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Het woningaanbod bij u in de buurt

DAG MET EEN 
LACH
DAG MET EEN 
LACH

Door Demi Foudraine
Afgelopen zaterdag presenteerde Dag met een Lach het jaar-
lijkse evenement ‘Ter land en Ter zee’. Het doel van deze dag is 
om kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking 
de dag van hun leven te bezorgen. Dit jaar vond het evenement 
plaats bij de Dikke Muis in Loosdrecht. 

11:00 uur tijd voor de kinde-
ren om in de auto’s te stap-
pen. Elk kind in een eigen 
auto, met een eigen chauf-
feur. Twee uur lang mochten 
zij meerijden in prachtige 
auto’s, van een Porsche 911, 
een Mitsubishi Evo 8, een Ma-
serati 3200, tot een Corvette 
C6. De kinderen konden niet 
wachten om in te stappen en 
door de omgeving te gaan 
rijden. Nadat de vlaggen 
naar beneden werden ge-
zwaaid door twee meiden in 
formule 1 pakjes en hiermee 
het startsein was gegeven, 
reden de auto’s achter elkaar 
de Oud-Loosdrechtse dijk op. 
En dit kon natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij gaan. 
De auto’s trokken allemaal 
luidruchtig op, wat veel blije 
gezichtjes van de kinderen 
veroorzaakten. Ze vonden 
het fantastisch! Eenmaal 
terug bij de Dikke Muis na 
een onvergetelijke rit, stond 
er een lekkere lunch voor de 
kinderen klaar. Vol enthousi-

asme vertelde zij aan hun ou-
ders wat ze allemaal hadden 
meegemaakt. En de pret was 
nog niet voorbij! De volgende 
leuke gebeurtenis stond voor 
de kinderen klaar. Ze gingen 
varen over de Loosdrechtse 
plassen. Iedereen werd in 
boten geplaatst, waarin ze 
vervolgens over de plassen 
hebben gevaren. En dit al-
les met gelukkig heerlijk 
zomers weer. Zelfs met een 
rolstoel was het mogelijk 
om de boot op te gaan, iets 
wat voor sommige kinderen 
eerder nog nooit mogelijk is 

geweest. Dat maakte dit een 
hele bijzondere ervaring. 
Na twee uur varen was het 
tijd om weer van het water 
af te gaan. Er stond wat lek-
kers klaar voor de kinderen, 
waarna het tijd was om te-
rug naar huis te vertrekken. 

Het was een dag met ont-
zettend veel plezier en veel 
blijdschap. Hiermee was het 
doel bereikt, de kinderen 
zijn allemaal met een lach 
door de dag gegaan. Ze ver-
telde dat het een dag was om 
nooit meer te vergeten!

De kinderen werden ’s och-
tends samen met hun ouders 
met open armen ontvangen 
door de organisatie van Dag 
met een lach. Bij aankomst 

stonden er maar liefst 81 au-
to’s voor de kinderen klaar 
waardoor de kinderen hun 
ogen uit keken. Na het wel-
komstwoord was het rond 
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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

Oh, je hebt mij van facebook verwijderd?
jeetje, dat zal mij een lesje leren.

Tolakkerweg 138
Hollandsche Rading
www.karelhendriksen.nl
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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 

katenhaas
gemarineerde varkenshaas 
met katenspek

Vleeswarentrio
100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram corned beef
Bakje hamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Elektrische fietsen zijn bij de 
Bikeshop al vanaf duizend 
euro te koop. Met als extra 
voordelen dat de service ver-
der gaat, heb je pech onder-
weg dan streven zij ernaar om 
met de mobiele werkbus bin-
nen een half uur ter plekke 
hulp te verlenen. Staat een 
fiets in reparatie dan krijgt de 
klant een leenfiets mee of kan 
men onder het genot van een 
kopje koffie even wachten. Er 
wordt maar liefst vijf jaar ga-
rantie gegeven op een nieuwe 
fiets. Daarnaast bieden zij de 
mogelijkheid om een fietsver-
zekering af te sluiten. Met veel 
know how kunnen zij vrijwel 
iedere klant bedienen van ad-
vies op maat. In de zaak staat 
een Body scanning apparaat 

waarmee de persoonlijke 
maten van lichaamslengte, 
heup- en vuisthoogte van de 
klant kan worden bepaald 
waarna deze vertaald wordt 
naar de instellingen van de 
fiets. Nooit meer zadelpijn na 
een goede zadelmeting. Even 
op een kartonnetje zitten dat 
wordt ingelezen met een la-
ser, en de drukpunten van de 
zitbeenderen geven aan welk 
zadel voor het meeste comfort 
zal zorgen. Naast deze nieuw-
ste technische vernuftighe-
den in de winkel gaat jaarlijks 
het voltallige gediplomeerde 
personeel op bijscholingscur-
sus om ook de professionele 
werkplaats van de laatste ken-
nis te blijven voorzien. Co 
Verhoef en Yvonne Verhoef- 

van de Meent zijn sinds vorig 
jaar getrouwd en hebben 
samen dochter Fem van drie 
jaar. Ook zakelijk zijn zij een 
gouden duo, het stel vult el-
kaar goed aan. Co trots over 
de zaak en zijn vrouw; “De 
Bikeshop heeft een uitgebreid 
assortiment tegen concurre-
rende prijzen en tegen de full 
service die wij erbij verlenen 
kan internet niet op. Alles wat 
ik niet kan of waar ik niet aan 
toe kom doet Yvonne, ze heeft 
het dus behoorlijk druk (grapt 
hij).” Yvonne reageert; “En dat 
is ook logisch, Co heeft al zijn 
aandacht nodig bij de produc-
ten, de verkoop daarvan en 
alle nieuwe ontwikkelingen.”

Het voltallige Bikeshop team 
bestaat inclusief twee part-
timers uit zeven man. Simon, 
Michael en Ron zijn all round 
medewerkers, daarnaast is 
Simon de racefietsspecialist 
in huis. Regelmatig heeft de 
Bikeshop een tweedehands 
fietsmarkt, altijd staan er 50-
100 occasions tegen vriende-
lijke prijzen te koop. 
Ook heeft de Bikeshop een 
goed gevulde stal voor de 
fietsverhuur, alle soorten en 
maten van gewone fietsen 
met ‘old school’ manpower 
bediening tot en met de po-
pulaire voortdrijving van een 
elektrisch hulpje. Mensen 
kunnen er zo voor binnenlo-

pen maar aangeraden wordt 
om de elektrische fietsen even 
van tevoren te reserveren. De 
eerste workshop die onlangs 
voor sportieve particulieren 
werd gegeven was een groot 
succes. Hier kon men meer le-
ren over het afstellen en klein 
onderhoud van hun racefiets 
of ATB (All Terrain Bike). Houd 
de Facebookpagina in de ga-
ten voor de datum van een 
volgende workshop of twee-
dehands markt. De Bikeshop 
Loosdrecht Nootweg 37 is op 
maandag tot met vrijdag van 
08.00 tot 20.00 uur en op za-
terdag tot 17.00 uur geopend. 
Telefoon 035-5827018 www.
bikeshop-loosdrecht.nl

Co en de Bikeshop een begrip in Loosdrecht
Door: Patricia IJsbrandij 
Bike Totaal is de landelijke organisatie achter Bikeshop Loos-
drecht, waar men alle A-merken onder één dak kan vinden. De 
concurrerende prijzen en hoeveelheid aan artikelen van het in-
ternet kunnen zij aan, doordat ook hier alle fietsen en bedenk-
bare aanverwante accessoires razendsnel te verkrijgen zijn. 
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De Optimisten klasse staat 
open voor jonge zeilers tus-
sen de 8 en 15 jaar. De strijd 
werd gestreden over totaal 
186 starts. De wedstrijden 
duurden tussen de 7 en 10 
minuten. De wedstrijden wa-
ren tot op het laatste moment 
spannend. De finale ging tus-
sen de teams van Nederland 
en Zweden. Juist op dat mo-
ment trok de wind stevig aan 
en werd het een close finish  
waarbij de Nederlandse zeilers 
aan het langste eind trokken. 
Het winnende Nederlandse 
Team bestaat uit Jacobine 

Leemhuis, Paul Hameeteman, 
Finn Kats, Ties Wijbinga en 
Olivier Jaquet. Dit team is ook 
genomineerd voor het WK  dat 
dit jaar in Thailand gehouden 
zal worden. Tweede werd het 
team van Zweden, derde was 
Ierland en de favoriet Zwit-
serland eindigde als vierde. 
Het Holland Weekend  werd 
gevaren door de klassen 12 - 
voets Jol, Pampus, vrijheid en 
Finnjol. De omstandigheden 
waren het hele weekend zeer 
mooi. Alleen zondag hadden 
de zeilers veel last van wind-
draaiing. 

Het De Schakel-beachspektakel 
in Loosdrecht gaat op vrijdag 16 
en zaterdag 17 juni maar liefst 
voor de 33ste keer van start. 

Deelnemers vanuit de hele 
regio hebben zich weer in 
een record tempo aangemeld, 
waarmee 36 badmintonteams 
op de vrijdagavond en 56 vol-
leybalteams op de zaterdag in 
een sportieve strijd zullen zijn 
gewikkeld, op de vrijdagmid-
dag vooraf gegaan door de 
jeugdteams. De organisatie 
van LoVoC stort op het terrein 
voor sportzaal Eikenrode in 
Loosdrecht ruim 200 kubieke 
meter parelwit zand, waar op 
5 velden door zo’n 400 spor-
tieve deelnemers deze inmid-

dels meer dan traditionele 
beachstrijd gestreden wordt. 
Naast deze sportieve acties 
zijn er ook nog andere activi-
teiten zoals luchtkussens voor 
de kinderen, stropdasvolley, 
sterke en verrassende muzi-
kale ondersteuning, top- cate-
ring en een loterij met specta-
culaire prijzen. 

Het toernooi wordt op zater-
dagmiddag afgesloten met 
de prijsuitreiking door de 
wethouder sportzaken en een 
geweldig live optreden van 
een bekende Nederlandstalige 
zanger.

Informatie en programma: 
zie www.loosdrechtbeach.nl.

Dit is nodig om goede dienst-
verlening te kunnen leveren. 
Bijvoorbeeld om op zorgvul-
dige en eerlijke wijze om te 
gaan met rechten en plichten 
die inwoners hebben in het 
kader van toeslagen, uitke-
ringen en heffingen. Dit kan 
alleen als de gemeente de be-
schikking heeft over de juiste 
gegevens van inwoners. Op 
een ander recreatieterrein in 
de Boomhoek heeft eerder dit 
jaar een soortgelijke controle 
plaatsgevonden. Later dit jaar 
en de komende jaren zullen 
dezelfde controles bij andere 
parken in de gemeente plaats-
vinden. Behalve de gemeente 
zijn ook de politie en Recre-
atie Midden Nederland bij 

deze controles betrokken. De 
politie is verantwoordelijk 
voor het handhaven van de 
openbare orde en het opspo-
ren van strafbare feiten. Dit 
voor de veiligheid van bewo-
ners en bezoekers op en rond 
het park en de controleurs. 

Komende week zullen de be-
vindingen nader worden be-
studeerd en vergeleken met 
o.a. de Basisregistratie perso-
nen (BRP) en andere gegevens. 
De parkeigenaren, bewoners 
en bezoekers van de betref-
fende recreatieparken heb-
ben volledige medewerking 
verleend aan de controle. De 
controles zijn alleszins rustig 
verlopen.

Holland weekend bij de KWVL
Succesvolle Combinatie Holland Weekend en Open 
Nederlands Kampioenschap Team zeilen voor Optimisten

Onder mooie zomerse omstandigheden zijn dit weekend het 
Holland weekend en het Optiparts Dutch Team Champion-
ship  voor Optimisten gehouden. Het door de KWVL op de 
Loosdrechtse Plassen  georganiseerde Optiparts  Dutch Team 
Chamionship  2017, ofwel het Open Nederlands Kampioen-
schap is gewonnen door het Nederlandse team. 

De winnaars in de 
verschillende klassen:

12-voetsjol: 
nr.755 Huib Ozinga  
12,0 punten

Finn: 
nr.881 Thierry van Vierssen 
8,0 punten

Pampus Gold: 
nr.387 Bob Heineke 
en Lieuwe Gietema 
10,0 punten

Pampus Zilver: 
nr.333 Willem Huberts 
en Arnoud Huberts 
44,0 punten

Vrijheid: 
nr.739 Ron Haanschoten 
en Marco Haanschoten 
7,0 punten

Loosdrecht staat klaar 
voor het 33ste beach-
toernooi

Nieuw-Loosdrecht
Onaangekondigde integrale 
controles uitgevoerd
De integrale controle vond afgelopen zaterdag plaats op twee 
recreatieparken gelegen aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 212. 
Het doel van deze onaangekondigde controle was of bewoners 
en bezoekers juist ingeschreven staan in de Basisregistratie 
personen (BRP).

Bewoners tegen Kanaal in Loenderveense Plas

De bewoners van de Horndijk in Oud-Loosdrecht hebben met schrik kennis genomen 
van plannen van gemeente en provincie om een hoge dam te bouwen in de Loenderveense Plas. 
Op deze wijze zou een vaarverbinding worden gecreëerd door middel van een kanaal dat het 
Wijde Blik moet verbinden met de Eerste Plas. Op de dam, die parallel aan de Horndijk en Veendijk 
gaat lopen, zou ook een fietspad en mogelijkerwijze een weg komen. Mocht dit plan doorgaan, 
zal een prachtig Stiltegebied en een unieke rustplaats voor vogels midden in de Randstand 
worden opgeofferd; een bijzonder natuurgebied dat zeer gewaardeerd wordt door de wandelaars, 
fietsers, vogelaars en bewoners. 

De plannen voor de vaarverbinding liggen besloten in een concept gebiedsakkoord gesloten tussen 
de Gemeente Wijdemeren, de Provincie, de watersportondernemers en diverse andere partijen. Het 
zou gaan om vaarverbindingen voor sloepen. De plannen zijn nog niet publiekelijk en mogen van 
de provincie nog niet met de media worden gedeeld. Het plan lijkt een compromis akkoord te zijn 
waar zelfs partijen als Waternet en Natuurmonumenten een deel van de Loenderveense Plas willen 
opgeven als wisselgeld voor andere gunsten van de provincie. De bewoners aan de Horndijk gelegen 
aan de Loenderveense Plas zijn verbolgen over het feit dat zij op geen enkele wijze door gemeente en 
provincie betrokken zijn geweest bij dit gebiedsakkoord en hebben zich nu verenigd in de “Werkgroep 
Behoud Loenderveense Plas” met als doel de dam in de plas tegen te houden. Zij hebben dit kenbaar 
gemaakt op een bijeenkomst van de gemeente afgelopen 6 juni over een wijziging van het bestem-
mingsplan voor het Wijde Blik. Zij hopen dat ondanks de goede intenties de bijzondere Loenderveense 
plas blijft zoals het is, een uniek stiltegebied in de Randstad. Wat om die reden recreanten trekt en in 
het bijzonder een diversiteit aan vogels en andere soorten biedt. Er zijn genoeg mogelijkheden om te 
varen en juist stiltegebieden zijn zeldzaam en dus uniek.

Werkgroep Behoud Loenderveense Plas
 

Ingezonden brief
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Afscheid van de basisschool, 
op naar de middelbare!

Door: Patricia IJsbrandij
Het schooljaar loopt ten einde, het zit erop, de kinderen uit groep 8 van de basisschool nemen 
afscheid van een belangrijke periode uit hun nog jonge leven. Met gespannen gezichtjes of vol 
bravoure stapten de vierjarige jongens en meisjes bijna acht jaar geleden voor het eerst het school-
plein op. Hier leerden ze lezen en zwaaiden ze vanuit de bus naar de achterblijvers, wanneer ze op 
schoolreisje gingen. Op de basisschool leerden zij normen, waarden en omgangsvormen, maakten 
ruzie en sloten vriendschappen. Vol trots of een beetje minder zelfverzekerd namen zij een goed of 
een beetje minder goed rapport mee naar huis. En dan komt het bijzondere jaar van groep 8. Het 
meerdaagse schoolkamp en de afscheidsmusical met de uitvoering voor familie en bekenden. Een 
avond waarop je samen een gezonde spanning opbouwt, elkaars sterke punten benut en samen een 
voorstelling neerzet. Na de laatste woorden valt de spanning weg en rolt het daverende applaus 
over de groep heen. Het symboliseert precies waar de afronding van deze schoolperiode voor staat. 

Dé citotoets is inmiddels achter 
de rug, de uitslagen zijn binnen 
en de keuzes voor het voortge-
zet onderwijs zijn gemaakt. De 
‘middelbare’, de een kan niet 
wachten de ander kijkt er te-
genop. Na het afscheid nemen 
breekt een nieuwe verwach-
tingsvolle periode aan. De oud-
ste kinderen van de basisschool 
verruilen het vertrouwde voor 
het onbekende, worden weer 
de kleinsten, en gaan een tijd 
van groeien met onbegrensde 
mogelijkheden tegemoet.

Deze week groep 8 van de SWS 
De Catamaran Oud-Loosdrecht. 
Hoe kijken zij terug op hun 
basisschooltijd? De gecombi-
neerde groep 7/8 van de juffen 
Mieke van melsen en Anoesjka 
Wiedeman heeft 18 kinderen in 
groep 8.  Foto vlnr; Bovenste rij; 
Stan Hilkman, Philip Groenen-
boom, Sil Timmermans, Erben 
Krook, ChinChutha van Ekris. 
Middelste rij; Milan Dijkstra, 
Tobias Kruiswijk, Tijn Kriele 
en Daphne van den Berg. On-
derste rij; Jane Dijkstra, Anna 
Snakenborg, Naut Pijnaker, 

Tristan van Vulpen, Noa Zuur, 
Amber Becu, Jade Repko. Voor-
aan; Patrycja Piasecka. Foto 
inzet; Satrensjha Keur.

Alle kinderen zijn door naar 
het voortgezet onderwijs en 
verheugen zich enorm op 
nieuwe vrienden en leuke 
docenten. De cito toets werd 
verdeeld ervaren, de helft van 
de groep was tevreden met 
het resultaat de andere helft 
had beter verwacht. Wereld-
oriëntatie was met stip het 
moeilijkste vak van de cito, 
daarna volgt al snel de oude 
bekende bottleneck, spelling. 
Op de cito toets na vonden ze 
dit een makkelijk en leuk jaar.
De brutaalste van de groep 
wordt in koor genoemd en 
aangewezen; Sil. Als hij genoeg 
heeft van de lessen vraagt hij 
zuchtend; “Zullen we een spel-
letje doen?” De groep herin-
nert zich nog goed hoe ze als 
kleinsten van de school tegen 
de grote kinderen van groep 
7/8 opkeken, ze durfden niet 
met ze te praten en dat deden 
zij niet met de jongste krum-

mels. Philip; “Nu vinden wij 
die kleintjes hartstikke leuk 
en zij ons.” Dat zijzelf straks 
weer de jongste zijn, is anders 
denken ze. Wel kijken ze er 
tegen op dat ze twee-aan-twee 
moeten zitten en dat er niet 
meer stiekem gekletst kan 
worden “Hoe we dat nu doen, 
zeggen we natuurlijk niet.” 
Op de Catamaran is een strikt 
‘pestbeleid’, pesten wordt sim-
pelweg niet getolereerd, de 
kanjertraining heeft er mede 
voor gezorgd dat er respect en 
begrip voor elkaar wordt opge-
bracht. De groep hoopt dat dat 
op de middelbare school ook 
zo is. Jane ziet op tegen het 
vele huiswerk dat ze straks op 
het ATC gaat krijgen, Tijn ziet 
tegen de leertoetsen op maar 
verheugd zich op het werken 
met computers, en Jade vreest 
een beetje het late thuiskomen 
doordat ze na schooltijd in de 
TGL schaatst en daarna nog 
huiswerk moet maken. “Ze is 
best goed”, zeggen haar klasge-
noten. Chinchutha verheugd 
zich op de mediatheek op het 
Rolandholst college. Met je 

pasje kun je boeken, muziek 
en veel informatie verkrijgen. 
Tristan kijkt ertegenop om in 
zo’n grote school bij de wisse-
ling van de lessen het juiste 
lokaal op tijd te vinden. Tobias 
maakte al kennis met zijn klas 
op het Roland Holst college en 
voorziet dat de kinderen met 
dyslexie veel aandacht zullen 
opeisen. 

In dit afscheidsjaar is groep 
8 al op schoolkamp geweest 
naar Austerlitz. Ze sliepen in 
‘dubbeldekkerbedden’ (Naut) 
oftewel stapelbedden en ook 
groep 5, 6 en 7 gaan ieder 
jaar op schoolkamp. Het spel 
‘Levend statego’ en hutten bou-
wen is ieder jaar weer favoriet. 
Het daadwerkelijk gebeurde 
griezelverhaal van ‘het fiets-
lampje’ dat op mysterieuze 
wijze aan en uit ging of flikker-
de en het onaangekondigde 
bezoek in de hut, zal niet gauw 
vergeten worden, zeker niet 
door Daphne en Sil. Leuke her-
inneringen hebben ze aan het 
gezellig ontbijten met elkaar. 
Daphne; “We aten ’s-Avonds 
ook best lekker, macaroni, 
patatjes en tomatensoep.” De 
traditionele vertelling van het 
spookverhaal ging dit jaar over 
het Veenspook van Loosdrecht, 
minder spannend dan voor-
gaande jaren maar “Van deze 
spannende verhalen krijg je 
echt een kick”, beamen ze una-
niem. Op de laatste dag, tijdens 
een kaartspel werd Noa twee 
keer geprikt door een wesp. 
Ze hebben samen veel beleefd 

en nemen deze gezamenlijke 
herinneringen voor altijd met 
zich mee. “De Catamaran is 
een fijne kleine school waar 
veel georganiseerd wordt voor 
haar leerlingen met leuke lera-
ren.”

De groep is nog volop aan het 
repeteren voor de musical De 
8baan, hij gaat over alles wat 
je op de basisschool meemaakt 
van groep 1 tot en met 8. Ei-
genlijk hebben ze allemaal een 
hoofdrol, maar Noa, Tijn, Er-
ben, en Chin voeren de groep 
aan. Ook groep zeven doet 
mee. De musical is voor alle 
genodigden in de speelzaal, 
die voor de gelegenheid wordt 
omgetoverd tot theater. Ook 
dit jaar deden groep 7/8 mee 
aan de Jeugd gemeenteraad 
op het gemeentehuis, die ze 
vorig jaar hebben gewonnen. 
Philip; “Het was moeilijk 
maar heel leuk om te doen.” 
Niemand heeft er ambities om 
in de politiek te gaan aan over-
gehouden. Op 27 juni wordt 
er een groot eindejaarsfeest 
‘Midzomernacht’ gegeven met 
het thema ‘De Catamaran te 
water’ voor groep 1 t/m 8 op 
het schoolplein. Iedereen mag 
verkleed komen als bijvoor-
beeld kapitein, zeemeermin, 
matroos of vis. Ook is er voor 
de hele school nog een zeil- en 
zwemevenement. De groep 
gaat als een soort eindexamen-
stunt nog slapen op school. Na 
het gezamenlijk ontbijt wordt 
er een erehaag gevormd door 
groep 5, 6 en 7 om ze in stijl 
uitgeleide te doen.
 
Amber wil binnenhuisarchi-
tect worden. Naut wil boten 
verkopen. Erben en Sil willen 
profvoetballer worden en dan 
wel natuurlijk bij Ajax. Tristan 
wil technicus worden. Jade wil 
schrijfster van boeken worden. 
Daphne wil graag kleding 
ontwerpen. Milan wordt de op-
volger van Max Verstappen in 
de formule 1, helaas zijn daar 
geen vakken voor op het Hil-
vertsheem, of hij wil sowieso 
met auto’s en zijn handen wer-
ken. Tobias wordt het liefste 
boer op dit moment. Patrycja 
ambieert het om architect te 
worden en Jane wil graag iets 
met dierengeneeskunde gaan 
doen. De anderen weten het 
nog niet.

Juf Mieke (een beetje geroerd) 
vanuit haar hart; “Dit was 
vooral een drukke maar ook 
een heel gezellige klas met 
grote wensen en idealen, ik 
hoop dat ze dat allemaal gaan 
halen.”

‘Rubriek’ deel 2 van 5
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De lokale partijen vinden dat 
de regie terug moet naar de 
betrokken gemeentes, zodat 
zij de ruimte krijgen om met 
een eigen oplossing te komen 
voor een grotere bestuurs-
kracht in de regio en inwoners 
daarbij kunnen betrekken. 

"Doordat het besluit over her-
indeling bewust vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
wordt genomen, staan onze 
inwoners buitenspel. Er is dan 
niks meer te kiezen", aldus 
Marieke Munneke Smeets 
van Hart voor BNM uit Gooise 
Meren. De afkeer van de lo-
kale partijen uit deze regio 
tegen de manier waarop de 
provincie een fusie probeert 
af te dwingen staat niet op 
zichzelf. Onder andere in 
Binnenmaas, Cromstrijen, 
Korendijk, Landgraaf en Ha-
ren is ook grote kritiek op de 
manier waarop gemeentes 

voor hun gevoel een herinde-
ling 'ingerommeld' worden 
en waarbij een gebrek aan 
draagvlak onder inwoners 
terzijde wordt geschoven. Deze 
gemeentes schreven hierover 
zelfs een brief aan formateur 
Schippers, die nu openlijk 
wordt ondersteund door de ge-
zamenlijke lokale partijen uit 
de regio Gooi en Vechtstreek. 
De lokale partijen roepen in-
woners op om de petitie mas-
saal te ondertekenen, zodat 
daarmee een krachtig signaal 
afgegeven kan worden aan 
de provincie en de Tweede 
Kamer. "En mocht Noord- Hol-
land niet willen luisteren, 
dan moeten we misschien 
maar eens met Utrecht gaan 
praten; het zou niet onlogisch 
zijn als 't Gooi door een grens-
correctie onder die provincie 
komt te vallen", zegt Gert Zagt 
van De Lokale Partij uit Wijde-
meren.  

Tijdens dit uitstapje is er een 
bezoek aan het kasteel en is 
er een rondleiding langs onder 
andere de gevarieerde verza-
meling wapens, klokken, beel-
den, zilver, glas en porselein. 

Het is zo leuk om het oude 
ambacht van porselein schil-
deren zelf eens te ervaren. 
Onder leiding van docent Pa-
tricia Lotens lukt het echt ie-
dereen om een mooi beschil-
derd bord te creëren met 
professionele porseleinverf. 
En men hoeft niet te kunnen 
tekenen want door gebruik 
te maken van een doordruk 
met carbonpapier lukt het 
iedereen een gewenst pa-
troon op het porselein aan te 
brengen. Daarna wordt het 
porselein gebrand op 800 C 
en is de afbeelding ook nog 
eens vaatwasmachinebesten-
dig, zodat er nog lang kan 
worden nagenoten van het 
gezellige dag uit. Donderdag 
22 juni, aanvang workshop 
is om 10.00 uur (ondervoor-
behoud van voldoende deel-
name).

Deelname 39.95 euro per 
persoon incl. koffie/thee en 
aansluiting bij één van de re-
guliere rondleidingen door 
het kasteel.

Lotens' Atelier organiseert 
het dagje uit met workshop 
porseleinschilderen op kas-
teel Sypesteyn. Voor meer 
informatie kunt u contact 
opnemen via www.lotensate-
lier.nl of bel Patricia Lotens 
06-51496226
 

REGIO- De lokale partijen uit de regio en daarmee de grootste 
stroming in de regio, blijven zich verzetten tegen een van bo-
venaf opgelegde gemeentelijke herindeling door de provincie. 
Zij ondersteunen unaniem het initiatief van Hart voor Hilver-
sum, dat kort geleden een online petitie is gestart tegen de fu-
siedrift van de provincie (https://stopfusiesdoornoordholland.
petities.nl/). 

Petitie lokale partijen 
tegen fusiedrift

’Donderdag 22 juni verzorgde dag op Sypesteyn’

Kasteel bezoek en work-
shop porselein schilderen 

De Hilversum Hurricanes hebben zondag-
middag, in Hilversum, een play-off plek 
veilig gesteld voor het Nederlands kampi-
oenschap. Na thuis van Leiden te hebben 
verloren, moesten de Hurricanes zondag 
winnen van de Arnhem Falcons om nog 
mee te mogen strijden voor het kampioen-
schap. De eerste helft werd, zoals het hele 
seizoen, gedomineerd door de verdediging. 
Zowel Arnhem als Hilversum konden aan-
vallend in de eerste helft geen vuist maken 
en zo bleef het lang 0-0.

Vlak voor rust kwamen de bezoekers op 
voorsprong, een lange run eindige voor 
een touchdown; 0-7. In de tweede helft 
mocht Arnhem beginnen, maar Dennis de 
Wit onderschepte de aanval van Arnhem 
en de drive van de Hurricanes resulteerde 
meteen in een score. Maurice Tielen rende 
de bal voor een touchdown. 6-7. Vlak na 

deze touchdown kwamen de Hurricanes 
op voorsprong door een mooie pass van 
Maurice Tielen op Romano Vogels; 13-7. 

Arnhem voelde de wedstrijd wegglippen 
en de Hurricanes pakte meteen door. Joery 
Blankenstein wist op een run op kracht 
door te rennen voor een score en daarna 
wist Maurice Tielen zijn andere receiver 
Guy van den Hazel te vinden voor een 
touchdown. De score kam op 26-7.  

De Hurricanes kwamen nog  amper in 
de problemen. De aanval gaf nog wel een 
2 punt safety weg, maar Arnhem kwam 
niet meer dichterbij. De eindstand kwam 
op 26-9. 18 juni moeten de Hurricanes het 
in de play-offs opnemen tegen regerend 
landskampioen de Amsterdam Crusaders. 
Een loodzware horde op weg naar de finale 
om het Nederlands kampioenschap.

Het afgelopen weekend werd er in Hilversum 
de ‘Loosdrecht Open’ golfwedstrijd gehouden. 
Ondanks dat Loosdrecht een fraaie 9-holes 
golfbaan heeft, kiest de organisatie al enkele 
jaren voor een golfbaan in Hilversum.

Vele golfers uit zowel Oud als Nieuw-Loos-
drecht, maar ook vele Loosdrechters die 
niet meer in Loosdrecht woonachtig zijn, 
streden mee. Zowel bij de dames als bij de 
heren ging de eerste prijs naar een lid van 
de Gooise Golfclub. Bij de dames was het 
Betty Pijnenburg en bij de heren was het 
Per Verzaal die het winnaarsbord in ont-
vangst mochten nemen. Het geeft eens te 
meer  aan dat je bij de Gooise Golfclub en 
de unieke baan die Loosdrecht rijk is niet 
alleen het golfen kan leren, maar dat het 
ook voor de ervaren en geoefende golfer 
een heerlijke baan is om het spel nog beter 

onder controle te krijgen. En om in de prij-
zen te vallen…. 

Voor meer informatie zie: 
www.gooisegolfclub.nl

Aan het lange seizoen van SV Loosdrecht is 
afgelopen zaterdag een positief einde geko-
men. Het eerste verloor de return wedstrijd 
met 1-2 van Altius maar dankzij de eerdere 
0-3 overwinning van vorige week trok de 
ploeg van Emanuel Sluis aan het langste eind. 

In een voor de Loosdrechters moeizame 
wedstrijd werd het voor de toeschouwers 
met een Loosdrechts hart toch nog  onno-
dig spannend. Altius was veel feller en zette 
keeper Weitz al vanaf de eerste minuten 
aan het werk. Uit een prachtige ingedraai-
de corner scoorde Stef Kaashoek de 0-1. Het 
was daarna aan keeper Weitz te danken dat 
Altius niet uitliep. Voor Loosdrecht waren 
er goede mogelijkheden voor Schagt en 
Bonhof maar zij scoorde niet. Tweede helft 
kwam Loosdrecht beter in de wedstrijd en 
begon de klok in het voordeel van de thuis-
ploeg te werken. Toen Lagenburg na een 
goeie actie op de rechterkant een strakke 
voorzet afleverde die door Tom Frinsel 
getoucheerd werd en langzaam de goal in 
rolde wisten de Loosdrechters dat het goed 
ging komen.  Altius kreeg nog een cadeau-
tje van de Coen Horb die zijn tegenstander 

onderuit schoffelde in de 16 meter, maar 
de benutte in penalty door Hemmers in de 
80ste minuut was te laat in de wedstrijd 
om het weer echt spannend te maken. Na 
30 wedstrijden blijft Loosdrecht behouden 
voor de 2de klasse. Een prestatie waar de 
club en de spelers trots op mogen zijn.

Hurricanes stellen in de tweede helft play-off plek veilig

Unieke prestatie leden Gooise Golfclub

Het Eerste van Loosdrecht behouden voor 2e klasse

Foto; Edwin Klok in duel met Casper Tatenhoven 
(Piet van Bemmelen) Schotel met decor van 

bloemen en vlinders.
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Sfeerimpressie SV Loosdrecht 
familiedag 2017
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De weersverwachting was zeer 
goed, een heerlijk zonnetje en 
26 graden waren ons deel op 
het Sportpark Hallinckveld. Dit 
jaar een deelname van 80  kin-
deren en bij de  volwassenen 
14 teams. Zij vermaakten zich 
prima bij het Levend Tafelvoet-
bal en diverse andere leuke, 
nieuwe attracties zoals de 
Kantelladder en het Labyrint! 
En natuurlijk ontbrak ook de 
traditionele Stormbaan dit jaar 
niet; dit jaar was de stormbaan 
32 meter!. De kinderen moch-
ten zich ’s morgens uitleven op 
de zeskamp en ’s middags werd 
voor hen een mixtoernooi geor-
ganiseerd. Die zelfde tijd moch-
ten de volwassenen los op de 
tienkamp. Hoe op het oog, rus-
tige, aardige ouders op de at-
tracties ineens transformeren 
tot bloedfanatieke jeugdigen, 
is héérlijk om te zien. Wat heb-
ben onze ‘volwassenen’ zich 
prachtig uit kunnen leven op 
alle schitterende onderdelen. 

Een ieder jaar terugkerend 
hoogtepunt is het Kampioe-
nenuurtje. De kampioenen en 
jubilarissen worden dan altijd 
even in het zonnetje gezet. 
Geurt Rozendaal en Arjen ten 
Hoven ontvingen de Penning 
Buitengewone Verdiensten 
voor hun tomeloze inzet gedu-
rende heel veel jaren. Marco 
Kerkhof werd bedankt voor 
zijn trainersjaren die hij ooit 
samen met Opa Gerrit begon 
in de Gigantjesbak. Diezelfde 
jongens zijn nu 14 jaar oud. 
De volgende teams behaalden 
het in seizoen 2016/2017 het 
kampioenschap: Najaarskam-
pioenen 2016 bij de jeugd is 
Loosdrecht JO 13-1. De voor-
jaarskampioenen 2017 zijn 
Loosdrecht JO 11-3, JO 11-5, JO 
13-2, JO 17-1 en MO 13-1. Onze 
Veterinnen 2 35+ is kampioen 
geworden in de 7 tegen 7 com-
petitie. En speciale aandacht 
ging uit naar de JO 15-1 die op 
21 mei jongstleden de KNVB 
beker heeft veroverd. Dit is in 
de geschiedenis van onze voet-
balvereniging, na vorig jaar 
de JO 17-1 (B1), nu de tweede 
keer. Op de Familiedag hebben 
we ook vele sponsoren mogen 
begroeten. Een aantal van hen 
deden mee in teams, anderen 
vonden de weg naar dit evene-
ment, waar ze door SV Loos-

Afgelopen zondag was het dan 
weer zover: De 8e editie van 
de SV Loosdrecht Familiedag! 
Een dag, niet alleen voor leden 
van de vereniging maar een 
dag voor iedereen, voor alle 
Loosdrechters!

drecht werden voorzien van 
een drankje en tevens waren  
uitgenodigd voor de barbecue. 
Veel sponsoren hebben hier 
gehoor aan gegeven en deze, 
voor een vereniging cruciale 
groep sponsoren konden weer  
met  eigen ogen zien waar hun 
financiële bijdrage, diensten 
en inspanningen naar toe gaan 
en wat een club als Loosdrecht 
hiermee doet. De Familiedag is 
een ultiem reclamebord voor 
deze sponsoren. En de vereni-
ging wil ze hiervoor ontzet-
tend bedanken. 

Na gedane “arbeid” was het  
tijd voor een verfrissend drank-
je. Ouders douchten even het 
zeepsop van hun lichamen 
terwijl de kinderen zich on-
vermoeibaar en vol overgave 
nog eens konden storten op de 
Stormbaan. Op het gezellige 
terras werd natuurlijk nage-
praat over de Kamelenrace, de 
Kop van Jut en de Klompen-
dans. Met op de achtergrond 
de lekkere muziek werd de 
hele dag nog eens even rustig 
doorgenomen. Sommige din-
gen moet je niet willen veran-
deren. Na het daverende succes 

van vorig jaar zei ze dit jaar 
weer volmondig ‘Ja’ toen de Fa-
miliedag haar weer vroeg. Des-
ray stond live op het podium 
om een aantal topnummers 
ten gehore te brengen. Als 
Loosdrechtse vond ze het een 
leuk idee om wederom aan de 
Familiedag mee te werken. En 
zo is deze dag ook bedoeld. Al 
8 jaar lang. Van alle Loosdrech-
ters…..vòòr alle Loosdrechters! 

Om 17.20 uur was het grote 
moment aangebroken, de 
trekking van de loterij met 
als hoofdprijs een fiets, een 
autolespakket, een vette bad-
kamercheque en de SUPER-
hoofdprijs een all-inclusive reis 
voor 2 personen naar IBIZA. 
SV Loosdrecht heeft deze 
hoofdprijs, samen met The 
Travel Club Loosdrecht, mede 
mogelijk kunnen maken. Daar-
naast waren er talrijke andere 
mooie prijzen. Wij danken de 
lokale middenstand en andere 
betrokkenen voor het beschik-
baar stellen van ons schitte-
rende prijzenpakket! De trek-
kingsuitslag vindt u elders op 
deze pagina, tevens is deze ook 
terug te lezen op de website 

De volgende prijzen zijn nog niet opgehaald. Deze kunnen 
met het desbetreffende bonnetje als bewijs elke maandag en 
woensdag in de maand juni van 17.00 – 18.00 uur worden op-
gehaald bij SV Loosdrecht (vragen naar Marco Kerkhof):

Lot Prijzen
5264 Pour Vous pakket
5289 Van Vulpen Vastgoed bon
5296 Schakel bon
5309 Fiore Beautybon
5512 Superhoofdprijs 1 week 
 all inclusive Ibiza
5846 Uur varen op de 
 borrelboot
6567 Schakel bon
6817 Anderz bon
7350 Gooiland Beveiliging 
 Abonnement 
 alarmopvolging
7466 Waspas Carwash & Go

Lot Prijzen
7900 Dekbedovertrek 
 Linnerie Annelies
7904 Kappersprijspakket
8143 Pour Vous pakket
8607 Anderz bon
8712 Scooterverhuur Gooiland 
 dagdeel huur 2 scooters
8828 Schipper Beautybon
9354 SVL Pakket
9459 Pour Vous pakket
9484 Gooiland Beveiliging 
 Abonnement 
 alarmopvolging
9492 Anderz bon

van SV Loosdrecht www.svloos-
drecht.nl! En ineens zat de 6 in 
de klok en dat betekende dat 
alle gasten, deelnemers, spon-
soren mochten aanschuiven 
voor de traditionele barbecue. 
Mede dankzij Kees van der 
Linden Managementadvies en 
Westfort Vleesproducten kon 
SV Loosdrecht op deze dag 
een heerlijke BBQ aanbieden. 
Hier werd dan ook weer mas-
saal gehoor aan gegeven. Na-

mijmerend over een geweldig 
verlopen dag en met de live 
DJ van dienst, DJ Seven, nog 
op de achtergrond klinkend, 
kwam er rond 20.00 uur een 
einde aan deze prachtige, 
sportieve maar vooral leuke 
en hilarische Loosdrechtse 
Familiedag. Een speciale blijk 
van onze waardering gaat naar 
onze sponsorpartners, zonder 
wie deze dag niet mogelijk ge-
weest zou zijn. 
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Foto van de week

Afgelopen weekend gingen de schapen bij De Schaapskooi in 
Nieuw-Loosdrecht aan de wandel, en als er één schaap over 
de dam is ... Maar het gras bleek niet groener in het andere 
weidje. De laatste twee lammeren werden door schaapshoe-
der Henk van de Meent op de schouders weer teruggebracht 
naar hun eigen sappige weideland.

Zo is de vereniging al naar 
Texel en Giethoorn geweest. 
Omdat het van oorsprong 
een fietsuitje is, betekent 
dat natuurlijk ook dat er 
gefietst moet worden. Met 
mooie huurfietsen is dit jaar 
met meer dan 30 personen 
de omgeving van Schoorl 
verkend. Fietsend en van het 
schitterende weer genietend 
ging de tocht naar Bergen. 
Daar werd een prima lunch 
verzorgd door een strandpa-
viljoen waarna er nog gele-

genheid was om een mooie 
wandeling te maken over 
het mooie brede en harde 
strand. Vervolgens ging de 
tocht  naar  Camperduin 
waar genoten werd van een 
heerlijke barbecue. De terug-
tocht naar Schoorl werd iets 
vertraagd doordat een deel 
van de groep toch wel de 
start van de Formule 1 wilde 
zien. Op de fiets gaat dat niet 
zo goed. Na een ietwat stille 
terugtocht was het jaarlijks 
fietsuitje weer voorbij. De ac-

Op 29 mei heeft de Zonnebloem 
afdeling Loosdrecht weer een 
leuke activiteit georganiseerd 
voor haar gasten: een molen-
cruise op de Kagerplassen.

De dag zelf was zonnig en 
warm. Heerlijk om buiten op 
het dek te genieten van het 
uitzicht. Ondertussen wer-
den de gasten verwend met 
een lekker kopje koffie, een 
heerlijke lunch bestaande uit 
een kop soep en een broodje 
kroket. De gasten genoten 
zichtbaar van de tocht en de 

vriendelijke bediening. Door 
de drukte bij Eemland Reizen 
heeft de directeur Jack zelf 
het stuur genomen van de 
bus. Op de terugweg is nog 
een leuke omweg bezorgd: 
bezoekje door Schiphol. Voor 
iedereen was dit kijkje achter 
de schermen een leuke aflei-
ding. Vermoeid maar met 
een voldaan gevoel kwamen 
we rond 17:00 uur weer terug 
bij de Emtinckhof. Met dank 
aan onze vrijwilligers die dit 
allemaal hebben mogelijk 
gemaakt.

Loosdrechtse Badminton 
Vereniging op pad

Zondag 11 juni is weer het jaarlijks fietsuitje geweest ter afslui-
ting van het badmintonseizoen. Al sinds jaar en dag is dit van 
oorsprong voor wat betreft de activiteiten altijd het hoogte-
punt. Na jaren Loosdrecht en omgeving met de fiets verkend te 
hebben is enkele jaren besloten om de verkenning te verleggen 
naar andere gebieden.

tiviteitencommissie van de 
vereniging heeft weer voor 
een geslaagde afsluiter van 
het seizoen gezorgd. 

Er wordt alleen nog gebad-
mintond in de maand juni 
(donderdag van 20:00 - 23:00 
uur). Wil je ook eens badmin-
tonnen, neem even con- tact 
op met het bestuur (secre-
taris@lbv-loosdrecht.nl). In 
september start het nieuwe 
seizoen en gaan de spelers 
er weer volop tegenaan met 
vier competitie teams en 
voor iedereen die zijn spel 
wil verbeteren een stevige 
training. Wil je je aanmel-
den voor volgend seizoen 
dan kan dat via de website 
(http://lbv-loosdrecht.nl).

'Turnen'

Op zaterdag 3 juni werd de Regiofinale 
voor de D3 gehouden in Amersfoort. Voor 
Nilo hadden Gwen van Hamersveld, Imare 
Majoor en Nynke Visser zich geplaatst bij 
de besten uit Regio Midden Nederland. 
Zij turnden alle drie een mooie wedstrijd, 
Nynke eindigde als 12de, Gwen werd 7de 
en Imare behaalde de 4de plaats en stond 
hiermee op het podium! 

Op zaterdag 10 juni was er wederom een 
finale, nu van het district. Fay Pos had 
zich als enige turnster van Nilo weten te 
plaatsen en turnden een mooie strakke 
wedstrijd wat resulteerde in een mooie 2de 
plaats! Met een super grote zilveren me-
daille konden we weer terugkijken op een 
succesvolle wedstrijd. En Fay zal volgend 
jaar promoveren naar een divisie hoger! 

Nilo opnieuw in de medailles op twee finales

Varen over de Kager 
baren met de Zonnebloem

‘s-Gravelandseweg 46-A  |  1211 BT Hilversum  |  www.deoogkas.nl
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Het hele pand krijgt van bin-
nen een totale metamorfose. 
De inrichting wordt modern 
strak en gezellig in warme 
natuurtinten aangevuld met 
blauwe details, naar de kleur 
van het bedrijfslogo. Eigen-
handig creëert Jan-Paul er 
een modern makelaarskan-
toor en verheugt zich erop 
om de etalage te kunnen 
vullen met de leuke huizen 
die er te koop zijn. VTE ma-
kelaars betekent ‘Vecht Tot 
Eem’. Jan-Paul richt zich 
vooral op het werkgebied 
van Wijdemeren via Maar-
tensdijk, Hollandse Rading 
en Hilversum tot aan Soest 
en Baarn. Alles in de woning-
makelaardij dat zich bevindt 
van de Vecht tot aan de Eem, 
van tweekamerappartemen-
ten tot luxe villa’s aan het 
water. Jan-Paul werkt al vijf-
entwintig jaar als makelaar, 
hij begon als botenmakelaar 

maar al snel kreeg woning-
makelaar zijn voorkeur. De 
kracht van VTE makelaars is 
persoonlijke aandacht, eer-
lijk advies en professionele 
dienstverlening. Als register 
makelaar-taxateur komt Jan-
Paul bij de mensen thuis voor 
een gratis waardebepaling of 
vrijblijvend verkoopadvies, 
ook taxeert hij voor een 
hypotheek of nalatenschap.  
Jan-Paul; "Ik ben opgegroeid 
in Loosdrecht en woon nog 
altijd met veel plezier in 
ons mooie dorp. Ik ken hier 
inmiddels heel veel huizen 
letterlijk van binnen en van 
buiten. Ik houd niet van 
verkooppraatjes maar denk 
liever op een deskundige 
manier mee met mijn klan-
ten. Het werk als makelaar is 
zeer veelzijdig en doe ik nog 
altijd met veel plezier. Als be-
edigd NVM-makelaar kijk ik 
mee naar de bouwkundige 

Achter alles in de winkel zit 
een bijzonder verhaal ten 
grondslag. Dit concept zet de 
snelle vergankelijkheid van 
de optiekbranche in een ge-
heel ander daglicht. 

Bij binnenkomst overvalt je 
de schoonheid van het monu-
mentale pand en de inrichting 
ervan. Chique kasten, vloer 
en meubels waar klassiek en 
trendy stijlvol samenkomen. 
Het prachtige pand dateert 
uit 1912-1913 en is ontworpen 
door architect C. De Groot Jzn. 
Het rijksmonument wordt 
wisselend ingericht door 
Springer Interiors met meu-
belcollecties van ontwerper 
Thomas Haukes en zijn team. 
Hij houdt perfect rekening 
met de verschillende functies 
van ruimten en stelt unieke 
combinaties samen waar 
de bewoners of gebruikers 
van het pand gelukkiger van 
worden. Elk bezoek is daar-
door een beleving. De Oogkas 
richt zich op de bewuste 
consument die een trendy 
(zonne) bril wil aanschaffen 
en ook geïnteresseerd is in de 
bescherming van het milieu, 
de wereld en alles wat er op 
aarde leeft, waarvoor zo duur-
zaam mogelijk geproduceerd 
wordt en hergebruik van 
materialen bovenaan staat. In 
de optiekwereld is die combi-
natie nog niet zo gebruikelijk 
maar Dick Kikstra en Thea 
Spit-Bis hebben hun hele col-
lectie samengesteld met deze 
uitgangspunten voor ogen. 
Het resultaat is dat zij in hun 
winkel een aantal merken 
samenbrengen die zich al-
lemaal op de een of andere 
manier bewust bezig houden 
met goede werkomstandig-
heden en milieuvriendelijke 
materialen. 
Dick en Thea kennen elkaar 
vanaf dat ze begin twintig 
waren. Jarenlang werkten ze 
samen als opticien. Thea is 
tevens kleurstylist en werd 

elders bedrijfsleidster, Dick 
werd een niet onverdienste-
lijk fotograaf. De tijd was voor 
beide gekomen om een nieu-
we weg in te slaan, en zette 
samen dit unieke concept 
op. Zo hebben hergebruikte 
petflessen een tweede leven 
als schoonmaakdoekjes, de 
etuis van de brillen zijn van 
gerecycled leer, monturen 
van restafval. Zowel Dick als 
Thea zijn als brildragenden 
ook ervaringsdeskundigen. 

Het Nederlandse merk Dick 
Moby, het Deense Monkey 
Glasses (steunt de oerang oe-
tan), het Californische Garreth 
Leight, het Italiaanse MODO 
& ECO en niet te vergeten het 
Amerikaanse L.A.Eyeworks, 
het zijn allemaal zeer opval-
lende moderne merken die 
zich met meer bezig houden 
dan alleen het montuur. Denk 
aan het planten van bomen 
of het zich hardmaken voor 
homorechten, allemaal zeer 
aansprekende en uiteenlopen-
de goede doelen. De Oogkas 
verkoopt bewust geen kinder-
brillen of contactlenzen, maar 
Dick en Thea kozen ervoor 
te specialiseren in monturen 
en glazen voor volwassenen. 
Het brede assortiment biedt 
tevens monturen tegen toe-
gankelijke prijzen. Zij dragen 
zelf ook hun eigen steentje bij 
aan de filosofie die zij via de 
producten voeren. Voor elk 
verkocht montuur doneert de 
winkel een bedrag aan Two 
Billion Eyes. Deze stichting 
helpt wereldwijd mensen aan 
een sterke, mooie bril die ter 
plekke zonder machines in 
elkaar gezet kan worden. Een 
doel dat helemaal aansluit bij 
de vernieuwende visie van De 
Oogkas. De Oogkas ’s-Grave-
landseweg 46a Hilversum, tel: 
035-7732993. Openingstijden 
zijn; Maandag gesloten. Di t/m 
vrij van 10-19 uur, zaterdag tot 
17 uur geopend. www.deoog-
kas.nl of kijk op facebook.

‘Hier opent binnenkort ..’
Nieuw kantoorpand voor 
VTE makelaars o.g.

De Oogkas vernieuwende 
visie op optiek
Door: Patricia IJsbrandij 
Op 9 april opende optiekwinkel De Oogkas, met een wereldse 
visie haar deuren aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum. De 
Oogkas verkreeg haar naam door de opvallende ruimte waar de 
oogcontrole en brilsterktemetingen worden gedaan, een glazen 
kas middenin de winkel.

Door: Patricia IJsbrandij 
Nieuwsgierig wordt er door voorbijkomers gekeken naar het pand 
waar sinds heugenis dé schoenwinkel van Loosdrecht zat tot janu-
ari van dit jaar, momenteel vindt er een flinke verbouwing plaats. 
VTE makelaar Jan Paul Honders (46) is door de groei van zijn be-
drijf, na de start drie jaar geleden, toe aan een grotere locatie. 

staat van een woning, zorg 
ik ervoor dat alles juridisch 
goed geregeld wordt en voer 
ik de onderhandelingen om 
voor mijn klanten een zo 
optimaal mogelijk resultaat 
te bereiken. Het leukste 
blijft echter het persoonlijke 
contact met mijn klanten. Ik 
ben vooral heel blij met de 
vele mond-op-mond reclame. 
Het is zo leuk als een nieuwe 
klant zich meldt, omdat hij 
van iemand anders heeft 
gehoord dat ik mijn werk zo 
goed en plezierig doe. Dat 
is toch een prachtig compli-
ment!”
Over enkele weken openen 
de deuren aan de Frans Hal-
slaan 5. Maar Jan-Paul staat 
ook nu al graag voor u klaar 
vanuit zijn huidige kantoor 
aan huis. VTE makelaars, 
Jasmijnlaan 67 Nieuw-Loos-
drecht. Geopend ma. t/m 
vrijdag geopend van 08.30 
tot 17.00 uur. Zaterdag op 
afspraak. Bereikbaar op tele-
foonnummer 035 - 8883377 
staan Nancy, Faya of Simone 
u te woord, of via de website 
www.vte-makelaars.nl

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

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

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

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

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

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl
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De GAD (Grondstoffen- en 
Afval Dienst), vertegenwoor-
digd door Inger van Gelderen 
en Daniël Walkot, wil zoveel 
mogelijk afval scheiden bij de 
bron. Dat is volgens hen het 
efficiëntst en geeft de hoogste 
opbrengst. Het is het streven 
om in 2020 uit te komen op 
100 kg. restafval per jaar, nu 
is dat 220 kg. per gezin. De 
GAD wil graag dat 75% van 
ons huishoudelijk afval wordt 
gescheiden. Een ambitie die 
aansluit bij de landelijke doel-
stellingen. Bij driekwart van 
de huishoudens in onze regio 
gaan de zakken voor Plastic, 
Metalen en Drinkverpakkin-
gen over op bakken, voor de 
overige gebieden komen er 
ondergrondse containers. De 
hele operatie in fasen naar 
nieuwe bakken en containers 
(inclusief de groene, blauwe 
en groene bakken) gaat 24 
miljoen kosten. U krijgt of 
een extra PMD- container of 
de grijze bak wordt vervan-
gen door een bak met oranje 
deksel. Het inzamelen van 
groente-, fruit- en tuinafval 
en oud papier/ karton zal 
vaker gebeuren en het op-
halen van de grijze bakken 
met restafval zal geleidelijk 
minder worden. Uiteindelijk 
is het einddoel dat in 2020 er 
bij alle 113.000 huishoudens 
in onze Regio op deze manier 
wordt ingezameld. De vier 
scheidingsstations blijven 
bestaan en er komt zelfs een 
mobiel scheidingsstation bij 
(met zonnepanelen). 

Na- scheiden
Raadsleden Robby Israel en 
Martin Vuyk, afgescheiden 
VVD ‘ers, ergerden zich aan 
de invoering van die 4e bak. 
Daarom hebben zij deze dis-
cussieavond opgezet, waarbij 
alle politieke partijen aanwe-

zig waren. Helaas nauwelijks 
publieke belangstelling. 
Hoewel de Afvalstoffenver-
ordening al is aangenomen, 
goedgekeurd door alle bur-
gemeesters, met instemming 
van alle gemeenteraden, wil-
den ze toch dat het gesprek 
over de nadelen op gang 
kwam. “Neem niet alles aan” 
zei Martin Vuyk wijsgerig. 
Hij voegde eraan toe dat hij 
de bakken voor gft, papier, 
glas en textiel prima vond. 
“Hergebruik moet” zei Vuyk 
“scheiding staat buiten kijf.” 
De fractie Israel/ Vuyk pleit 
echter voor na-scheiding, 
dus gewoon alles in de grijze 
bak. Bij na-scheiding worden 
afvalstromen ongescheiden 
bij de afvalverwerker aan-
geleverd. Daar worden ze 
gescheiden en vervolgens 
worden bruikbare fracties op-
gewerkt en de rest verbrand. 
Een mooi filmpje toonde hoe 
dat bij Omrin in Heerenveen 
plaatsvond. Uit wetenschap-
pelijk onderzoek van de pro-
fessoren Gradus en Dijkgraaf 
is gebleken: Na - scheiding 
levert méér gescheiden 
herbruikbaar materiaal op 
(50 kg tegen 20 kg bij bron-
scheiding); het herbruikbaar 
materiaal levert per ton 
meer geld op; de inzameling 
(vrachtauto’s) door de GAD 
kan door na-scheiding goed-
koper en tenslotte is bron-
scheiding de duurste manier 
van CO2-reductie. Daartegen 
opperde Inger van Gelderen 
van de GAD dat bij invoering 
van de PMD-kliko het aantal 
kilo’s per huishouden zou 
verdubbelen. Maar vooral zou 
de kwaliteit van het bron-ge-
scheiden afval hoger zijn en 
schoner. Het fraaie voorbeeld 
van Omrin kwam volgens 
haar grotendeels door het 
schonere afval. In Nederland 

Ontdek fietsend, wandelend 
of varend wat de rol van 
water als bondgenoot was. 
Ogenschijnlijk onopvallende 
landschapselementen krij-
gen zo een nieuwe betekenis. 
Onder begeleiding van bos-
wachters en gidsen van di-
verse natuurorganisaties kun 
je o.a. de natuur proeven, op 
expeditie, fotograferen, in 
een bunker kruipen of vleer-
muizen en ijsvogels spotten. 
Kijk op www.mooilinieland.
nl. Je ziet het pas als je het 
weet. De afgelopen jaren 
weten steeds meer bezoekers 
de forten van de waterlinies 
te vinden. Deze historische 
kolossen hebben een tweede 
leven gekregen met nieuwe 
functies, zodat ze toeganke-
lijk en beleefbaar zijn voor 
iedereen. Het tussenliggende 
linielandschap was tot nu toe 
minder bekend. Je ziet hier 
prachtige open en groene 
gebieden, laag liggende pol-
ders die opzettelijk onder 
water gezet konden worden 
door sluizen, dijken en 
kanalen. Een staaltje water-
ingenieurschap en vinding-
rijkheid in ons Hollandse 
Landschap. Daarom organi-
seren Stichting Liniebreed 
Ondernemen, Staatsbosbe-
heer, Natuurmonumenten 
en Landschap Noord-Holland 
op 17 en 18 juni ‘Mooi Linie-
land’. Met forten als schakels 
én startpunten om het won-
derlijke strategische land-
schap te ontdekken, alles aan 
elkaar verbonden. Je ziet het 
pas als je weet. Unesco We-
relderfgoed nominatie. Een 
Werelderfgoed kan een mo-
nument, gebied of landschap 
zijn, met een natuurwaarde 
en / of cultuurhistorische 
waarde die uniek is in de 
wereld. Een Werelderfgoed 
moet volgens UNESCO be-
schikken over een ‘bijzondere 
universele waarde; het moet 
onvervangbaar en uniek zijn 

én als eigendom van de hele 
wereld worden beschouwd.’ 
Het Nederlandse linieland-
schap en haar inrichting is 
zo uniek dat het ook de aan-
dacht heeft van de UNESCO 
World Heritage Centre. De 
Nieuwe Hollandse Waterli-
nie is het grootste Rijksmo-
nument van Nederland en 
de Stelling van Amsterdam 
werd al in 1996 door UNESCO 
erkend als uniek en van groot 
belang om te behouden. Naar 
verwachting zullen beide 
linies in 2019 -als geheel- be-
stempeld worden als UNES-
CO Werelderfgoed. En zal 
hun naam prijken op de We-
relderfgoedlijst naast 1050 
andere UNESCO sites zoals 
de Chinese Muur, Mont Saint-
Michel, de oude stad van Fez 
en de piramides van Gizeh. 
En terecht. Want nergens 
ter wereld vind je zo’n groot 
gebied waarin water ooit als 
bondgenoot fungeerde.

Wandeling en varen Loosdrecht e.o. 
De start van de wandeling is 
bij fort Spion naast de Loen-
derveense Plas. Deze plas is 
een prachtig natuurgebied 
waar je alleen tijdens een 
excursie in kunt. Hier wordt 
1/3 van het drinkwater voor 
Amsterdam en een deel van 
het Gooi voorgezuiverd. De 
wandeling loopt vervolgens 
over een deel van het Wa-
terliniepad. Onderweg is 
het genieten van de verre 
uitzichten en zijn er genoeg 
vogels te spotten. Na de wan-
deling van ongeveer twee 
uur eindigt de wandeling bij 
fort Tienhoven in Tienhoven. 
Van daar wordt er met een 
boot weer terug gevaren in 
een uur naar fort Spion. Een 
unieke ervaring! Zondag 18 
juni, start 9.30 uur bij fort 
Spion in Loosdrecht. Meer 
informatie en aanmelden 
www.waternet.nl/loender-
veenseplas.

PMD-kliko hoeft niet, mag wel

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Niet iedereen is blij met de 4e PMD- kliko die in 
Wijdemeren in 2018 wordt verstrekt. Daarover was een infor-
matieavond met voor- en tegenstanders in het gemeentehuis. 
Over bewustwording, voor- en nascheiding, restafval, gft en 
wat dies meer zij. 

werkt 90% van de afvalver-
werkers met bron-scheiding, 
vooraf dus.

Politiek
Joost Boermans van D66, 
werkzaam bij een afvalverwer-
ker uit de Haarlemmermeer, 
beweerde dat er ook andere 
wetenschappelijke theorieën 
zijn. Bovendien zou prof. 
Gradus erkend hebben dat 
er fouten zaten in zijn onder-
zoek. Een dag later reageerde 
de wetenschapper dat deze 
zinsnede van Boermans ‘Uit 
de lucht gegrepen is’. Hij staat 
nog volledig achter zijn stu-
die. De Lokale Partij- woord-
voerder Alette Zandbergen 
wees op de bewustwording 
die bij de scheiding die al in 
de keuken begint, groter is. 
En dat is ook een belangrijke 
doelstelling. Bij Stan Poels van 
PvdA/ GrL. was er hoop dat de 
tegengestelde meningen naar 
elkaar toe zouden groeien. 
Waarop Daniël Walkot (GAD) 
antwoordde dat het een flexi-
bel systeem is waarbij er wel-
licht ruimte is voor meer na-
scheiding. Het eerste project 
in Laren, Blaricum en Huizen 
is nog niet geëvalueerd, al wij-
zen de eerste reacties erop dat 
er weinig weigeraars zijn.
 
Wettelijk is het zo, dat je 
verplicht bent restafval te 
scheiden, maar je hoeft geen 
gebruik te maken van de voor-
ziening als een extra bak. Wel 
kan er controle plaatsvinden 
of je geen PMD in de grijze 
bak gooit. Robby Israel vond 
het hele proces ‘onbevredi-
gend’ omdat de beslissing ‘op 
oneigenlijke gronden had 
plaatsgevonden’. Waarop 
Gert Zagt repliceerde dat de 
gemeenteraad ‘het wel heeft 
geweten’ maar dat raadsleden 
geen gelegenheid hebben om 
alles wat in een groter verband 
(Veiligheidsregio / GAD, enz.) 
goed te doorgronden. Het is 
de bedoeling dat inwoners van 
Wijdemeren in het 3e kwar-
taal van 2018 meer horen.

‘Waterlinie weekend 17 en 18 juni’

Wandeling en vaartocht 
van fort Spion naar fort 
Tienhoven
Op 17 en 18 juni staat het landschap van de waterlinies cen-
traal tijdens de première van het ‘Mooi Linieland’ weekend. 
Een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het Hol-
landse linielandschap, haar geheimzinnige militaire bolwerken 
en prachtige natuur. 
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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

Hilversum – Van 15 juni tot 
en met 31 augustus snoeit en 
verzamelt Tomin Groenvoor-
ziening taxus baccata in het 
kader van de actie ‘Snoeihard 
tegen kanker’. De taxus bac-
cata is de meest voorkomen-
de taxussoort. 

Uit het snoeisel wordt baccati-
ne gewonnen, een belangrijke 
grondstof voor chemothera-
pie. Het gaat hierbij om de 
jonge scheuten. Eén kubieke 
meter snoeisel levert genoeg 

baccatine op voor één chemo-
therapeutische behandeling. 
Zowel hoveniers als particu-
lieren zamelen de taxus in. 
Tomin Groenvoorziening aan 
de Franciscusweg 359 in Hil-
versum is een van de inzamel-
punten waar particulieren tot 
eind augustus hun snoeisel 
van de taxus baccata kunnen 
inleveren. 

Meer informatie over de taxus 
en de beste snoeiwijze is te 
vinden op: taxusvoorhoop.nl.

Tomin Groenvoorziening 
Taxus inzameling voor 
chemotherapie

Kent u onze 
uitlaatservice al ?

Hondenschool Renga 
gaat de hele zomer  
door met:  
• Puppy lessen
• Summerschool 
• Jachttraining
• Leuke workshops

Voor een tentoonstelling in 
de tuinen van kasteel Sypes-
teyn werd aan de leden van 
de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers gevraagd voor-
stellen te doen met gebakken 
klei als beeldvormend materi-
aal. Hierop werd enthousiast 
gereageerd met voorstellen 
voor werk dat persoonlijk, 
breekbaar en tegelijk monu-
mentaal is. Uit de ingezonden 
voorstellen zijn veertien ab-
stracte en figuratieve projec-

ten geselecteerd. Het resultaat 
is een diverse en gevarieerde 
tentoonstelling, waarin het 
publiek op een verfrissende 
manier kennis maakt met he-
dendaagse keramische kunst. 
De kunstwerken die u in deze 
tentoonstelling kan zien zijn 
gecreerd door de volgende 
kunstenaars: 
Imke Beek, Riëlle Beekmans, 
Annemie Bogaerts, Marieke 
Geerlings, Irma Horstman, 
Anki van de Kamp, Marja Ken-

Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn:  wat is darm-
kanker, hoe ontstaat het en 
wat zijn de stadia, wat zijn 
de behandelmogelijkheden, 
wat zijn de gevolgen van het 
hebben van een stoma, hoe 
zijn de controles, wat kan 
men doen bij terugkomen 
van de kanker en wat is het 
advies aan familie? De avond 
is bedoeld voor iedereen die 
te maken heeft met darm-
kanker en op zoek is naar 
informatie over de ziekte en 
de behandelmogelijkheden, 

en voor andere belangstel-
lenden. Inloop vanaf 19.15 
uur, de presentatie begint om 
19.30 uur. Na afloop is er ge-
legenheid tot het stellen van 
vragen aan de MDL-arts en 
aan een oncologisch verpleeg-
kundige. Er zal die avond ook 
iemand van de Stomavereni-
ging aanwezig zijn. 
Wilt u op deze avond aan-
wezig zijn of wilt u meer 
informatie, mail ons dan via 
programma@viore.org. Bel-
len kan ook: 035 685 35 32. 
Deelname is gratis. 

Expositie in de bibliotheek van 
Loosdrecht. Naast zijn werk als 
grafisch ontwerper timmert Guus 
van Lamoen sinds enige tijd serieus 
aan de weg als kunstenaar. Hij ver-
diept zich steeds meer in verschil-
lende technieken en ideeën. 

Met een mooi resultaat: zijn 
werken blijven groeien en 
zijn stijl heeft een duidelijke 
vorm. En ondanks dat hij dus 
nog maar kort tekent en 
schildert heeft hij al een be-
hoorlijke staat van dienst. Zijn 
werk hangt op exposities van 
Amsterdam tot Taiwan. Afgelo-
pen zomer was hij kunstenaar 
van de maand op de website 
van PNOexpo.nl. Guus van La-

moen; “De stijl van mijn teke-
ningen en schilderijen is zeer 
herkenbaar. Heldere kleuren 
en een vrolijk lijnenspel. Ik ben 
halverwege 2015 begonnen 
met het tekenen van figuren op 
dik Bristol karton. Het kleuren 
deed ik met Letraset Promar-
kers. Hier en daar gebruikte ik 
acrylverf. Het resultaat werd 
goed ontvangen en ik breidde 
mijn collectie langzaam uit. 
Ik merkte dat mijn werk heel 
geschikt was om 'op te blazen'. 
Dus, toen ik een vijftal werken 
bij elkaar had getekend heeft 
mijn goede vriend Maarten 
Wouters ze gefotografeerd. De 
foto's zijn op zeer hoge resolu-
tie genomen zodat het onbe-

‘Zondag 18 juni tot 29 oktober’ 

Gebakken Beelden in de tuin van Sypesteyn

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers toont ceramisch werk 
in Loosdrecht. Beeldhouwers ‘vinden’ hun monumentale werk 
vaak in het materiaal. Soms kneden zij zelf de vorm. Er wordt dan 
niet weggehaald om de vorm te ‘bevrijden’, maar toegevoegd om 
vorm te scheppen. Het resultaat kan in brons worden gegoten of 
als ceramiek gebakken. Het handschrift wordt zo door een tech-
nisch proces verduurzaamd.

nis, Marian Meerbeek, Hanna 
Mobach, Mai Movrin, Karen 
Santen en Louis Nienhuis, 
Rita van der Vegt, Mélanie 
de Vroom en Gonda van der 
Zwaag. Eén van de werken 
is Zwarte prinses van Hanna 
Mobach. Mobach (1932) groei- 
de op in een gezin waar artis-
tieke ambities gewoon waren 
en waar een ceramisch fami-
liebedrijf al vanaf 1895 de 
kachels deed branden. Via de 
teken- en schilderkunst vond 
Mobach in de ceramiek haar 
artistieke thuis. Haar Zwarte 
prinses logeert de komende 
zomer op Sypesteyn. De pre-
sentatie Hollands porselein 
in het kasteel, geeft de ten-
toonstelling in de tuin een 
interessante context.

Informatieavond over darmkanker
Op woensdag 21 juni organiseert Viore, in samenwerking met 
Tergooi, een informatieavond over darmkanker. Tijdens deze 
avond zal Gijs de Bruin, specialist maag-darm-lever bij Tergooi, 
een presentatie houden over de ziekte en over de mogelijke be-
handelingen.

Bij Viore, centrum voor 
mensen die leven met kan-
ker, staan de deuren op het 
Oostereind 115 open op alle 
weekdagen tussen 10 en 16 
uur. Zonder afspraak of ver-
wijzing kunnen bezoekers 
dan terecht voor een luiste-
rend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een 
afspraak maken voor indivi-
duele gesprekken over bijvoor-
beeld opbouwen na kanker, 
kanker binnen het gezin en 
kanker en werk. Zie voor meer 
informatie ook de website: 
www.viore.org. Oostereind 
115, 1212 VH Hilversum. Tel. 
035-6853532 info@viore.org 

perkt uitvergroot kan worden. 
De originelen zijn gemaakt op 
een formaat van 65 x 50 centi-
meter (papiergrootte). Ik wilde 
prints laten maken van 140 x 
100 centimeter. Na wat onder-
zoek ben ik bij René Bierman 
terecht gekomen, een autori-
teit op het gebied van Fine Art 
Prints.  Hij heeft de foto's van 
Maarten Wouters bewerkt en 
hij maakt prints van mijn werk  
op speciaal geselecteerd Japans 
papier. Naast tekenen, schilder 
ik ook op canvas. Op mijn blog 
kun je lezen over de ontwikke-
lingen en het nieuwe werk dat 
ik maak. Laat me weten wat je 
van mijn werk vindt, dat lijkt 
me leuk!”

‘Tot en met 17 juli’
Expositie van Guus van Lamoen

Zwarte prinses
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AGENDA

Tot en met 29 oktober
Exposities Hollands porselein
+ Gebakken tuinbeelden 
Kasteel Museum Sypesteyn
Nw-Loosdrechtsedijk 150
www.sypesteyn.nl

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

Vrijdag 16 en zat. 17 juni
Schakel Beach Toernooi
Gezelligheid, zand, zweet en 
spelen, Sporthal Eikenrode
Nieuw-Loosdrecht

Zaterdag 17 juni
Duurzame Jaarmarkt bij
Landgoed De Rading (1b)
Van 10.00-17.00 uur
www.landgoedderading.nl

Zondag 18 juni
Fietstocht H’sum eo ’40-‘45
Vertrek om 10.00/Kerkbrink
www.fietsgilde.nl

Maandag 20 juni
Bewonersavond Eikenlaan
Raadzaal Gemeentehuis
Wethouder Theo Reijn
Aanvang 19.30 uur

Maandag 20 juni
Informatieavond
Het Achtererf
Weth. Betske van Henten
Om 19.30u/Wijkgebouw

Donderdag 22 juni
Workshop Porselein 
schilderen + rondleiding
Kasteel Sypesteyn
Aanvang 10 uur/39,95pp
Info; www.lotensatelier.nl

Ma 26 juni t/m zat. 1 juli
Boekverkoop!
De bibliotheek ruimt op, ook
zijn er kleine handige nuttige
cadeautjes te koop

Tot en met 17 juli
Expositie Guus van Lamoen
Schilderijen en tekeningen
in de bibliotheek Tjalk 41
www.vanlamoen.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
18 juni 11.00 uur: pastoor J. Dresmé
  
Beukenhof 
18 juni 11.15 uur: woord en communiedienst
  Liturgiegroep Paulus

Gereformeerde Kerk  
18 juni 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
18 juni 18.30 uur: Drs. H.Z. Klink, Oudorp
 10.00 uur: Ds. A. van Duinen

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
18 juni 09.30 uur: Ds. G.J. Wisgerhof
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
18 juni 09.30 uur: Ds. J.D. Smit

Bollen ICT

Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.

Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.

 www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

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. 

Te Huur 

Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

GEZOCHT:

Ervaren schoonmaker m/v 

met referenties om iedere 

donderdag 3 uur bij ons 

schoon te maken. Heb je 

interesse, bel 06-12309999.

HONDENTRIMSALON 

FANCYPETS

Rading 50, Loosdrecht

www.fancypets.nl 

06-28786091

Kijk ook eens op Facebook 

FancyPets voor leuke 

metamorfoses van hondjes

HONDENTRIMSALON 

FANCYPETS

al 14 jaar gediplomeerd 

hondentrimster. Rading 50

www.fancypets.nl

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

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

06 - 255 92 378

Bio Spin

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

Na een lange strijd hebben we 

plots afscheid moeten nemen van 

mijn lieve schatje, onze daddycool en gekke opa

Daan van Rossum
Loosdrecht, 26 november 1952             Utrecht 7 juni 2017

Wat zullen wij zijn heerlijke en flauwe humor 

en bourgondische levenslust enorm missen.

Marijke Hegï

Benjamin, Reny en Fenna van Rossum

Thomas en Liza van Rossum-Sinambela

Jurriën Haverlag en Heleen Biemans

Dustin en Martine Haverlag-Dank

Het afscheid en de plechtigheid hebben inmiddels plaatsgevonden.

Kapster Kim!

Thuis kapster met 20 jr 

ervaring voor dames, heren 

en kinderen. Ook voor 

kleuringen, permanenten, 

watergolf etc. 

Met inlevering van deze 

advertentie ontvangt u 

2,50 euro korting.

Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen 

met 06-30726466 of via 

kimvcleef@outlook.com
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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

ZONDAG 18 JUNI
VADERDAG

Vaderdagschnitt
(slagroom en marsepein)

nu € 7,50

4

Rijksstraatweg 39-41 | Nieuwersluis | tel. 0294-231290

www.doornenbal-derooij.nl

Nooit meer zelf het gras 
maaien met een robot 

grasmaaier van Robomow.

Tijdelijk tot u 150 retour op een Robomow Pro!

- u 50 

- u 150 
- u 100 

Doornenbal & de Rooij

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag 
v/d maand

loodsverkoop 
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

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

moois-uit-de-loods, 
of  kijk op

www.inboedelsenzo.nl 

voor info & woningontruiming

telefoon 06-20.777.535.
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COLOFON
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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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Tel. 035-5826744
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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
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15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
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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


