
23E JAARGANG

WEEK 26
WOENSDAG

28 JUNI 2017
NR. 1183

NIEUWSSTER
WEEKBLAD VOOR LOOSDRECHT In samenwerking met

weekblad wijdemeren

www.traiteurieoudloosdrecht.nl

SOESTDIJKERSTRAATWEG 86   ●   1213 XH HILVERSUM   ●   035-6424474   ●   WWW.IDMAKELAARS.NL

Het woningaanbod bij u in de buurt

OUWE DEUREN 
SURFEN BEST
OUWE DEUREN 
SURFEN BEST

t/m ZATERDAG 1 JULI

OPRUIMINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN • BEDBODEMS 

BOXSPRINGS • LEDIKANTEN 

BEDTEXTIEL • KUSSENS 

DEKBEDDEN • LINNENKASTEN 

KINDERBEDDEN • EN MEER... 

DE LAATSTE DAGEN! OP=OP

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | ADVIES | BOG

op zoek naar leuke midden- en hoekwoningen 
in Loosdrecht en omgeving.

VEERMANMAKELAARS.NL  |  T 035 582 53 33

VOOR DIVERSE RELATIES ZIJN WIJ

Ligplaats gezocht 
voor "DE SNACKBOOT" 
(12,5 x 5,5 m) voor langere 
tijd en voorzien van water, 
electra en de mogelijkheid 
om te laden en lossen. 

Reacties graag naar: 
tredi@casema.nl 
of bel met 06-51884929

De voorspelde harde wind 
baarde toch menig deelne-
mer zorgen waardoor er op 
het laatste moment op zoek 
werd gegaan naar storm-
zeiltjes. Het sportieve ‘ouwe 
jongens krentenbrood’ sfeer-
tje geeft hun plezier van het 
surfen in de jaren tachtig 

goed weer. De surfsport an 
sich is vrijwel uit het beeld 
van de Loosdrechtse plassen 
verdwenen, onterecht vin-
den zij want wereldwijd is 
het nog altijd erg populair. 
Ook daarin hebben ontwik-
kelingen in techniek en ma-
terialen niet stilgestaan. Dit 

Door; Patricia IJsbrandij
LOOSDRECHT- Zaterdag 24 juni werd de tweede editie van 
De Ouwe Deuren Cup Loosdrecht gevaren. Ook dit jaar geor-
ganiseerd vanuit de gastvrije mooie locatie van watersport-
vereniging De Vrijbuiter. De weersomstandigheden waren niet 
onvoordelig, met slechts miezerende regen, een goede tempe-
ratuur en windkracht 4 zuidwest, zelfs bijna ideaal te noemen. 

jaar deden er alleen mannen 
mee. Ook waren er voor het 
eerst twee gewichtsklassen 
a). Lichtgewichten tot 92,5 
kg en b). Zwaar gewichten 
vanaf 92,5 kg. In totaal wa-
ren er 32 inschrijvingen, 10 
lichtgewichten en 22 zwaar-
gewichten. Het openings-
woord werd gedaan door 
wedstrijdleider Franc Schiet, 
hij legde alle regels en proce-
dures nog een keer uit. 
Alle 32 deelnemers versche-
nen al dan niet goed voorbe-
reid met de ‘ouwe deuren’ 
aan de start. De retro surf-
planken werden al die jaren 
bewaard, gehuurd of op het 
laatste moment nog uit Fries-

land opgehaald. Een enke-
ling was in de week ervoor al 
oefenend op de plas gespot. 
Surfen is echter als fietsen 
en skiën, je verleert het niet. 
Met bravoure en een beetje 
grote bek, zoals mannen dat 
onderling vriendschappelijk 
regelen, werd er hier en daar 
masculien geïntimideerd. 
Volgens Charlie, Puck en 
Bente van het rescueteam is 
de vlotte lenigheid waarmee 
er op de plank geklommen 
kan worden, toch wel een 
van de zichtbare tekenen dat 
hier de oudere jeugd aan het 
werk is. 
De strijd speelt zich af op een 
olympisch parcours, waarbij 
in een driehoek moet wor-
den gevaren. De start ver-

liep soepel en de favorieten 
waren als eerste weg. Rene 
van Rijn met de winnaar van 
vorig jaar Roy de Bruin in 
zijn kielzog ronden als eer-
sten de eerste boei. Roy weet 
Rene voorbij te gaan en zij 
finishen de eerste manche in 

Lees verder op pagina 3
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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

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder

Directeur Hans Broekhof 
startte vrijdagochtend met 
hartelijk welkom heten van alle 
aanwezigen; ouders, leerlingen, 
wethouder Sandra van Rijkom, 
directeur van de bibliotheek 
Gooi en Meer Marian Buvelôt, 
de voorleesconsulent Trix van 
Vulpen en andere afgevaardig-
den van de bibliotheek. 

Deze dames zijn geen on-
bekenden voor de kinderen 
want de afgelopen week is er 
in iedere klas uitleg gegeven 
over de Bibliotheek Op School 
of zoals de kinderen zeggen; 
de BOS. Op de vraag van di-
recteur Hans of de kinderen 
lezen leuk vinden werd luid 
‘Jááá’ geroepen. Mevrouw Bu-
velôt en mevrouw van Vulpen 
gaven een toelichting op het 
belang van lezen. Ook is er 
een ‘biebclub’ opgericht met 
kinderen uit groep 6-7 die 
gaan meehelpen de BOS tot 
een succes te maken. De kinde-
ren van groep 1-2 hadden een 
heus ‘bieblied’ ingestudeerd. 
Hierna ging iedereen weer stil 
zitten want de wethouder las 
een grappig verhaal voor. Ook 
mocht zij de winnares van de 
geschreven boeken-elf bekend 
maken. Chayenna was de ge-
lukkige en zij mocht samen 
met de wethouder de BOS of-
ficieel openen. Het feest werd 
compleet gemaakt met taart 
en drinken, waar de kinderen 
maar weinig tijd voor hadden, 
want ze wilden direct de nieu-
we boeken bekijken ‘deze wil 
ik lenen’, ‘dit deel ken ik nog 
niet’, dit boek moet je lezen, is 
hartstikke leuk’.

Bij de basisschool De Cata-
maran wordt dagelijks gele-
zen. De BOS zorgt ervoor dat 
kinderen (al dan niet samen 
met hun ouders) het lezen 
thuis voort kunnen zetten. 
Ook naslagwerken en infor-
matieve boeken zijn nu voor 
handen wanneer er wordt 
gewerkt aan een project of 
spreekbeurt. Is een boek niet 

Bibliotheek Op School bij de
Catamaran

KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

aanwezig, dan kan dit online 
worden gereserveerd en zorgt 
de voorleesconsulente ervoor 
dat het boek op school komt. 
De bibliotheek zorgt voor we-
kelijkse ondersteuning en ook 
is er een leerkracht extra op-
geleid om het gebruik van de 
BOS te begeleiden. Op vier an-
dere scholen in de gemeente 
Wijdemeren is al gebleken dat 
de BOS een succes is. Afgaande 
op de mooie inrichting en het 
enthousiasme van de kinde-
ren gaat dit bij De Catamaran 
ook zeker lukken.

Bibliotheek Op School bij de 
Catamaran
Directeur Hans Broekhof 
startte vrijdagochtend met 
hartelijk welkom heten van 
alle aanwezigen; ouders, leer-
lingen, wethouder Sandra 
van Rijkom, directeur van 
de bibliotheek Gooi en Meer 
Marian Buvelôt, de voorlees-
consulent Trix van Vulpen en 
andere afgevaardigden van de 
bibliotheek. Deze dames zijn 
geen onbekenden voor de kin-
deren want de afgelopen week 
is er in iedere klas uitleg gege-
ven over de Bibliotheek Op 
School of zoals de kinderen 
zeggen; de BOS. Op de vraag 
van directeur Hans of de kin-
deren lezen leuk vinden werd 
luid ‘Jááá’ geroepen. Mevrouw 
Buvelôt en mevrouw van Vul-
pen gaven een toelichting op 
het belang van lezen. Ook is er 
een ‘biebclub’ opgericht met 
kinderen uit groep 6-7 die 
gaan meehelpen de BOS tot 
een succes te maken. De kinde-
ren van groep 1-2 hadden een 

heus ‘bieblied’ ingestudeerd. 
Hierna ging iedereen weer stil 
zitten want de wethouder las 
een grappig verhaal voor. Ook 
mocht zij de winnares van de 
geschreven boeken-elf bekend 
maken. Chayenna was de ge-
lukkige en zij mocht samen 
met de wethouder de BOS of-
ficieel openen. Het feest werd 
compleet gemaakt met taart 
en drinken, waar de kinderen 
maar weinig tijd voor hadden, 
want ze wilden direct de nieu-
we boeken bekijken ‘deze wil 
ik lenen’, ‘dit deel ken ik nog 
niet’, dit boek moet je lezen, is 
hartstikke leuk’.

Bij de basisschool De Cata-
maran wordt dagelijks gele-
zen. De BOS zorgt ervoor dat 
kinderen (al dan niet samen 
met hun ouders) het lezen 
thuis voort kunnen zetten. 
Ook naslagwerken en infor-
matieve boeken zijn nu voor 
handen wanneer er wordt 
gewerkt aan een project of 
spreekbeurt. Is een boek niet 
aanwezig, dan kan dit online 
worden gereserveerd en zorgt 
de voorleesconsulente ervoor 
dat het boek op school komt. 
De bibliotheek zorgt voor we-
kelijkse ondersteuning en ook 
is er een leerkracht extra op-
geleid om het gebruik van de 
BOS te begeleiden. Op vier an-
dere scholen in de gemeente 
Wijdemeren is al gebleken dat 
de BOS een succes is. Afgaande 
op de mooie inrichting en het 
enthousiasme van de kinde-
ren gaat dit bij De Catamaran 
ook zeker lukken.

Door; Ds. A. van Duinen 
(Oud-Loosdrecht)
Veel kerken staan dit jaar stil 
bij 500 jaar Reformatie. Het 
was in het jaar 1517 dat Luther 
zijn 95 stellingen sloeg aan de 
deur van de slotkapel in het 
Duitse Wittenberg. Daarmee 
begon de Reformatie. Naar de 
mening van Luther waren er in 
de Rooms-katholieke kerk van 
die dagen, dat was de enige 
kerk die er in die tijd was, uit-
wassen ontstaan. 

Er was veel angst onder de 
mensen. Als je niet goed 
geleefd had, leerde de kerk, 
ging je naar de hel. In die tijd 
reisden er monniken door 
het land, waarvan Tetzel 
de bekendste is. Zij boden 
namens de kerk aflaten te 
koop aan. Als je die kocht 
zou je minder lang in de 
hel hoeven te zitten. Luther 
heeft hier in zijn jonge jaren 
ook mee geworsteld. Maar hij 
ontdekte dat God genadig is. 
Een gelovig mens gaat niet 
naar de hel, die mag bij God 
zijn, zonder dat je een aflaat 
koopt. Luther wilde met zijn 
stellingen een debat uitlok-
ken in de kerk en de kerk 
weer terugbrengen bij de 
kern, dat God genadig is. Dit 
debat kwam er niet. Luther 
werd door de kerk in de ban 
gedaan. Iedereen mocht hem 
straffeloos doden. Er kwam 
een scheiding tussen Rooms-
katholieken en protestanten. 
Ook in Loosdrecht gingen de 
wegen uiteen lopen. Dat ge-
beurde rond 1578, ruim een 
halve eeuw na het begin van 
de Reformatie. In die tijd was 

Nicolaus Toll pastoor in Oud-
Loosdrecht, Claes Jansen 
wordt hij ook wel genoemd. 
Deze pastoor ging over tot 
het protestants geloof. Vrij-
wel zeker bezat hij een Lu-
therbijbel. Daaruit is af te lei-
den dat hij open stond voor 
‘de nieuwe leer’. Toll werd 
de eerste predikant van Oud- 
en Nieuw-Loosdrecht. Later 
kregen de gemeenten van 
Oud- en Nieuw-Loosdrecht 
elk een eigen predikant. Tot 
op de dag van vandaag is de 
invloed van Luther herken-
baar. De protestantse kerken 
in Nederland zijn vooral 
Calvijn gevolgd, een andere 
hervormer uit de tijd van 
Luther. Maar nog regelmatig 
worden liederen uit de Lu-
therse traditie in zondagse 
kerkdiensten gezongen. Het 
lied  bijvoorbeeld dat Luther 
gemaakt heeft als bewerking 
van Psalm 46: ‘een vaste 
burcht is onze God’, wordt 
regelmatig gezongen. De 
komende zomer staan op 
een aantal zaterdagen de 
deuren van de Sijpekerk aan 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
171 open. Daar wordt een 
tentoonstelling gehouden: ‘ 
van Luther naar Loosdrecht’.  
Er is onder meer te zien  hoe 
het was in de kerk  in de tijd 
van de Reformatie en hoe 
het nadien geworden is.  De 
kerkhervorming betekende 
een scheuring tussen rooms-
katholieken en protestanten. 
In protestants Nederland 
zijn sindsdien verschillende 
kerkscheuringen geweest. 
Bekend zijn de Afscheiding 
uit 1834 en de Doleantie 

500 jaar Kerkhervorming: van Luther tot Loosdrecht
uit 1886, waarbij mensen 
uit de Hervormde Kerk, ge-
reformeerde kerken gingen 
vormen. Maar op het protes-
tantse erf zijn er veel meer 
kerkscheuringen geweest. 
Dat is betreurenswaardig, het 
doet de zaak van de kerk geen 
goed. We zien de laatste tijd 
wel dat er initiatieven ont-
staan om met elkaar samen 

te werken. De Hervormde 
Gemeenten van Oud- en 
Nieuw-Loosdrecht gaan één 
gemeente vormen in 2019. Er 
is samenwerking tussen de 
Hervormde Gemeenten van 
Oud- en Nieuw-Loosdrecht 
met de Geref. Kerk te Loos-
drecht en de Ned. Geref. Kerk 
te Loosdrecht. Samen zijn zij 
betrokken bij de organisatie 

van de kerstnachtdienst, 
de kerstlichtjestocht en de 
kraam van de kerken op de 
jaarmarkt.  Onlangs hield 
de Hervormde Gemeente 
Oud-Loosdrecht met de Ned. 
Geref. Kerk een gezamenlijke 
kerkdienst. En dat zal vaker 
gaan gebeuren. Het zijn hoop-
volle initiatieven in ons dorp 
op kerkelijk gebied. 
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F a s h i o n  a nd  mo re  

V a n  0  t ot  1 6  j a a r  

K i ds f a s h i on  by  Ang i ez  

Van 12.00 tot 17.00 uur. 

 Dorothy Dress Damesmode, Linnerie Annelies Bedden, Pon Hilversum, Restaurant Lust Kortenhoef,  

Kids Fashion by Angiez, Joy’s cadeau ’s en woonaccessoires, Kaaskamer Hooi en Klomp en Il diVino wijnwinkel.  

Locatie: Annelies Linnerie/Rading 46a/1231KB Loosdrecht/Tel: (035) 5823668 

morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

t/m ZATERDAG 1 JULI

OPRUIMINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN  • BEDBODEMS • BOXSPRINGS 

LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS 

DEKBEDDEN • LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN 

EN MEER... 
DE  

LAATSTE 
DAGEN!
OP=OP

Twee zeer actieve onder-
neemsters in Loosdrecht 
organiseren samen voor de 
vierde keer een evenement, 
het Zomer Kriebels Event 
op zondag 9 juli. Rilana Ven-
neman van Linnerie Annelies 
Bedden en Ellen de Wit van 
Dorothy Dress organiseerden 
eerder met succes Lady’s 
Night en het Herfstspektakel. 
Op deze tweede editie van het 
zomerevent zal ook weer veel 
aantrekkelijks te zien en proe-
ven zijn voor zowel de mannen 
als vrouwen en natuurlijk de 
kinderen. Enjoy the summer 
with bubbels and bites!

“Door met de lokale onder-
nemers de handen ineen te 
slaan sta je sterk en heb je 
de consument echt iets te 
bieden. Alle ondernemers 
uit Wijdemeren kunnen 
gewoon meedoen”, zeggen 
Ellen en Rilana. Ze bruisen 
van ideeën en willen met 
regelmaat meer events gaan 
organiseren. Met elkaar iets 
neerzetten geeft een geweldi-
ge boost menen beiden. Ook 
de dochter van Rilana doet 
mee, zij showt de kinderkle-
ding op dit Zomerevent als 
een ware mannequin. 

Op de ruime binnen- en 
buitenlocatie aan de Rading 
46a van Linnerie Annelies 
Bedden zijn onder andere de 
volgende ondernemers aan-
wezig op het Zomerevent; 
Kaaskamer Hooi en Klomp 
uit Hilversum brengt diverse 
heerlijke specialiteiten voor 
een heus proeverijtje mee. 

‘Zondag 9 juli van 12-17 uur’

Zomer Kriebels Event

Meer smaakpapillen worden 
wakker geschud door Lust 
Seafood & Grill uit Korten-
hoef, verrassende combina-
ties en traditioneel genot 
van hapjes, geïnspireerd 
door de zomer. Wijnwinkel 
Il Divino gelegen nabij de 
nieuwe foodhal Mout in Hil-
versum heeft een keur aan 
wijnen in het assortiment, 
zij vertellen u alles wat u 
weten wilt over wit, rood, 
of rosé, het biologische pro-
ces, bij welke gerechten de 
wijnen goed passen en wat 
de juiste bewaar- en/of drink-
condities zijn. De mannen 
onder de bezoekers van het 
vorige Zomer Kriebels Event 
herinneren zich vast nog de 
allernieuwste modellen van 
de Pon Dealer Groep. Ook 
dit jaar staan de motoren te 
ronken en kunnen er proef-
ritjes gemaakt worden in de 
gloednieuwe automobielen, 
waarna het geanimeerd na-
praten is over de ervaringen 
met een versnapering in de 

hand. Joy’s Cadeaus & Woon-
accesoires van de Nootweg 
uit Loosdrecht is dé winkel 
waar men geïnspireerd raakt 
om de wisselende seizoenen 
met bijbehorende sferen in 
iedere woning te brengen, 
gewoon voor thuis of om ca-
deau te doen. Maak voor de 
vakantie de zomergarderobe 
compleet van de kinderen (2 
tot 16 jaar) met de kleding 
van Kids fashion by AngieZ 
van Angela Gräper-Peterse. 
Zij heeft de leukste luchtige 
setjes en jurken, zwembroe-
ken en stoere t-shirts, maar 
ook joggingbroeken en origi-
nele schooltassen. De lady’s 
kunnen zomaar hun ‘piece 
de resistance’ tegenkomen 
bij Ellen, tegen aangename 
prijsjes compleet te maken 
met een kleurig sjaaltje, ac-
cessoire of sierraad. Of scoor 
dat kwaliteits dekbedover-
trek met te gekke print bij 
Rilana. “Een professioneel 
slaapadvies staat aan de ba-
sis van een goede nachtrust, 

bij ons in de zaak vind de 
klant zowel mooie produc-
ten, service en advies”, zegt 
Rilana. Mis het niet, Zomer 

Kriebels Festival!
Volg het festival op de face-
bookpagina van Dorothy 
Dress

slechts zeven minuten later. 

De lunch werd na de tweede 
manche genuttigd op het 
startschip en de door de 
zeilschool De Vuurtoren 
ter beschikking gestelde 
pont. In totaal werden er 
vijf manches gevaren. De 
overall winnaar was René 
van Rijn , lichtgewicht en 
bij de zwaargewichten won 
Harold Elfring van Water-
sport vereniging Aalsmeer, 
de originaliteitsprijs ging 
naar Thomas van der Sluijs 
uit Wijk aan Zee, die surfde 
op een volledig authentieke 
Ten Cate windsurfer uit de 
jaren ‘80 met houten giek 

en de poedel prijs ging naar 
Kees Meeus, dit vanwege zijn 
enorme doorzettingsvermo-
gen. Veel surfers van rond de 
50 jaar klaagden over pijn-
tjes hier en daar, maar je kon 
duidelijk zien dat veel van de 
mannen het nog niet waren 
verleerd. De meesten hebben 
dan ook alle manches uitge-
varen. Iedereen was erg en-
thousiast en na de wedstrijd 
werd er nog een ouderwetse 
freestyle demonstratie gege-
ven waarbij de surfers al hun 
kunsten mochten laten zien. 
Een geweldige dag werd 
afgesloten met de prijsuitrei-
king, een borrel en de bbq. 
Natuurlijk is er volgend jaar 
weer een Oude Deuren Cup!

Vervolg voorpagina:
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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 

Souvlakikarbonade

vleeswarentrio

weekendaanbieding

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbieding geldig van donderdag t/m zaterdag

gemarineerde tussenribkarbonade 
met griekse kruiden

100 gram gebraden rosbief

100 gram leverkaas

Bakje kip-kerriesalade

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

BIO TROSTOMATEN

VERDER WEER HEERLIJKE HOLLANDSE KERSEN 
AARDBEIEN MELOENEN FRAMBOZEN EN NOG 
VEEL MEER KWALITEIT TEGEN SCHERPE PRIJZEN.

HEERLIJKE BIO MANDARIJNEN

PERSSINAS EXTRA

SUPER KWALITEIT 
SCHONE KRIEL

BIO VOLLE GROND 
KOMKOMMERS

Elke donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur op het Lindeplein

 

Kip krokant schnitzels

Ajam pangang
Met witte rijst

       Schaal 2 pers

€5,-
€ 10,-

GRASKAAS

BELEGEN kaas

BERGKAAS uit de Franse 
Alpen - Is als gruyère

30+ KAAS belegen
   Minder vet -minder zout

kilo € 6,90

kilo € 7,95

500 gram € 4,95

kilo € 8,95

HEEL KILO 1.99

HEEL KILO 3.89

4 KILO 5.99
HEEL KILO 2.49

2 VOOR 1.50

10 stuks

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.

Millionbell 3-kleur-schaal 

 Orchidee

 Portulaca gem. kleuren per pot

4,- per stuk en 3 voor e 10,-

e 6,50     2 voor e 10,-

3 voor e 6,-  nu 4 voor e 6,-

  

--- stunt --- stunt --- stunt --- stunt --- stunt ---
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Door; Patricia Ijsbrandij
Op 29 mei jl. was het groot 
feest bij de Bonnema's voor 
familie, vrienden en be-
woners van de haven met 
live muziek, een barbecue, 
hapjes en drankjes en veel 
gezelligheid. 

Twee decennia geleden 
kochten Jolanda en Rin 
Bonnema het haventer-
rein waar ooit botenver-
huur Victorie en tevens 
zeilschool Voor de Wind 
gevestigd zat aan de Oud-
Loosdrechtsedijk. Na een 
carrière als wedstrijdzeil-
ster zette Jolanda en haar 
man hun passie voor wa-
tersport hier voort. ‘Een 
uit de hand gelopen hobby’ 
noemt Jolanda het. Zij 
knapten het hele terrein 
op en vervingen de oude 
gebouwen en boten voor 
nieuwe. Inmiddels is dit 
uitgegroeid tot het meest 
omvangrijke botenver-
huurbedrijf in Loosdrecht 
met 45 sloepen in de ver-
huur en daarnaast een 
groeiende verkoopafdeling 
van zowel nieuwe boten als 
occasions. Op een mooie 
zonnige dag komen er wel 
800 mensen varen. Het 
stokje werd op 8 juni 2017 
definitief doorgegeven aan 
dochter Sanne (27) en zoon 
Rin Sjoerd (26), twee jonge 
ondernemers die overlo-
pen van de, op hun beurt, 
vernieuwende ideeën. 

Na de middelbare school 
vervolgden zij beide hun ei-
gen pad, niet direct met de 
bedoeling het bedrijf over 
te nemen. Sanne voltooide 
aan de IVA in Driebergen 
de studie Nautisch busi-

20 jaar Bonnema Watersport

ness management, Sjoerd 
ronde aan de ROC in Sneek 
de opleiding Boottechniek 
en Watersport af, zij vor-
men samen een perfect duo 
voor de zaak. Ook als mens 
voelen ze elkaar goed aan. 
Sanne; “We zijn samen hier 
opgegroeid en weten wat er 
moet gebeuren, we pakken 
allebei heel natuurlijk de 
dagelijkse taken op, daar 
hebben we weinig woorden 
voor nodig.”

Een wens voor de toekomst 
zou zijn dat de verkoop van 
de boten blijft toenemen. 
Bonnema Watersport is 
dealer van de merken Oud 
Huijzer, Topcraft en de 
Tohatsu buitenboordmo-

ons liefdevol loslaten”, ligt 
Sanne lachend toe. Aan de 
zoom van het grasveld zijn 
twee unieke B&B’s gereali-
seerd en hopen Sjoerd en 
Sanne dit in de toekomst 
uit te kunnen breiden. Eén 
daarvan is oer-Hollands 
ingericht met tulpen voor 
de ramen, klompen bij de 
deur en rood-wit-blauw 
beddengoed, een favoriet 
bij buitenlandse gasten. 
Tijdens het logeren krijgen 
zij tevens een roeibootje en 
fietsen ter beschikking.  

De elkaar versterkende 
werking met Rosa’s Can-
tina, het sinds vorig jaar 
geopende  Italiaanse res-
taurant gelegen aan de 
voorkant op het terrein, is 
merkbaar. “Als mensen van 
het water komen, eten ze 
graag even makkelijk een 
pizza’tje of nemen een, 
vooraf bestelde, goedgevul-
de picknickmand mee het 
water op”, vertelt Sanne. 
Als recente positieve ont-
wikkeling noemt Sanne 
dat het natuurgebied van 
de vuntus is aangepakt 
en onder andere de kades 
zijn opgeknapt, waar men 
weer goed kan aanleggen. 
Ook de tweede doorgang 
onder de dijk door vanaf 
de eerste plas is een groot 
voordeel. Waar Loosdrecht 
als watersportdorp van zou 
profiteren is volgens broer 
en zus als het water weer 
meer zichtbaar werd vanaf 
de weg. “Ooit hoop ik de 
liefde voor het water en de 
watersport aan mijn kinde-
ren mee te kunnen geven”, 
besluit Sanne. 

Bonnema Watersport, Oud-
Loosdrechtsedijk 272c, tel 
035-5825255
bonnemawatersport.nl 
email; 
info@bonnemawatersport.
nl
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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
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Eindelijk Zomer Never Hide 

10% korting 
op RAYBAN zonnebrillen

geldig t/m 31 augustus 2012

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-dagen van 
08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op afspraak en 
ook zonder afspraak op het inloopspreekuur, iedere ochtend van 08.00 
- 08.30 uur. Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraak maken: 588 90 60 08.00-17.00
Huisbezoek aanvragen voor 
dezelfde dag 588 90 60 tot 11.00 
Telefonisch advies: 588 90 60 08.00-17.00
Uitslagen opvragen: 588 90 60 13.00-17.00
Receptenlijn: 588 90 60 24 uur per dag
Spoedlijn: 588 90 60 08.00-17.00
Website: www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
Reisadvies: www.reisprik.nl
buiten kantoortijden: 
Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek  0900-9359 
Avond-, nacht- en weekend dienst:  0900 9359
buiten kantooruren en op feestdagen  
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Inovum: Voor thuiszorg in de regio Gooi-Zuid (met of zonder 
indicatie), consultatie verpleeghuisarts, fysiotherapie en andere 
behandeldiensten. Zorgbemiddeling Inovum voor vragen over alle 
behandel- en adviesdiensten: tel. 035-58 88 387. Buiten kantooruren: 
tel. 035 58 88 555.  www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 
dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kantoor-
uren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, tel. 
(035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), bel 035-6254150 
of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Wijdemeren, thuiszorg voor verpleging, verzorging en 
ondersteunende begeleiding in gehele gemeente Wijdemeren. Tel: 
0623670078, wijdemeren@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 688 77 77. 
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Bloedafname lab. Ma t/m Vrij 8.00 – 10.30 Locatie Emtinck Hof
Locatie Loosdrechtse Bos, tel. 625 05 11. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Hout voor schutting, 
schuur of vlonder. Nieuw en 

gebruikte steigerplanken.
Laarzen, klompen en tuin-
gereedschap, potgrond en 

bemeste tuinaarde.
Tuinmest en graszaad. Berko, 
uw specialist in diversiteit!

Middenweg 128a NdB. 
www.berko.org

Wijdemeren Bouw & Advies staat garant 
voor uw kwaliteits verbouwingen,

onderhoud en renovaties.

Oude Molenmeent 15
1231 BD Loosdrecht
Tel. +31 (0) 35 582 51 18
Fax. +31 (0) 35 582 51 76

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. info@wijdemerenbouw.nl

Henk & Remco van Kooi

8

O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

TB-BOTEN 
INDUSTRIEWEG 6, LOBITH 

TEL. 0316-540058 
INFO@TB-BOTEN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

•	APK	 •	Airco	service
•	Onderhoud	 •	Banden	service
•	Reparatie	 •	Verkoop	occasions

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. In de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 
130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en 
is bewegen pijnlijk. Reuma 
is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

Steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
missie: reuma de wereld 
uit. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

nIeUW-loosdreCHtsedIJK167 - loosdreCHt
teleFoon WerKPlaats: 035 - 582 62 32
teleFoon verKooP:      035 - 582 67 78

InFo@vaKGaraGelamme.nl

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

toren. “Mijn ideale plaatje 
zou zijn dat mensen hier de 
hele dag komen kijken net 
als bij de sluis. En dat we 
straks bijvoorbeeld kunnen 
gaan werken met strippen-
kaarten en abonnementen 
voor de bootjesverhuur”, 
zegt Sanne. De kracht van 
Bonnema Watersport zit 
hem in het feit dat zij nog 
steeds een familiebedrijf 
zijn, met de grootste vloot 
verhuurboten. Als iedereen 
is uitverkocht hebben zij 
nog wel een bootje beschik-
baar. Het bedrijf heeft een 
mooie website met een dui-
delijk online boekingssys-
teem, dat altijd te bereiken 
is, ook als het bedrijf druk 
is. Annuleren mag in het 
geval van slecht weer tot 
op het laatste moment, je 
mag varen/moet niet. Klan-
ten komen vanuit heel Ne-
derland en dikwijls uit het 
buitenland, veelal worden 
er arrangementen geboekt 
voor feestjes en (bedrijfs)
uitjes, met of zonder schip-
per. Het seizoen stopt niet 
na de zomer. Bonnema 
staat in de wijde omgeving 
naast de boten ook bekend 
om de schaatsenverkoop 
en verhuur. Met de schaats-
club van Loosdrecht wordt 
nauw samengewerkt. Zo 
is er bijvoorbeeld een 
schaatsleaseplan opgezet 
zodat het voor alle schaat-
sers altijd bereikbaar is om 
met passende schaatsen te 
rijden in plaats van met 
schaatsen ‘op de groei’. 
Sanne; “Als kind in Loos-

drecht groei je op met 
zwemmen, schaatsen en 
zeilen”. 

Jolanda vult aan; “Het is 
moeilijk voor de jeugdige 
ondernemers om goed op 
de kaart te komen, ze wor-
den door de vele regeltjes 
niet zelden in hun plannen 
teruggehouden. De jonge-
ren mogen best een beetje 
geholpen worden.”
Het haventerrein van Bon-
nema kent verder nog zes 
woonarken voor de ‘happy 
few’, zij wanen zich een 
onderdeel van een uniek 
Loosdrechts schilderij met 
de Vuntusplas als achter-
tuin. Aan het grasveld met 
lommerrijke boom staan 
twee olijke geitjes te mek-
keren. “De twee geitjes zijn 
een symbolisch cadeautje 
van Sjoerd en mij aan onze 
ouders, nu kunnen zij voor 
deze kleintjes zorgen en 

Sanne en Sjoerd Bonnema

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli 
van 11.00 tot 16.00 uur ex-
poseren negen beeldhouwers 
hun werk aan de Loosdrechtse 
plassen. Alle deelnemers heb-
ben les van Peggy Eras, zij is 
ook de drijvende kracht ach-
ter deze expositie. 

Het is mooi te zien dat ie-
dereen een eigen stijl en 
vormentaal aan het ontwik-
kelen is.
De beelden verschillen dan 
ook van abstract tot figura-
tief, van groot naar klein. 
De beelden zijn gemaakt 
van albast, serpentijn en 
speksteen. De beelden zijn 

voor binnen en buiten. Het 
nieuwe educatie centum bij 
Imkerij 't Schuurtje leent 
zich uitstekend voor deze 
expositie. 
Hier komt men alles te we-
ten over het wel en wee van 
de bijen. De tuin, verzorgd 
door Hetty Kastelijn ligt er 
weer prachtig bij, de beelden 
komen hierin mooi tot hun 
recht. 

Imkerij ‘t Schuurtje, Oud-
Loosdrechtsedijk 115 in Loos-
drecht.
Tel: 035-6236282 www.imke-
rij.nl

Beeldenexpositie; 
Bee Art
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Door: Niels van der Horst
KORTENHOEF– Zonder ver-
wachtingen liep ik het terrein 
op van jachtwerf Gebroeders 
de Kloet. Op naar de 3e 
editie van de Wijdemeerse 
Haringparty, vergezeld door 
een wijnproeverij, verzorgd 
door twee wijnspecialisten. 
Haring en wijn lustte ik wel 
en dat verzekerde me van 
een minimaal aangename 
middag voor de maag. Met 
die gedachte liep ik het 
grote netwerkevenement 
tegemoet.

In eerste instantie zocht 
ik voorzitter Wim Lorjé. 
Als snel vond ik hem. Hij 
stak vlot en voortvarend 
van wal, af en toe de hand 
schuddend van een be-
kende. “We zijn een onder-
nemersvereniging maar 
het aller-leukste is het 
sociale contact. Er komen 
hier vanavond zo’n 140, 150 
mensen. Twee keer per jaar 
hebben we een wat groter 
feest en dit is daar een van. 
Belangrijk voor onze groep 
is dat je bekend raakt met 
elkaar en zo bekend raakt 
met je regio en de kwaliteit 
die het in huis heeft. Waar-
om een drukker uit Lim-
burg benaderen als je die 
ook in je eigen regio hebt? 
En je kan sommige dingen 
natuurlijk wat efficiënter 
aanpakken met een groep, 
zoals werkgelegenheid met 
de lokale en ook regionale 
overheden. Want laten we 
niet vergeten. Hier wonen 
is fantastisch maar zonder 
werkgelegenheid, wordt je 
een slaapgemeente”.

Ingezonden verslag BijzOndernemend Wijdemeren

Gooisch goud
Ook al had ik meer geluis-
terd dan gesproken, ik 
had flinke dorst gekregen. 
De wijnstands liep ik voor 
nu even voorbij. Eerst een 
pilsstand bezoeken. Voor 
informatie over het reilen 
en zeilen van de betreffen-
de bierbrouwer uiteraard. 
“Guido de Wit van de Gooi-
sche Bierbrouwerij. Proost!” 
en hij gaf me een zojuist 
getapt glas bier. “Wat is dat 
smaakje dat ik erdoorheen 
proef?” vroeg ik vrolijk 
na mijn eerste slok. “Wij 
maken meestal bieren met 
boekweit. Die korrels vind 
je ook terug in de wapens 
van Hilversum en Bussum. 
Boekweit is een authen-
tiek Goois ingrediënt om-
dat hier niet veel anders 
wilde groeien. Je drinkt nu 
Gooisch Goud.”
Het werd drukker bij de 
tap, dus ik besloot even 
naar een cameraman te lo-
pen die ik eerder had zien 
filmen. Een kleine ploeg 
bleek Guido de Wit te vol-
gen. Op mijn waarom kreeg 
ik te horen dat hij iets bij-

zonders voor zijn kind had 
gedaan. Even later, toen de 
rust wat was wedergekeerd 
bij de bierkraam, vroeg ik 
Guido hiernaar.
Commerciële werkplaats
“Nou, het zit zo. De sociale 
werkplaatsen gaan opgehe-
ven worden. Net als met de 
subsidies voor de cultuur-
sector zie je dat ook de soci-
ale sector het steeds zwaar-
der krijgt. Naast mijn baan 
als directeur van Royal Flo-
ral Holland – de bloemen-
veiling in Aalsmeer –  ben 
ik als  bierbrouwer banen 
gaan creëren  voor mensen 
als mijn dochter. Zij heeft 
een beperking en ik wil 
natuurlijk dat zij de moge-
lijkheden behoudt die ze 
op een sociale werkplaats 
bieden. Verder heb ik haar 
op deze manier dichter bij 
me.”
Dit verhaal had me geboeid. 
Bijzonder hoe deze onder-
nemer zijn mogelijkheden 
benutte voor een dergelijk 
sociaal doel.  Natuurlijk 
was voor hem de betrokken-
heid logischerwijs groot, 
maar hij deed het wel. Het 

zou mooi zijn als andere be-
drijven met minder directe 
aanleidingen dit voorbeeld 
gingen en ook konden vol-
gen. Wethouder Theo Reijn 
(o.a. Economische Zaken) 
sprak de groep later op de 
avond toe over een histori-
sche beslissing. Er was een 
grote hoeveelheid over-
heidsgeld beschikbaar voor 
de regio. Wellicht een kans 
om met iets van dat geld 
ook meer Gooisch Goud te 
maken?

Jachtwerf
Meestal is een praatje met de 
gastheer een logisch onder-
deel van wat je kwijt wil over 
een evenement. Zo was ik op 
zoek naar Martin de Kloet, 
de eigenaar van de werf. Ter-
wijl ik op hem af liep stuitte 
ik op een oude bekende uit 
mijn jeugd, Roland Hen-
geveld. Hij bleek een van 
de twee wijnspecialisten te 
zijn en ik had het geluk dat 
‘wijn op bier geeft plezier’ 
opging. Leuk om een oude 
bekende te spreken. Ook bij 
hem hoorde ik het een en 
ander terug van de sociale 

mens achter de ondernemer. 
Terugkomen van een tegen-
slag, carrièreswitch en nu 
gelukkig met deze nieuwe 
uitdaging als zelfstandig on-
dernemer. Met een glimlach 
in mijn lijf liep ik daarna af 
op Martin de Kloet. Zijn be-
drijf betrof niet alleen een 
jachtwerf, zoals bleek: “We 
bouwen zeiljachten en alu-
minium boten maar vervaar-
digen ook roestvrij staal. Zo 
werken we ook bijvoorbeeld 
voor de kermisindustrie. 
Denk aan staalconstructies 
voor een reuzenrad”. Later 
in het gesprek scheen ook 
een licht op de achtergrond 
van Martin. Hij vertelde vol 
trots over zijn zoon. Hoe die 
als klein mannetje zijn weg 
vond in het leven en daarin 
ook al op hem leek. En hoe 
vanzelfsprekend het ook is 
dat elk mens een verhaal 
heeft, het begint toch pas te 
leven als je het daadwerke-
lijk hoort.

WIJdemeren
Nadat ik Martin de hand 
schudde en het terrein af 
liep, waardeerde ik de groep 
die ik achter me liet meer. 
Deze ondernemers nemen ri-
sico’s en hun inspanningen 
leveren veel van onze banen 
op. En hoe vaak hebben we 
niet met hen te maken? De 
fietsenman, de bakker, nota-
ris, aannemer, kunstenaar, 
noem maar op. Bedrijven 
zijn misschien wel op hun 
best als ze een relatie heb-
ben met het gebied waarop 
ze gegrondvest zijn. Wellicht 
dat juist dit verdwijnt als 
ze uit hun muren beginnen 
te scheuren en hun sociale 
karakter beginnen kwijt te 
raken.

Het CDA Wijdemeren vraagt 
naar uw mening, afgelopen 
week in Nederhorst, later deze 
zomer in Loosdrecht en Anke-
veen. 

De overduidelijke meerder-
heid op het zomerspektakel in 
Nederhorst, namelijk 42%, wil 
investeren in de zorg. Gevolgd 
door de categorie bouwen en 
op de derde plaats investeren 
in plantsoen en groen. Inte-
ressant om te zien dat er wel 
degelijk verschillen zijn met 
de investeringen die eerder in 
kaart zijn gebracht tijdens de 
Veemarkt in ’s-Graveland (1. 
Zorg, 2. Bouwen en 3. Kernen-
beleid) en de ledenvergade-
ring van het CDA Wijdemeren 
(1. Kernenbeleid, 2. Bouwen 
en 3. Zorg). Verder was opmer-
kelijk dat er in Nederhorst 
heel veel uiteenlopende zaken 

zijn benoemd in de categorie 
Overig. Dus dit keer geen top 3 
maar een opsomming van de 
verschillende zaken die zijn 
benoemd: Duurzaamheid, 
Jonge gezinnen voorrang ge-
ven op buitenstaanders, Par-
keren, Doorgaande fietsstrook 
door Nederhorst, Veilige 
oversteek bij de scholen, Geen 
Reevaart, Kernen betrokken 
houden bij de politiek, Jeugd-
zorg, Onderwijs, Dierenzorg, 
Geen Hilversum, Minimum-
loon omhoog en de huur van 
huizen omlaag, Bus niet meer 
over de Reeweg. In augustus 
bezoeken zij de jaarmarkt In 
Loosdrecht en in september is 
het CDA Wijdemeren aanwe-
zig op de markt in Ankeveen 
om ook daar weer de vraag 
neer te leggen “Waarin wilt u 
investeren in Wijdemeren’?

Waarin wilt u investeren in Wijdemeren?

Dik van Enk, Rosalie van Rijn met bezoeker
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Door: Saskia Luijer
WIJDEMEREN – Veel inwoners 
van onze gemeente zijn actief 
als vrijwilliger en zetten zich 
in voor allerlei uiteenlopende 
activiteiten. Om juist die 
verscheidenheid aan vrijwil-
ligerswerk meer te laten zien, 
gaat het college van B&W de 
komende tijd zelf aan de slag. 
Volg hen in de rubriek ‘Vrijwil-
ligers in het vizier’. 

Deze week laat het primair 
onderwijs van zich horen. 
De basisscholen openen 
dinsdag 27 juni een uur 
later dan normaal en over-
handigen die dag een petitie 
aan premier Mark Rutte. 
Leerkrachten, schoolleiders, 
besturen en ouders maken 
zich namelijk zorgen over 
het lerarentekort en over de 
toekomst van het onderwijs 
in Nederland. “Een belang-
rijk signaal” meent wethou-
der Sandra van Rijkom. Juist 
daarom bood zij – in het 
kader van extra aandacht 
voor vrijwilligerswerk – op 
donderdag 22 juni haar hulp 
aan op de Terpstraschool in 
Loosdrecht. “De werkdruk 
op basisscholen is voor de 
buitenwereld vaak niet te 
zien, maar in het onderwijs 
is er zoveel veranderd. Dan 
is het heel fijn dat ouders 
willen helpen. Zij vormen 

‘Vrijwilligers in het vizier’

Wethouder Van Rijkom geeft gastles op school

een groep vrijwilligers die 
gek genoeg helemaal niet 
bekend staat als vrijwilli-
gers. Maar zonder hun inzet 
kan een school niet draaien. 
Ouders zijn hier heel hard 
nodig. Ze zijn onmisbaar.”

Sjeu op school
Directeur Rob Salij vult 
aan dat met de inzet van 
ouders juist leuke dingen 
kunnen worden gedaan, iets 
extra’s, wat de sjeu brengt 
op school. Zoals het organi-
seren van activiteiten rond 

Koningsdag, met de Kerst 
of bij het zomerfeest. Of het 
begeleiden van schoolreisjes 
en schoolkamp, het helpen 
bij de creatieve vakken en tij-
dens de lessen wetenschap & 
techniek. Maar ook het uitle-
nen van boeken in de biblio-
theek, het schoonmaken van 
speelgoed en deelname aan 
de medezeggenschapsraad 
zijn allemaal voorbeelden 
van vrijwilliger zijn in het 
onderwijs. Deze hulp van 
ouders is natuurlijk niets 
nieuws. “Want luizenmoe-

ders, hoe lang bestaan die 
al niet” vraagt Salij zich af. 
“Net als leesmoeders, die 
kent iedereen.” Een grote 
verandering ten opzichte 
van vroeger is echter dat bei-
de ouders vaak werken, wat 
meer flexibiliteit vraagt van 
hen en ook van de school. Sa-
lij: “Het is geen onwil hoor, 
maar je merkt dat het nu 
meer moeite kost om alles 
in te passen. Ouders willen 
zeker komen helpen, maar 
zijn ook beperkt in hun mo-
gelijkheden.” Gelukkig lukt 

het meestal toch om alles te 
organiseren en om papa’s, 
mama’s, maar ook opa’s 
en oma’s te vinden voor de 
vele klussen op school. Voor 
activiteiten die binding en 
betrokkenheid geven en 
waarbij (groot)ouders elkaar 
ook beter leren kennen. 

Waterpret
Met het verzorgen van gast-
lessen draagt Sandra van 
Rijkom haar steentje bij. Zo 
vertelt ze in de groepen 5 
t/m 6 over de plaatselijke 
politiek en leest ze de kin-
deren uit de lagere groepen 
voor uit een prentenboek. 
Juf Sharissa Trommel heeft 
op deze tropische donder-
dag een toepasselijk verhaal 
voor de wethouder uitgeko-
zen: ‘Surfen in bad’. Met de 
kinderen in een gezellige 
kring om haar heen, vertelt 
Van Rijkom over de grap-
pige belevenissen van Mies, 
Kees en Jet. De kids lachen 
om het verhaal, bekijken de 
plaatjes en reageren enthou-
siast op de vragen die Sandra 
stelt. Het lijkt hen ook wel 
wat, om zo te spelen in bad 
en met een surfboard van 
piepschuim op het water te 
drijven. Gelukkig mogen ze 
’s middags op school ook lek-
ker spetteren en buiten op 
het plein een watergevecht 
houden. Dan komen daar 
badjes, tuinslangen, ijsjes 
en… ouders om te helpen!

Nigtevecht/Loosdrecht - Leer-
lingen van groep 7/8 van OBS 
De Tweemaster te Nigtevecht, 
OBS De Linde te Loosdrecht en 
SWS De Catamaran te Loos-
drecht kregen afgelopen week 
een indrukwekkende en bijzon-
dere gastles op school. 

Michael Kulkens, van stich-
ting TButterfly, was te gast om 
de kinderen voorlichting te 
geven over de gevaren van ap-
pen/bellen in het verkeer. Zijn 

stichting, TButterfly, geeft 
voorlichtingen op diverse 
basisscholen en voortgezet 
onderwijs scholen, door heel 
Nederland, over deze gevaren 
en zet zich in voor o.a. ap-
ploos fietsen.

Michael Kulkens is de vader 
van Tommy Boy. Het verhaal 
dat hij vertelde ging ook over 
zijn zoon. Tommy Boy is, au-
gustus 2015, verongelukt in 
Bussum (Franse Kampweg). 

Indrukwekkende gastles 
TButterfly groep 7/8

In de dorpen van Wijdemeren 
hebben alle artsenpraktijken 
positief gereageerd op het 
initiatief vanuit De Beuken-
hof Inovum om ouderen mee 
uit varen te nemen. Via hen 
en thuiszorg kunnen ouderen 
zich melden. 

Het geweldige initiatief 
komt van vrijwilligers van 
Cliëntenraad en de Partner-
groep van verpleeghuis De 
Beukenhof in Loosdrecht en 
de eerste gelukkigen zijn al 
wezen varen. Een praktijkon-
dersteuner: ‘Ik  ben zo blij 
met dit initiatief, de eerste 

Ouderen uit varen via thuiszorg 
en huisartsen

patiënt heb ik een uurtje na 
ontvangst van de folder al 
blij gemaakt en aangemeld.’ 
De vaartochten zijn op de 
eerste plaats bedoeld voor 
mensen met thuiszorg, maar 
ook voor wie een rollator 
gebruikt of rolstoel afhan-
kelijk is. En voor mensen die 
eenzaam zijn  of een beper-
king hebben en het moeilijk 
vinden om ergens naar toe 
te gaan. Ron van Aalst is als 
initiatiefnemer degene bij 
wie men zich op kan geven: 
ron@ronvanaalst.nl. 
Folders liggen nu in de 
wachtkamers en dus ver-

wachten de organisatoren 
een groot enthousiasme. 
Ook op de website van de ge-
meente Wijdemeren staat in-
formatie www.wijdemeren.
nl, onder ‘De Appelboom’.
Intussen heeft de Rotary 
Wijdemeren toegezegd dat 
zij 10 vaarten en taxibusrit-
ten vanuit de dorpen zullen 
faciliteren. “Een voorbeeld 
van schouders eronder. Dat 
is precies de manier van wer-
ken: ‘Samen staan we sterk’, 
het motto van ons als vrijwil-
ligers van de Beukenhof”, 
aldus Ron van Aalst.

Dit kwam mede doordat hij 
op de fiets appte. Apploos in 
het verkeer, dat wil Michael 
bereiken. Meester Nick Ho-
man van De Tweemaster 
vertelt: "De kinderen hebben 
aandachtig naar het indruk-
wekkende verhaal van Tom-
my-Boy geluisterd. Vooral voor 
deze doelgroep, kinderen die 
volgend jaar met de fiets naar 

hun nieuwe school gaan, zijn 
dit soort lessen letterlijk en fi-
guurlijk van levensbelang. Dit 
verhaal moet zoveel mogelijk 
verspreid worden onder de 
jongeren in Nederland." Op 
de site www.tbutterfly.nl kunt 
u hier meer over lezen, zodat 
u thuis ook weet hoe u dit 
met uw kind kunt bespreken.

Na afloop van de drie gastles-
sen werd er een cheque, t.w.v. 
€150, overhandigd namens 
de drie scholen. (SWS De Cata-
maran, OBS De Linde, OBS De 
Tweemaster Nigtevecht). Hier 
kunnen nieuwe projecten, 
zoals bijzondere Tommy-Boy 
stoplichten, gefinancierd wor-
den.
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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

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

Vietnam ‘A different Orient’
Vietnam, sinds de samenvoeging van Noord en Zuid Vietnam, 
officieel Socialistische Republiek Vietnam geheten, ligt in 
Zuidoost-Azië. De hoofdstad is Hanoi en de taal is Vietnamees 
waar voor ons Nederlanders geen touw aan vast te knopen is. 
De oudere bevolking spreekt slecht Engels maar de jongeren 
willen graag een gesprek met je aanknopen om zo hun Engels 
te kunnen oefenen. Bij Vietnam denken de meeste mensen 
onmiddelijk aan de verschrikkelijke oorlog die plaats vond tus-
sen 1955-1975. Hoe flexibel en vergevingsgezind de bevolking 
is werd José  van The Travelclub duidelijk na een bezoek aan 
de Cu Chi tunnels. Onlangs ging zij op studiereis naar het ver-
rassende Vietnam, een land wat al lang op haar verlanglijstje 
stond, en kwam terug met een schat aan indrukken.  De lokale 
organisator Wide Eyed zorgde voor een reisprogramma waarin 
zij zo veel mogelijk van Vietnam kon zien. Op de terugreis deed 
ze Hong Kong aan, een moderne en tegelijkertijd traditionele 
stad. “Ik denk na mijn bezoek aan Vietnam aan een land met 
veel cultuur, prachtige natuurschoon, mooie stranden en een 
vriendelijke bevolking.”

Vietnam heeft voornamelijk 
een tropisch Savanneklimaat, 
op de laagvlaktes een tropisch 
moessonklimaat (hier wonen 
de meeste van de 100 miljoen 
inwoners) en in het uiterste 
noorden een warm Chinakli-
maat. Geadviseerd wordt om 
je goed te laten informeren 
over de beste reistijden i.v.m. 
de moesson periode.
Qua reisdocumenten is een 
nog zes maanden na thuis-

komst geldig paspoort nodig 
en een visum. Een visum kan 
op verschillende manieren 
verkregen worden. De laatste 
informatie over inentingen 
zijn te vinden op lcr.nl
“Wij vlogen met Cathay Pa-
cific via Hong Kong naar Ho 
Chi Minh City (Saigon). Na 
een relaxte vlucht werden we 
door ons vriendelijke reislei-
der rondgeleid door Saigon, 
zoals de bewoners hun stad 

het liefst blijven noemen. We 
leerden hoe we, in de chaos 
van het verkeer, het beste de 
straat konden oversteken en 
bezochten het oude postkan-
toor, de kerk en de Ben Thanh 
markt. Voor de shoppers een 
waar paradijs! De volgende 
dag bezochten we de Cu Chi 
tunnels een hoogte punt van 
de reis. De gids vertelde boei-
end over hoe de Vietcong te 
werk ging. We konden zelf een 
tunnel bezoeken die heel smal 
was. Voor ons Europeanen was 
deze zelfs verbreed maar dan 
moest je toch nog met handen 
en voeten door de tunnel krui-
pen. In de avond een Street 
Food Tasting toer, we werden 
achter op scooters naar kleine 
lokale Vietnamese specialitei-
ten restaurants gebracht. Een 
unieke ervaring en heerlijk 
eten! 
We vliegen de volgende dag 
naar Danang  voor een bezoek 
aan Hoi An. Hoi An is werkelijk 
schitterend! Het heeft een re-
laxte sfeer, mooie markt, veel 
winkels en tempels. De stad 
is versierd door de beroemde 
lampionnen, die in alle stra-
ten hangen. Een kookwork-
shop volgen is hier ‘een must’ 
dus ook het gezelschap waarin 
ik verkeerde deed dit, een 
hoop hilariteit en goed eten! 
We bezochten ook de Marble 

Mountains bij Danang, 5 heu-
vels van kalksteen en marmer 
met tempels, grotten en tun-
nels. Heel bijzonder! Daarna 
moesten we door naar Hanoi, 
een stad met een hele andere 
sfeer. Het ziet er meer com-
munistisch uit met brede 
straten en een groot plein. 
Hanoi heeft veel Franse en 
Chinese invloeden. We be-
zoeken Uncle Ho en leren zo 
over de gedachten van Ho Chi 
Min, die zo geliefd is door de 
bevolking. Een bezoek aan de 
gevangenis in de stad, maakt 
grote indruk op ons. Hanoi  
is een drukke maar gewel-
dige stad om te verblijven, 
rij met golfkarretjes door de 
straten, bezoek de  markten 
en eet op straat van het heer-
lijke straateten. Elke straat 
in de oude stad heeft zijn 
eigen hang (ambacht): kleer-
makers, schoenenmakers, 
kruideniers, goudsmeden, 
enzovoort. Vanuit Hanoi is 
het ongeveer vier uur rijden 
naar Halong Bay. Check-in op 
één van de schepen en ervaar 
hoe mooi dit gebied is, vooral 
in de vroege morgen met een 
overhangende mist. Het kan 
wel druk zijn in de baai maar 
het laat een onuitwisbare  
indruk achter. Hoe fijn is het 
om je aan boord te laten ver-
wennen!

Met pijn in mijn hart neem 
ik afscheid van Vietnam. We 
vliegen naar Hong Kong een 
stad die ik heel bijzonder 
vond vanwege  de combinatie 
van modern en oud. Een stad 
waar alles uitzonderlijk goed 
georganiseerd is. We bezoe-
ken de haven van Hong Kong 
met een prachtige skyline, die 
in het donker zeker de moeite 
waard is.  Verder maken we 
met grayline tours een Hong-
kong  Island excursie, we 
zagen op deze manier heel 
veel van Hong Kong, zoals de 
Man Mo tempel, de 125-jarige 
oude peaktram met op de 
top van de Peak het Sky ter-
ras met een adembenemend 
uitzicht over Hong Kong, 
Aberdeen Fishing Village en 
Stanley market. Tip van mij: 
bezoek de Nan Lian Garden 
met het Chi Lin klooster, een 
prachtige tuin met klooster, 
een oase van rust midden in 
de drukke stad.” Vietnam en 
Hong Kong zijn goed te com-
bineren, beide landen zijn 
veilig en Vietnam is voor ons 
een goedkoop land om te ver-
blijven. Ik hoop hiermee een 
indruk te hebben gegeven van 
een geweldige bestemming.”

Meer weten en/of boeken? 
Contact dan José op telefoon-
nummer 035-7508679 
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‘Rubriek’ deel 4 van 5

En dan komt het bijzondere 
jaar van groep 8. Het meer-
daagse schoolkamp en de 
afscheidsmusical met de 
uitvoering voor familie en 
bekenden. Een avond waar-
op je samen een gezonde 
spanning opbouwt, elkaars 
sterke punten benut en sa-
men een voorstelling neer-
zet. Na de laatste woorden 
valt de spanning weg en rolt 
het daverende applaus over 
de groep heen. Het symboli-
seert precies waar de afron-
ding van deze schoolperiode 
voor staat. Dé citotoets is 
inmiddels achter de rug, de 
uitslagen zijn binnen en de 
keuzes voor het voortgezet 
onderwijs zijn gemaakt. De 
‘middelbare’, de een kan 
niet wachten de ander kijkt 
er tegenop. Na het afscheid 
nemen breekt een nieuwe 
verwachtingsvolle periode 
aan. De oudste kinderen van 
de basisschool verruilen 
het vertrouwde voor het 
onbekende, worden weer de 
kleinsten, en gaan een tijd 
van groeien met onbegrens-
de mogelijkheden tegemoet.

Deze week groep 8 van de 
Christelijke Rehobothschool 
in Nieuw-Loosdrecht. De juf-
fen Jorieke Booij en Wendy 
Jansen hebben 41 kinderen 
in groep 8, verdeeld over 
twee klassen, aangevuld met 
groep 7. Hoe kijken zij terug 

op hun basisschooltijd?

Alle kinderen gaan naar de 
middelbare school, de cito 
werd moeilijk, makkelijk en 
stom ervaren, van de zenu-
wen was de envelop lastig 
open te maken. Tess kijkt al 
8 jaar uit naar de musical, ze 
vind het erg leuk om de oud-
ste te zijn. Noa vond de kin-
deren uit groep heel groot 
toen ze op school kwam 
en zag tegen ze op. Elk jaar 
spiekten zij even bij groep 8 
die aan het oefenen waren 
voor de musical, wanneer zij 
nu tijdens het oefenen kin-
deren zien loeren, denken ze 
‘ga eens weg joh’. Lotte dacht 
dat als je eenmaal in groep 
8 zat dat je dan met balpen 
mocht schrijven maar dat 
blijkt helaas niet zo te zijn, er 
wordt gewoon verplicht met 
vulpen geschreven. Bob ging 
in groep 7 opzien tegen de 
cito. Toen Marijn nog kleuter 
was dacht hij dat hij het re-
kenen van groep 8 nóóit zou 
leren met al die gekke tekens 
en grote getallen. Nu vindt 
hij het helemaal niet moei-
lijk. De meisjes herinneren 
zich van groep 4 het dansje 
als ochtendritueel en de 
spiekmuur achterin de klas. 
Het afscheidskamp gaan ze 
allemaal nooit vergeten. Bob 
gaat zich vooral daarvan 
herinneren dat je elke avond 
lekker relax kon chillen met 

je vrienden. De speurtocht 
in het donker was een hoog-
tepunt, juffen, meesters en 
ouders sprongen verkleed 
uit de bosjes, het was soms 
een beetje spannend maar 
ook hilarisch. Het sportieve 
survivallen in de bossen 
vonden ze allemaal te gek, 
maar het lange fietsen naar 
het kamphuis in Almere 
vond de een echt véél te ver 
terwijl de ander het eigenlijk 
best gezellig vond. De accom-
modatie was geweldig, groot 
van opzet, met sportvelden 
en een mooi huis. Marit; 
“Elke ochtend was er een 
kamercontrole, als we de juf 
hoorden aankomen verstop-
ten we snel de troep onder 
de bedden. Het was altijd 
een bende bij ons.” Ze aten 
macaroni en bbq-den. Ook 
al was het streng verboden, 
er was stiekem lekker veel 
snoep meegenomen. Esmee; 
“Je fietsgroepje was ook je 
corveegroepje, wij wonnen 
met de spelletjes de beker.” 
Lotte; “Er waren wel ruzie-
tjes, het klinkt misschien 
gek, maar die brachten ons 
ook wel weer dichter bij el-
kaar.” 
Het jaar wordt afgesloten 
met een eindgala op 14 juli 
met als dresscode zwart-wit. 
De traditionele musical die 
zij opvoeren voor de fami-
lie heet ‘Help we zijn het 
bruidspaar (Esmee en Dax) 

Afscheid van de basisschool, 
op naar de middelbare! 

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 
schoolplein 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. 

kwijt’, ze hebben allemaal 
een hoofdrol. Het verhaal 
gaat over de ruzie tussen 
twee bakkers die allebei de 
bruidstaart willen bakken, 
tevens zijn zij de vaders van 
het toekomstige echtpaar. De 
twee maken ook al twintig 
jaar ruzie over wie de enige 
écht lekkere donut maakt. 
Verwikkelingen nemen toe 
als de boeven Slim, Sloom 
en Slungel (Stijn, Joram, Pas-
cal) de taart stelen. Hoe het 
afloopt mag natuurlijk nie-
mand nog weten. Lars Top-
penberg (Comenius) heeft 
nog geen idee.

Voor welke school is gekozen 
en wat willen ze worden?
Bovenste rij vlnr; Paul Jans-
sen (Roland Holst) wil iets 
met sport gaan doen. Thijn 
Dorrestein (Comenius) 
wordt architect. Anthony 
Heuff (Gemeentelijk Gym.) 
wil advocaat worden. Dax 
Pot (Comenius) wordt DJ of 
patissier. Achterste rij staand 
vlnr; Jonathan Venter (Ge-
meentelijk Gym.) nog geen 
idee. Sam de Haan (Roland 
Holst) wordt auto ontwerper.
Joris Hoebee (Roland Holst) 
wil architect worden. Stef 
van den Kommer (Aloysius 
College) heeft nog geen idee. 
Bob Schut (Comenius) wil 
iets in de sport gaan doen. 
Pascal Vijn (ATC) wil archi-
tect worden. Sander van 
Klooster (Sav.) wordt binnen-
huisarchitect. Joran van Dijk 
(Roland Holst) wordt poli-
tieagent. Stijn van de Pavert 
(ATC) wil iets met sport. Tho-
mas Boumans (Comenius) 
heeft nog geen idee. Jeremy 
Pols (Elan College) wordt 

kok. Aniek Terlouw (Roland 
Holst) heeft nog geen idee. 
Thess Beerthuizen (Savornin 
Lohman) ziet zichzelf kok-
kin worden in haar eigen 
restaurant. Elize van den Bo-
gaard (Roland Holst College) 
wordt dierenarts. Esmée van 
Garderen (Roland Holst) wil 
ook dierenarts worden.
Emilia Smit (Hilvertsheem) 
wil archeoloog worden. Rosa 
Everts (Sav.) wil dierenarts 
worden. Sanne van de Gre-
ijn (Hilvertsheem) nog geen 
idee. Emma de Haan (Roland 
Holst) wil actrice worden in 
series. Rij ervoor staand vlnr; 
Jente van Essen (Sav.) wil ver-
pleegster worden op de SEH. 
Zara Vlaanderen (Roland 
Holst) wil graag binnenhuis-
architect worden. Marijn 
Hoebee (Roland Holst) gaat 
in de ICT zoals het er nu uit-
ziet. Voorste rij vlnr; Marit 
Jansma (Comenius) wil juf 
worden of iets met bakken. 
Roosmarijn Manten (Roland 
Holst) wil psycholoog wor-
den. Lotte Napjus (Comeni-
us) wordt astronoom. Mirte 
Blom (Roland Holst) heeft 
nog geen idee. Laura van de 
Bunt (Hilvertsheem) wordt 
juf. Ellen Balabrega (Come-
nius college) wil advocaat 
worden. Fiene van Wichen 
(ATC) wil modeontwerpster 
worden. Roos Eerenberg (Hil-
vertsheem) heeft geen idee. 
Resa Majoor (Gemeentelijk 
Gym.) denkt nu aan actrice. 
Noa de Mol (Gemeentelijk 
Gymn.) wil de showbizz in. 
Julia Seegers (Comenius) 
wordt binnenhuisarchitect. 
Tessa Dijks (Roland Holst) 
wordt centralist. Julia Bruij-
ning (Comenius) wil binnen-
huisarchitect worden. Foto 
inzet; Daan Schaasberg (ATC) 
en wordt architect. 
Juf Jorieke; “Dit is een hele 
enthousiaste groep, ze wil-
len vooral veel plezier met el-
kaar hebben. Als christelijke 
school werken we met Tref-
woord Levensbeschouwelijke 
Methode, waaruit verhalen 
met een boodschap en de bij-
bel worden verteld. Hoe je er-
gens mee omgaat, zoals een 
scheiding, ziekte en angst of 
alledaagse dingen waarbij 
respect, hoe zorg je goed 
voor elkaar?, Hoe maak je 
keuzes of plan je goed?, aan 
de orde komen. Deze lessen 
vormen een basis voor het le-
ven. Ik hoop dat ze een hele 
leuke middelbare schooltijd 
tegemoet gaan en dat ze be-
reiken wat ze graag willen.”

Daan
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De Loosdrechtse volleybalclub LoVoC bedankt onderstaande sponsors 
voor hun bijdrage aan het succesvolle De Schakel Beachtoernooi 2017

Sponsors velden, zon, bar, stropdasvolley, 
ballen, springkussen en organisatietent:

Jachtwerf Van Dusseldorp
Vuister Makelaardij

Benko B.V.
Vivante-Bekenkamp
Sundays Hilversum

Heineken Nederland B.V.
Aannemingsbedrijf BTZ

Aalberts Bouw B.V.
Aannemer E. Wallenburg

Bouwbedrijf Ron & Rutger van ’t Klooster

subsponsors
Eetcafé De Kaars

Schoonmaakbedrijf Vincent Hamming
Slagerij Gerard de Nooij

H en E architecten
Mokveld Bouw- en Onderhoud B.V.

Loodgietersbedrijf Van Tol
Screen4all.nl

Kappelle Makelaardij B.V.
Buffing optiek

Ten Herkel Grafisch Compleet
Bike-shop Loosdrecht

ID makelaars
Gert Wingelaar Waterwerken

Toko Tiga / Ijssalon

Klus Wijs Loosdrecht

Van Voorden Origineel Opel dealer

Bruna Loosdrecht

Andy’s Dierensuper R.van Henten & Zn

Van der Wilt Wonen

’t Knippandje

Mur Bestelbakker

Ottenhome B.V. Kortenhoef

Margriet Bloemen & Planten Bussum

Geluid Michel Hauptmeijer

Sportcafe In de Rode Eik

Stichting De Wissel

Medewerkers gemeente Wijdemeren

Beheerder sportzaal Eikenrode

Sportcafe In de Rode Eik

Stichting De Wissel

NeVoBo

Loosdrechtse Badmintonvereniging LBV

LoVoC

alsmede donaties en bijdragen van

Hoofdsponsor:
Cafetaria de Schakel

Zandsponsor: 
123inkt.nl

BARBECUE AAN DE PLAS
SPECIALE BBQ MET PRACHTIGE VIS- EN VLEESGERECHTEN 

EN HUISGEMAAKTE SALADES,  27,50 P.P. (KINDEREN TOT 12 JAAR 50%) 
INCL. EEN GLAS PROSECCO OM TE PROOSTEN OP EEN MOOIE LANGE ZOMER

A.S. WOENSDAG 5 JULI V.A. 18.00 UUR

RESERVEREN? BEL 035 58 241 05

HEEL GRAAG TOT SNEL IN ONS RESTAURANT

TEAM RESTAURANT IN DE WATERTUIN 

WWW.INDEWATERTUIN.NL

De zon schijnt en het water lonkt. 
Je hebt zin om met familie of 
vrienden naar buiten te gaan en 
iets leuks te doen. Maar wat en 
waar? Vanaf 23 juni kun je op je 
mobiele telefoon vinden wat er 
allemaal te doen is op, aan en in 
het water van Noord-Holland. 
Op Noord-Hollands Water staan 
tips en handige informatie over 
wateractiviteiten. Op je mobiele 
telefoon of tablet en dus altijd bij 
de hand.

De beste ideeën voor 
waterliefhebbers
Op zoek naar inspiratie?  noord-
hollandswater.nl geeft ideeën 
en tips voor recreatie op, aan 
en in het water. Zoals varen met 
een fluisterboot, kitesurfen of 
blokarten op het strand. Alle 
informatie op één plek: kaar-
ten, aanbieders, adressen en 
routes. Wil je bijvoorbeeld een 
kanotocht maken, dan helpt 
Noord-Hollands Water je om 
kanoroutes en -verhuurders te 
vinden. Je klikt via je mobiel op 
een activiteit en je linkt direct 
door naar de desbetreffende 
website(s).

Informatie op één plek
Wil je op een warme zomerdag 
lekker zwemmen met je kin-
deren, maar weet je niet zeker 
waar dat veilig kan? Noord-

Hollands Water toont je een 
kaart met alle zwemlocaties in 
Noord-Holland. Je kiest de plek 
die je leuk lijkt en je ziet meteen 
of het water veilig is. En welke 
voorzieningen er zijn, zoals 
toiletten, horeca of parkeerge-
legenheid. Gedeputeerde Cees 
Loggen: “Voor watersporters en 
–recreanten is Noord-Holland 
een paradijs. De zee, de talrijke 
meren, plassen en vaarwegen 
bieden volop mogelijkheden 
om te genieten. Om dit grote 
aanbod aan activiteiten voor 
iedereen makkelijk vindbaar te 
maken heeft de provincie Noord-
Holland deze portal ontwikkeld, 
samen met onze waterpartners. 
Je kunt nu heel gemakkelijk op 
je mobiel zien waar je wat kunt 
doen op, in en aan het water in 
Noord-Holland.”
‘Kijk op noord-hollandswater.nl’
Noord-Hollandse wateractivitei-
ten op je mobiel
Op zoek naar inspiratie?  noord-
hollandswater.nl geeft ideeën 
en tips voor recreatie op, aan 
en in het water. Zoals varen met 
een fluisterboot, kitesurfen of 
blokarten op het strand. Alle 
informatie op één plek: kaar-
ten, aanbieders, adressen en 
routes. Wil je bijvoorbeeld een 
kanotocht maken, dan helpt 
Noord-Hollands Water je om 
kanoroutes en -verhuurders te 

‘Kijk op noord-hollandswater.nl’

Noord-Hollandse wateractiviteiten op je mobiel
vinden. Je klikt via je mobiel op 
een activiteit en je linkt direct 
door naar de desbetreffende 
website(s).

Informatie op één plek
Wil je op een warme zomerdag 
lekker zwemmen met je kinde-
ren, maar weet je niet zeker waar 
dat veilig kan? Noord-Hollands 

Water toont je een kaart met alle 
zwemlocaties in Noord-Holland. 
Je kiest de plek die je leuk lijkt 
en je ziet meteen of het water 
veilig is. En welke voorzieningen 
er zijn, zoals toiletten, horeca of 
parkeergelegenheid. 
Gedeputeerde Cees Loggen: 
“Voor watersporters en –recre-
anten is Noord-Holland een 

paradijs. De zee, de talrijke 
meren, plassen en vaarwegen 
bieden volop mogelijkheden 
om te genieten. Om dit grote 
aanbod aan activiteiten voor 
iedereen makkelijk vindbaar te 
maken heeft de provincie Noord-
Holland deze portal ontwikkeld, 
samen met onze waterpartners. 
Je kunt nu heel gemakkelijk op 
je mobiel zien waar je wat kunt 
doen op, in en aan het water in 
Noord-Holland.”
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AGENDA

Tot en met zat. 1 juli
Boekverkoop!
De bibliotheek ruimt op. 
Ook zijn er kleine handige 
nuttige cadeautjes te koop.

Vrijdag 30 juni
‘Road to Riga’ concert door
Het Snowe koor (+band)
Inloop 19 u, aanvang 20 u
Pauluskapel Nw-Loosdrecht
www.snowe.nl/5pp

Vrijdag 30 juni
Administratie voor elkaar 
Spreekuur van 9.30-11 uur
Versa Welzijn Lindelaan 98
Tel. 035-6942111

Zat. 1 en zondag 2 juli
55ste Vrijbuiterweekend
Grootste zeilevenement van 
Ned. 300 zeilboten in 25 
Klassen strijden om de titel
www.gwvdevrijbuiter.nl

Zondag 2 juli
Wandeling na verlies. 
Thema; ‘Met de herinnering 
verder’ Om 10 uur/10pp 
Bij De Serre ’s-Graveland
Tel: 06-23665687

Zaterdag 8 juli
Spelletjesmiddag van de
Zonnebloem in het Grand
Café Emtinckhof + lekkers
Van 14-16 uur/5 pp

Dinsdag 11 juli 
Lezing ‘Porselein ..de weg 
van China naar Holland’. 
Door; Brigitte Mommers
www.sypesteyn.nl

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

Weekend 21 t/m 23 juli
Wonderfeel ’s-Graveland
Landgoed Schaep en Burgh 
Drie dagen klassieke muziek 
www.wonderfeel.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
2 juli 11.00 uur: pater P. de Klerk
5 juli 19.00 uur: Rozenkransgebed 

Beukenhof 
2 juli 11.15 uur: -

Gereformeerde Kerk  
2 juli 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
2 juli 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
2 juli 09.30 uur: Ds. A.S. de Winter
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
2 juli 09.30 uur: Ds. K. T. de Jonge

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

Kom je ook?
Naar de leukste cursus in 

de zomervakantie. 
Het is van 21 t/m 25 augus-

tus van 10 tot 16 uur.
Als je houdt van theater, 

zingen en dansen en 
het leuk vindt om in de 

spotlights te staan.
Schrijf je dan snel in 
er zijn nog een aantal 

plekken.
We sluiten af met een 
leuke voorstelling voor 

familie en vrienden. 
Kijk op de website: 

www.theaterwinkeltje.nl 
Of bel 0642129041

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

HONDENTRIMSALON 
FANCYPETS

Rading 50 Loosdrecht
www.fancypets.nl

06-28786091

Vrouw heeft 9 jaar 
ervaring zoekt werk in de 
huishouding en strijken-
werk etc.met goede refs 

Mevr.Susan 10 euro 
p/uu. Tel-0631081920

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.
Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 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

WEEKENDAANBIEDING
(don,vrij,zat)

BOTERKOEK
(naturel)

nu € 2,95

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Senioren, chauffeurs met 
rijbewijs C/D/E en overige au-
tomobilisten die voor verlen-
ging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen hier-
voor terecht op het spreekuur 
d.d. 30 juni in het Gemeente-
huis, Rading 1.
Schikt de datum u niet dan 
zijn er andere mogelijkhe-
den elders in de regio. Tarief: 
€ 35,00 voor de B/E keuring 

en € 52,50 voor chauffeurs 
met rijbewijs C/D/E. Voor 
informatie en een afspraak 
belt u tijdens kantooruren 
naar het landelijke afspra-
kenbureau van Regelzorg 
Rijbewijskeuringen: 088-
2323300. 

Zelf een datum plannen kan 
via www.regelzorg.nl.

Rijbewijs spreekuur 
in Loosdrecht
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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

“Is uw tuin al klaar voor zomerse temperaturen?”

van € 3122,-  Voor € 2395,-

“ Profiteer nu van deze speciale aanbieding 
op deze Lisboa diningset 4 Seasons Outdoor * ”

*Niet te combineren met andere acties en / of aanbiedingen

Nootweg 11, 1231 CP Loosdrecht  -  T: 035-8200002  -  www.hgtuinmeubelen.nl


