijke 
Raad voor Regeringsbeleid 
(WRR) een inleiding over 
‘zelfredzaamheid’ en ‘doen-
kracht’, gebaseerd op een 
recent verschenen rapport. 
Hierin pleit de WRR voor aan-
dacht vanuit de overheid voor 
het vermogen van burgers om 
een doel te stellen, in actie te 
komen, vol te houden en om 
te gaan met verleiding en 
tegenslag. Hierna gaan deel-
nemers hierover met elkaar 
in gesprek.
Deze avond wordt georgani-
seerd door het Regionaal Leer-
huis, in samenwerking met 
Samenkracht!, in opdracht 
van de gemeenten Blaricum, 
Eemnes, Gooise Meren, Hilver-
sum, Huizen, Laren, Weesp en 
Wijdemeren.

Zelfredzaamheid

Een helikopter heeft maan-
dagmiddag een noodlanding 
moeten maken in een wei-
land aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk in Loosdrecht.
De inzittenden bleven vol-
gens de politie ongedeerd. 
Om hoeveel personen het 
gaat is niet bekend. Een 
politiewoordvoerster meldt 
dat het kort na het opstijgen 
van Vliegveld Hilversum 
mis ging. Volgens haar was 
sprake van een technische 
storing. Het toestel is lopend 
met de eigenaren over de 
dijk teruggebracht naar het 
vliegveld.

Noodlanding

Foto & tekst: Wessel Kok
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AGENDA

Vrijdag 2 juni
Gratis Spreekuur; 
‘Administratie voor elkaar’ 
van Versa Welzijn/9.30-11 u
Lindelaan 98 Loosdrecht
Tel; 035-6942111

Zaterdag 3 juni
9e Oldtimershow + Toertocht
Start 12 uur/finish 17.00 uur
Marktplein Ankeveen
Deelname €15 per voertuig
ankeveen.oldtimers@
gmail.com

Pinksterweekend
Zondag/maandag 4 en 5 juni 

Maandag 5 juni
Dag van het Kasteel
Ontdek de liefhebberijen van 
wijlen Jonkheer van 
Sypesteyn
www.sypesteyn.nl

Vrijdag 9 juni
Goois Jeugd orkest in de 
Boomgaard van Sypesteyn
Ingang Blauwe hek
Van 19.00–20.30 uur/€5pp
www.sypesteyn.nl

Zaterdag 10 juni
Spelletjesmiddag van de 
Zonnebloem in het Grand 
Café
Emtinckhof met een hapje en
verfrissing van 14-16 uur/€5

Zondag 11 juni
Zee- en meezingfestival
Nieuw Ankeveens Peil
Negen Koren op drie podia
Stichts End Ankeveen

Zondag 11 juni
Open dag Natuurrecreatie
De Vier Elementen
Kamperen, rust, zonnen en 
watersport op de vierde plas
Gratis/Info: 06-13691414

Woensdag 14 juni
Alzheimer café Thema;
‘Verschillen in dementie’
Van 19.30-21.00 uur
Kapittelweg 399a Hilversum
Info tel: 06-20951875

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
4 juni 11.00 uur: Pater P. de Klerk
  mmv. gemengd koor
7 juni 19.00 uur: Rozenkransgebed
  
Beukenhof 
4 juni 11.15 uur: Geen dienst

Gereformeerde Kerk  
4 juni 09.50 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
4 juni 09.45 uur: Mw. Ds. A. Haasnoot
 18.30 uur: Ds. U.W. van Slooten
5 juni 10.00 uur: Speciale dienst

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
4 juni 09.30 uur: -
 18.30 uur: - 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
4 juni 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

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

✓ 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

Nieuw FALAFEL in winkel-

centrum Kerkelanden:

Heerlijke Ambachtelijk 

gemaakte verse FALAFEL 

elke wo. en do. tegenover 

Gall&Gall. Kom gratis een 

balletje proeven!

HONDENTRIMSALON 

FANCYPETS

(geen wachttijden, 

alle rassen)

www.fancypets.nl

rading 50

06-28786091

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
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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
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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

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

0611767622

Frans 
Scheepbouwer 
schilderwerken

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

06 - 255 92 378

Bio Spin

Op 15 maart 2017 gaven veel 
Nederlanders hun stem aan 
een duurzame, vernieuwende 
politiek tijdens de landelijke 
verkiezingen. Dit deden ze 
door op Groenlinks te stem-
men.

Op lokaal niveau wil Groen-
links in Wijdemeren deze be-
weging die door Jesse Klaver 
is geinspireerd, verder laten 
groeien.
Wilt U zich ook inzetten voor 

ambitieuze milieumaatrege-
len en voor een samenleving 
waarin we elkaar ondersteu-
nen en oog hebben voor 
elkaar? Waarin onze woon-
kernen de kracht, die zij nu 
hebben, kunnen behouden 
en versterken? Laat dan van 
U horen en meld U aan. Zo-
wel leden als niet-leden zijn 
van harte welkom.
Geeft U op als Groenlinks-
sympathisant door te mailen 
naar flameling@kpnmail.nl

Groen Links, duurzaam 
vernieuwend en sociaal
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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)

KWARKBOL

nu € 1,95

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

Op donderdag 8 april komt 
het inmiddels bekende Loos-
drechtse koor Fun4All bij u in 
Nieuw-Loosdrecht langs om 
te collecteren voor het Oranje 
Fonds. Het hele koor doet mee! 

Met de collecte steunt het 
Oranje Fonds maatschappe-
lijke organisaties. Denk aan 
een buurthuis waar mensen 
die in een sociaal isolement 
zitten altijd terecht kunnen, 

de sportclub waar men el-
kaar iedere week treft en het 
zorgcentrum waar mensen 
met een beperking een dag-
besteding vinden.
Fun4All levert hieraan graag 
een bijdrage, niet alleen 
door middel van de collecte 
maar ook in ‘zang en daad’: 
jaarlijks verzorgt het koor 
een benefiet optreden in één 
van de verzorgingshuizen of 
in het ziekenhuis.  Met de 

collecte steunt u overigens 
niet alleen het Oranjefonds: 
Fun4All ontvangt op haar 
beurt steun vanuit het Oran-
jefonds, zodat zij repetities 
en optredens kan blijven ver-
zorgen. Draagt u het Oran-
jefonds en het koor Fun4All 
een warm hart toe? Geeft 
u dan aan de collectant op 
donderdag 8 juni. Namens 
het Oranjefonds: dank u wel. 

Fun4All collecteert in Loosdrecht 
voor het Oranjefonds
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