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IJskoud en warmbloedig afscheid
van René Gerritsen
Terwijl op zaterdagochtend een snijdend koude wind over het
kunstijs joeg, was René Gerritsen bezig met zijn laatste training.
Achttien jaar lang heeft hij de Trainings Groep Loosdrecht geleid.
Net alleen op de Vechtsebanen in Utrecht, maar ook door de week
was hij actief. En dat allemaal als 100% vrijwilliger.
’s Winters stond hij minstens
twee keer per week op het ijs
en was hij actief bij het spinnen (binnen fietsen op zeer
sportieve wijze). En dan ook
nog in de weekends het hele
land door om zijn pupillen te
coachen met wedstrijden, de
ijsbanen van Heerenveen, Alkmaar, Enschede, Den Haag,
Assen, René kent ze allemaal.
Denk nou niet, dat de 57-jarige
’s zomers achterover ging leunen. Integendeel, je zou eens
conditie verliezen. Dan was het
drie keer per week skeeleren,
wielrennen en rennen in het
bos. Onvermoeibaar, naast zijn

drukke baan als chemicus bij
AkzoNobel.

“Als je zag wat een enorm
plezier die jongeren hebben. Bovendien is het
als trainer ook prachtig
om te zien hoe ze steeds
beter worden. Dat geeft
een kick.”
“Het was voor mij niet moeilijk om gemotiveerd te blijven”
vertelt hij “Als je zag wat een
enorm plezier die jongeren
hebben. Bovendien is het als
trainer ook prachtig om te zien

hoe ze steeds beter worden. Dat
geeft een kick.” Toen zijn kinderen Thijs, Olof en Annemee de
eerste pasjes op het ijs zetten,
was papa erbij. Zo groeide hij
door van het jeugdschaatsen
naar de TGL, eerst als assistent
en nu al ruim 10 jaar hoofdtrainer en coördinator. Zelf heeft
hij in zijn juniorentijd nog
gestreden met Jan Ykema en
andere helden uit die tijd. “Ik
ontdekte algauw dat doorstoten
naar de echte top voor mij niet
was weggelegd.” Nu zijn zoon
Olof steeds nadrukkelijker aanklopt bij de top van Nederland
is dat ook een reden om afstand
te nemen van deze groep, René
wil hem vaker volgen. “Daarnaast was het steeds lastiger om
te voldoen aan de verwachtingen.
Lees verder op pagina 2

Wijdemeren is trots!
Huldiging
Bibian Mentel
Zaterdag 24 maart
15.00-16.00 uur
Lindeplein, Nieuw-Loosdrecht

'DPPHUZHJ1HGHUKRUVWGHQ%HUJ
Voormalige ambtswoning van de Gemeente Wijdemeren
Direct gelegen aan de Spiegel- en Blijkpolderplas
Vrijstaande woning met garage en eigen aanlegsteiger
Gemeentelijk monument
Bouwjaar 1947
Gebruiksoppervlak Wonen 159 m2, inhoud 719 m3
Perceeloppervlak 1.473 m2 (grond en water)
Verkoop bij openbare inschrijving via Notariaat Wijdemeren
Kijk voor meer informatie op: www.dammerweg9.nl

Biedprijs vanaf € 975.000,-- k.k.
Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
M 06 – 100 290 67
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Soestdijkerstraatweg 27 O1213 VR Hilversum O035-6424474 Owww.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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IJskoud en warmbloedig af- SLOEP Jubileum Feest- en Herdenking
wordt gezocht. Heb je zin en
SLOEP viert dit jaar prijzen te winnen.
scheid van René Gerritsen Stichting
tijd, kom dan eens kijken in de
een aantal jubilea tijdens de
Vervolg van pagina 1
Ik wil niet verzaken, als ik iets
doe, wil ik het ook 100% doen.
Nou, dat gaat niet meer.” Wel
blijft René op de achtergrond
als vraagbaak en opleider van
nieuwe trainers.
Weliswaar was Koning Winter
prominent aanwezig, het afscheid was warmbloedig.
De 20 jonge schaatsers en fa-

milieleden zongen hartstochtelijk ‘Schaatsen, skeeleren en
fietsen/ Waarom ga je nu toch
weg/ Jouw afscheid is voor ons
enorme pech’. Hoe kan het ook
anders, op de wijze van ‘Bloed,
zweet en tranen’ want dat was
het 18 jaar lang met René Gerritsen. Uiteraard gelardeerd
met veel lol. De gebakjes met
René ’s beeltenis en de hete
chocola smaakten opperbest.

Online belastingaangifte
doen: de bieb ondersteunt
Er moet weer belastingaangifte worden gedaan. En vanaf nu
echt helemaal digitaal. Met een
DigiD.
Geen computer? Geen internet? Vragen over de aangifte?
Bij de bibliotheek helpen we je
graag op weg. Er zijn veilige pc’s
om zelf aan de slag te gaan. De
bibliotheek organiseert spreekuren en informatiebijeenkomsten waar allerhande vragen

over zelf aangifte doen gesteld
kunnen worden. Dan kun je
binnenlopen met vragen over
de belastingaangifte, over het
inloggen of over iets anders
waar je tegenaan loopt. Er worden geen aangiftes ingevuld.
In Loosdrecht op donderdag 5
april van 14.00-16.00 uur (Tjalk
41). In Nederhorst den Berg op
vrijdag 6 april van 14.00-16.00
uur (Blijklaan 1).

komende Feestweek van 27
april t/m 5 mei. Het is de 20ste
Feestweek, de 15e keer op het
Feestweiland en ook de 15e
keer dat de vriendenclub de
Modderkruipers de op- en afbouw van de Feesttent en het
Feestterrein voor hun rekening
nemen. Reden voor iets extra’s
in de vorm van een Jubileumspel.
Jubileumspel
Een speciaal jubileumspel in de
Feestster die 18 april uitkomt
waar iedereen aan mee kan
doen. Dit jubileumspel is een
soort Dorpsquiz, waarbij met
verrassende vragen, ingenieuze opdrachten en bijzondere
puzzels antwoorden kunnen
worden gevonden. Soms zijn
antwoorden eenvoudig te vinden in een advertentie of op
een website, bij andere vragen
moet je op pad om aanwijzingen te vinden. Alle vragen beantwoord, dan zijn er prachtige

Steun Stichting SLOEP
De vrijwilligers van Stichting
SLOEP organiseren alle evenementen en feesten tijdens
de Feestweek en hulp hierbij
is altijd van harte welkom. Dit
kan natuurlijk door Stichting
SLOEP te steunen met het kopen van loten voor de grote
SLOEP-Loterij. De loten worden huis-aan-huis verkocht en
zijn ook in de Feesttent verkrijgbaar. Ondernemers kunnen Stichting SLOEP steunen
met een financiële bijdrage of
door het leveren van materiaal en/of prijzen. Hiertegenover biedt SLOEP altijd een
advertentiemogelijkheden in
de Feestster en/of op het Feestweiland. Dit jaar doet Stichting
SLOEP ook mee met de Rabo-bank Clubkasactie, ben je
lid van de Rabo-bank, stem op
SLOEP.
Praktische hulp
Maar ook praktische hulp

Verkiezingsdag

Feesttent of geef je nu direct op
via onderstaand adres. Vertel
wat je leuk vindt of waar je goed
in bent en word lid van de gezellige, hardwerkende SLOEP
familie. Speciale hulptroepen
worden nog gevraagd door de
organisatie van de Zeskamp,
de kinderspelletjes op Koningsdag en de lotenverkoop.
Daarnaast zoekt Stichting
SLOEP nog schminkers voor
het jaarlijks populairder wordende schminkcircus tijdens
Koningsdag. Heel veel lieve
snoetjes staan die dag geduldig
in de rij om te worden betoverd
met verf en glitters. Ben je toe
aan wat magie, dan bieden Heidi en Rhea van de Brand, de
opper-schminkers van SLOEP,
een workshop aan waar technieken en materialen worden
besproken, daarna hoor je tijdens Koningsdag tot een zeer
populair team. Opgeven kan bij
heidi@stichtingsloep.nl.

Zo ziet de Loosdrechtse Tekenaar de gang van zaken in
het stemlokaal op woensdag 21 maart. Wie is wie?

Schilders gezocht
Op de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen vind je veel weilanden,
wegen en paden. Vanouds staan
er op de landgoederen dan ook
veel historische hekken en rasters. In de tijd dat er nog veel
tuinlieden in dienst waren van
de eigenaren was er regelmatig
onderhoud. Maar tegenwoordig
kost het Natuurmonumenten,
ondanks de bestaande vrijwilligersgroepen, steeds meer moeite om al dat schilderwerk goed
te onderhouden.
Natuurmonumenten
zoekt

daarom vrijwilligers die zich
specifiek gaan toeleggen op het
schilderen van hekken, slagbomen, banken en palen. De
weekdagen zijn in overleg in
te vullen, halve of hele dagen.
Vertrekpunt is de buitenplaats
Gooilust in ’s-Graveland. Meer
informatie bij Peter Leermakers,
boswachter vrijwilligers coördinatie van de eenheid Gooi
en Vechtstreek: p.leermakers@
natuurmonumenten.nl of 0654295143.

Alles in het leven is maar tijdelijk,
zelfs het leven, dus geniet er van
.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Schnitzel Napolitano
Varkensschnitzel gevuld met kaas
en tomatentapenade
2 stuks

vleeswarentrio
100 gram boterhamworst
100 gram gebraden runderrollade
Samen
250 gram leverworst
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

5,50
5,95

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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Uitstel 4e PMD- bak gaat veel kosten
WIJDEMEREN- De gemeenteraad heeft aan de GAD gevraagd wat de consequenties
zijn als Wijdemeren het invoeren van de 4e gele PMD- bak
wil uitstellen. Het antwoord
is duidelijk: het afvalbeleid is
regionaal afgesproken en niet
meedoen zou heel veel geld
gaan kosten.
Door: Herman Stuijver
Het waren Martin Vuyk en
Robby Israel van OLib die
aan de bel trokken. Zij deden
hun best om aan te tonen dat
het scheiden van PMD (plastic, metalen verpakking en
drankverpakking) aan de bron
duurder en niet efficiënter is.
Bij na-scheiding worden afvalstromen ongescheiden bij de
afvalverwerker
aangeleverd.
Daar worden ze gescheiden en
vervolgens worden bruikbare

fracties opgewerkt en de rest
verbrand. Uit wetenschappelijk onderzoek van de professoren Gradus en Dijkgraaf zou
zijn gebleken dat na-scheiding
méér gescheiden herbruikbaar
materiaal oplevert (50 kg tegen 20 kg bij bronscheiding);
het herbruikbaar materiaal levert per ton meer geld op; de
inzameling (vrachtauto’s) door
de GAD kan door na-scheiding goedkoper en tenslotte is
bron-scheiding de duurste manier van CO2-reductie.

De directe uitstelkosten
zouden kunnen uitkomen
op 50.000 euro eenmalig,
plus 1500 per maand voor
opslag.
Uitstel kost meer dan miljoen
In februari nam de meerderheid van de raad een motie aan

waarin het verzoekt om uitstel
van de PMD- uitrol. Het regiobestuur Gooi en Vechtstreek
wil de PMD -bakken die in
mei dit jaar zouden worden
geplaatst, uitstellen. Mits Wijdemeren zelf de consequenties
voor zijn rekening neemt. De
Regio heeft zich verbonden aan
de landelijke doelstelling van
75% afvalscheiding in 2020.
Als de vijf Wijdemeerse dorpen
niet meedoen heeft dat impact
op de gehele regio. De directe
uitstelkosten zouden kunnen
uitkomen op 50.000 euro eenmalig, plus 1500 per maand
voor opslag. De hogere kosten
voor afvalwerking (meer restafval) lopen ook fors op. Dat zou
zo’n 22.000 maandelijks betekenen. De uitrol van de gele bakken start op 30 maart. Bij uitstel
gaat er een jaar verloren. Dan is
het financiële risico voor Wijdemeren minimaal 3 ton.

Gezellig Politiek Café ondernemers
LOOSDRECHT- Het was dringen om een plekje te vinden
in restaurant De Otter waar de
Wijdemeerse ondernemersvereniging
Ondernemend
Wijdemeren (OW) vorige week
maandag een politiek café op
touw had gezet.

Reactie OLib
De Onafhankelijk Liberalen
Robby Israel en Martin Vuyk
reageerden direct op de onheilstijding van de Regio. Zij stellen dat de GAD recent, zonder
hierover de diverse raden te
raadplegen, de uitrol heeft ver-

Door: Herman Stuijver
De zaal was bezaaid met
‘goed bedoelde rotzooi’ zoals
spreekstalmeester Rob Zieck
de folders, rolletjes snoep, balpennen e.d. betitelde. Zieck,
een goede bekende van veel
ondernemers vanwege zijn activiteiten bij o.a. de Rabobank
en de Kamer van Koophandel,
hield van de losse toon. Wat
doe ik hier, vroeg hij zich af.
Inhoudelijk verwees hij keer
op keer naar vader Wieco en
zoon Wieger Boonstra die de
spil vormden van het debat.
De woordvoerders van de acht
partijen begonnen met een
reeks vragen waarop alleen
-ja- of -nee- kon worden geantwoord, hetgeen niet altijd meeviel. Zeker niet als er een dubbele ontkenning in de vraag zit
of als de stelling te lang was om
te kiezen. Het algemene beeld
was dat de politieke partijen
beaamden dat er te weinig aandacht is voor de ondernemers.
Opvallend was dat OW nogal
wat stellingen had die wezen
op groot wantrouwen naar de
ambtenaren. Wat de bestuurders beloofden, kon de ambtelijke staf niet waarmaken, er
was nieuw bloed nodig op het
gemeentehuis en men zette zich
meer in voor particulieren dan
voor bedrijven. Het achttal re-

Het gewestbestuur wijst er
fijntjes op dat de Wijdemeerse
wethouder bekend moet zijn
met het feit dat de GAD al vanaf het begin inzet op scheiden
bij de bron. Na-scheiden kan
op termijn, maar nu niet, volgens de meerderheid van de
Regio. Temeer daar de eerste
resultaten in andere Gooise gemeenten positief zijn: het afvalscheidingspercentage stijgt, de
tevredenheid onder bewoners
is op peil en de kosten blijven
onder de verwachting. In 2019
wordt het project geëvalueerd.
Wijdemeren moet wel voor 28
maart antwoorden of ze meedoen of niet.

De OLib-fractie, Martin Vuyk
en Robby Israel
(foto: Douwe van Essen//WWK)

sneld. Dan Wijdemeren nu vertraging te verwijten, vinden de
heren ‘potsierlijk’. De genoemde directe uitstelkosten zijn totaal niet gespecificeerd; het lijkt
dan ook een uit de lucht gegrepen bedrag.
De opslagkosten lijken het
tweetal wel redelijk. Uitgebreid leggen Vuyk en Israel
uit dat de genoemde derving
van PMD-opbrengsten van €
22.000 per maand een denkfout of misleiding is. Het zou
slechts € 440 p.m. zijn, dat is
goed op te brengen. Ook Hilversum zou de PMD-bakken
‘on hold’ willen zetten. Tot slot
vraagt OLib zich af of Wijdemeren zich moet laten intimideren door deze doorzichtige
poging van de Regio zijn wil
door te drijven.

PROFITEER NU VAN DE
ageerde verdeeld. Wel was er
gemeenschappelijk een dringende behoefte aan een goede
bedrijfscontactfunctionaris.
De partijen waren minder cynisch over het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen dan
wat OW verwachtte, namelijk
dat de afspraken niet kunnen
worden waargemaakt. Gert
Zagt van De Lokale Partij zag
wel degelijk kansen voor de
recreatie en Sandra van Rijkom (PvdA/GrL.) vond het
prima dat Wijdemeren zijn
nek uitstak om natuur en toerisme te ontwikkelen. Er werd
tussen de aanvoer van biertjes,
wijn en hartige hapjes nog veel
meer gezegd. Joost Boermans
(D66) gebruikte het goud van
snowboarder Bibian Mentel als
stijlmiddel van de kracht om
te overwinnen, OLib- spreker
Martin Vuyk zei dat je ondernemers ‘niet de weg hoeft te
wijzen’ en Dik van Enk, die zich
‘de enige ondernemer’ onder
de aanwezige politici noemde, had vier jaar ‘gevochten en

Wieco en Wieger Boonstra
vormden de spil van het debat
geknuffeld’ in de CDA-fractie
om meer daadkracht richting
ondernemers te realiseren.
VVD’er Jan Klink wil hier nooit
meer weg, terwijl Esther Kaper
(CU) meende dat de regelgeving het moeizaam maakt voor
de ondernemers. Tot slot wenste Jan-Jaap de Kloet van Dorpsbelangen dat ‘alle zeilen worden
bijgezet om tot een gezond ondernemersklimaat’ te komen.
De sfeer was optimaal, waarbij
vaak werd gezegd dat de politiek meer samen moest doen.
Dat gaf hoop. Of alle aanwezigen alles gehoord hebben, blijft
de vraag. Maar dat hoeft ook
niet, het was vooral een netwerkbijeenkomst. Na afloop
konden fijnproevers aanschuiven voor het diner met de keuze uit gebakken kogelbiefstuk
met Stroganoff-saus, een motje tonijn van de grill met antiboise saus of pikant gewokte
groenten voor slechts € 17,50.

JAAR!

70 JUBILEUM
AANBIEDINGEN!

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS • LEDIKANTEN
BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN • LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN
ACCESSOIRES • PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

ZONDAG 25 MAART HILVERSUM GEOPEND!

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

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

morpheus.nl
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Lezers schrijven...
Verbinding binnen IKC zorgt voor verbinding in gemeenteraad
Allereerst mijn dank aan de bibliotheek, de griffie en personeel van de gemeente en Herman
Stuijver, die op professionele wijze het verkiezingsdebat donderdagavond 15 maart in Loosdrecht heeft geleid.
Naast de vele discussies kreeg ik de gelegenheid
mijn verzoek te richten aan alle fractievoorzitters. Ik vroeg hun steun om een verbinding
tussen de nieuw te bouwen basisschool voor
de Sterrenwachter en De Linde met een tunnel,
passage of gesloten brug te koppelen met het
bestaande gebouw van de Pinkenstal. Daarmee
krijgen we dan een echt Integraal Kind Centrum en hoeven onze kinderen bij wisseling
tussen de twee gebouwen niet eerst naar buiten,
maar kunnen zonder jas aan binnendoor van
het ene naar het andere gebouw lopen.
Het blijkt dat door het huidige bestemmingsplan beide gebouwen, gesitueerd op gemeentegrond, niet op enige wijze met elkaar gekoppeld
mogen worden. Aanpassing van het bestemmingsplan zou heel veel tijd in beslag nemen,

waardoor het realiseren van het IKC met jaren
verlengd zou kunnen worden.
Geen van de politieke partijen was bekend met
dit probleem en alle fracties gaven unaniem aan
mee te gaan werken aan het vinden van een gepaste oplossing om dit verzoek te kunnen realiseren.
Na afloop werd het door mij op schrift gestelde verzoek alleen door Jan Verbruggen van het
CDA niet in ontvangst genomen. Hij wilde niets
meer met mij te maken hebben n.a.v. mijn recentelijk geplaatste publicaties. De waarheid is
soms hard, maar gelukkig bevestigde Jan nogmaals het verzoek zelf wel te ondersteunen.
Uiteindelijk gaat het niet om Jan Verbruggen
of Ton Koster persoonlijk, maar om het welzijn
van onze inwoners. Ik ben daarom blij dat ondanks de vele tegenstellingen in de politiek er
ook mooie verbindingen tot stand kunnen komen. Want dat zullen we in de komende vier
jaar hard nodig hebben.
Ton Koster, Nieuw Loosdrecht

Geen eerlijke verdeling Godelindehof

AANLEVEREN KOPIJ
Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG
bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten
is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur.

Met verbazing heb ik kennisgenomen van uw
aankondiging voor inschrijving in de Godelindehof in de Nieuwsster van 7 maart jl. Blijkbaar
is er afstand genomen van de oorspronkelijke
gedachte dat het een mix zou worden van jong
en oud (50/50) zoals (in mijn herinnering)
voorheen in het voormalige gebouw was in de
jaren voorafgaande aan de voorbereidingen tot
nieuwbouw. Beneden de senioren, op de eerste
woonlaag de jongeren zoals nu ook in de appartementen tegenover de bibliotheek nog steeds
het geval is.
Nu met 40 appartementen is ineens 3/4 van de
appartementen bestemd voor 55+ en dat lijkt
mij geen evenredige eerlijke verdeling.
Er is sprake van 30 appartementen voor 55+
en wat gebeurt er met de overige 10? Voor wie?
Schrijnende gevallen? Waar blijft het belang van
de jeugd in deze? Er is al een schrijnend tekort
aan appartementen in de sociale sector voor
startende jeugd. De oudere mens van 55+ heeft
al een onderkomen en dus vind ik derhalve dat
deze verdeelsleutel geen recht doet aan het gelijkheidsbeginsel.
Bovendien: 55+ers die pas 2 jaar in de gemeente
wonen en nu al hierop kunnen reageren? Kan
deze grens niet omhoog? Zo snel al de lusten?
Waar zijn de lasten?

Als doorstroming vanuit eengezinswoningen het beoogde doel
is wordt er nog steeds
aan de alleenstaande
starter voorbij gegaan.
Of dit nu jeugd is of iemand die wat ouder is
na een scheiding: voor
een complete woning
komen ze niet in aanmerking.
Van het begin af aan is
de jonge starter telefonisch voorgehouden door
instanties als Woningnet en de gemeente dat er
nu eindelijk eens mogelijkheden voor hen kwamen, zowel in de nog te bouwen Knorr -woontoren als op de Godelindehof. Getuige ook het
bord bij de ingang van de bouwplaats. Blijkbaar
was dit onbetrouwbare informatie Kunt u verduidelijken wat het beleid hierachter is? Is deze
verdeelsleutel nog aan te passen voor de sluitingstermijn van inschrijving?
Wanneer gaat er eindelijk iemand zich voor de
jeugdige starter/single van de eigen gemeente
inzetten?
Met hoopvolle groet,
Pieternel Valderpoort, Loosdrecht

Weekendaanbieding Daling aantal voortijdig schoolverlaters
(don,vrij,zat)

Slagroom
Advocaattaartje
Nu € 4,50

REGIO- Gooi en Vechtstreek
staat in de top vijf van regio’s
met het minst aantal jongeren
dat zonder startkwaliﬁcatie
van school gaat. Een prachtig
resultaat van de maatwerk aanpak binnen de Regio, gemeenten en scholen.
Jongeren met een diploma hebben meer kans op een baan.
Daarom willen gemeenten dat
zoveel mogelijk jongeren een
startkwalificatie halen. Dit is
een havo, vwo of mbo (niveau 2
of hoger) diploma. De samenwerking met gemeenten, scholen, leerplicht en andere par-

tijen werpt zijn vruchten af: de
afgelopen 10 jaar is een sterke
daling zichtbaar van het aantal
jongeren dat zonder diploma
of startkwalificatie van school
vertrekt. Van ruim 800 voortijdig schoolverlaters in 2008 naar
301 in 2018. Bovendien heeft
Bureau Leerlingzaken (RBL)
alle jongeren in beeld, die voortijdig hun school hebben verlaten of dreigen dit te gaan doen.
Van de 301 voortijdig schoolverlaters is de helft aan het werk
en ongeveer veertig jongeren
zijn ziek of in behandeling. De
overige jongeren zijn niet actief
bezig, hebben kleine bijbaan-

tjes of zijn zich aan het oriënteren op een opleiding.
In de Gooi en Vechtstreek
wordt stevig ingezet op het
voorkomen van voortijdig
schoolverlaters. Zo wordt een
goede inschatting gemaakt van
wat op dat moment de juiste
aanpak is voor een jongere.
Soms kan een jaar werken beter
zijn, zodat daarna een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een opleiding. Door
deze aanpak is het aantal voortijdig schoolverlaters landelijk
en regionaal licht gestegen ten
opzichte van vorig jaar.
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Lijsttrekkers zoeken verschillen en verbinding
In de bibliotheek in Loosdrecht
gingen donderdagavond 15
maart de lijsttrekkers van de
acht Wijdemeerse politieke partijen nog een laatste keer voor
de verkiezingen met elkaar in
debat. Onder de vlotte leiding
van Herman Stuijver spraken zij
zich uit over de toekomst van
Wijdemeren, qua bestuur, natuur, wonen en werken.
Door: Saskia Luijer
Natuurlijk kon de discussie
over het H-woord niet uitblijven, hoewel daarbij weinig vernieuwende informatie
naar voren kwam. Want bij de
stelling ‘wel of geen fusie met
Hilversum’ nam Alette Zandbergen namens De Lokale Partij direct een resoluut “nee” in.
“We laten ons door de provincie geen probleem aanpraten”
was haar standpunt. Een mening die door CDA ‘er Jan Verbruggen als ’struisvogelpolitiek’
werd gezien. Hij oordeelde dat
Wijdemeren wel degelijk een
bestuurskrachtprobleem heeft
en dat een ambtelijke fusie met
Hilversum daar verbetering
in kan brengen. Volgens Stan
Poels (PvdA/GrL) was zelfs dat
nog ‘je kop in het zand steken’.

Zijn partij pleit net als de VVD
voor een bestuurlijke fusie met
Hilversum en één Gooi en
Vechtstad binnen tien jaar. Ook
de ChristenUnie lonkt naar de
mediastad, omdat Wijdemeren het alleen niet redt, maar
bovenal omdat ze geloven in
de eigen kracht van de dorpen. “We zijn een realistische
partij” sprak Esther Kaper. “Ik
denk dat we deze fusie ook wel
overleven.”
DorpsBelangen
hield bij monde van Jan-Jaap
de Kloet vast aan een zelfstandig Wijdemeren en D66 ging
met voerman Joost Boermans
op zoek naar de verbinding.
“We moeten wat doen aan onze
bestuurskracht en aan een sterke regio” meldde Joost. “Niet
tegen elkaar strijden maar met
elkaar kijken hoe we het beste
eruit kunnen halen.”
Wonen, werken en natuur
Naast de fusie kwamen ook
andere thema’s naar voren.
Problemen die lokaal spelen
maar die toch vaak in regionaal
verband met de omliggende
gemeenten moeten worden opgelost. Zoals betaalbare (sociale) woningbouw voor jong en
oud, de doorstroming van het
woon-/werkverkeer, de zorg

voor de natuur, voldoende recreatie en - het stokpaardje van
Martin Vuyk’s OLib - het ophalen van PMD in Wijdemeren,
ofwel het voor- of nascheiden
van plastic afval.
Een luisteraar in de zaal vroeg
zich af hoe jongeren bij het
toekomstige beleid worden
betrokken en een andere inwoner wilde weten waarom
geen enkele partij in het verkiezingsprogramma iets had opgenomen over de overlast van
Schiphol. Nieuwsgierige en kritische geluiden uit het publiek,
dat overwegend uit politieke
fans bestond maar ook geïnte-

Koninklijke onderscheiding voor
Jos de Boer-Holtmann
Op donderdag 15 maart ontving Jos de Boer uit Loosdrecht
een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Freek Ossel. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de afscheidsreceptie van mevrouw De Boer
bij de Stichting Vrienden van
Sypesteyn. Hier is ze precies 30
jaar actief geweest als bestuurslid en vrijwilliger. Ze deed onder andere de ledenadministratie, verzorgde promotionele
activiteiten voor de stichting
en het kasteel en onderhield
de operationele contacten met
Kasteel-Museum Sypesteyn.
Door haar inzet hebben vele
vrijwilligers zich verbonden
aan de stichting.
Bibliotheek Loosdrecht
Daarnaast was Jos de Boer
lange tijd verbonden aan de
Stichting Openbare Bibliotheek
Loosdrecht. Hier vervulde ze
van 1997 tot 2007 met veel enthousiasme de functie van secretaris. De bibliotheek draaide
jarenlang op de grote inzet van
een hechte groep vrijwilligers,
waarvan mevrouw De Boer

resseerde inwoners omvatte. Zij
wilden met name meer weten
over de fusieplannen: Gaat het
ons meer kosten? Wat is het
verschil tussen een ambtelijke
en een bestuurlijke fusie? En
wie neemt uiteindelijk de beslissing? Een van de toeschouwers vond het vooral ‘gekrakeel
van de partijen onderling’ en
riep hen op om eindelijk hun
verstand eens een keer te gebruiken. Daar maakt Jan Manten zich niet zo’n zorgen om.

Wat een steun
Bijna dertig leden heeft de
energiecoöperatie na de bijeenkomst van 5 maart op het
gemeentehuis. Het was een
drukte van jewelste bij onze
stand. Wat bijzonder dat zoveel
mensen ons willen steunen.
We gaan er dan ook graag mee
verder. Ook bijzonder dat er ondernemers op ons afkwamen
die hun dak beschikbaar willen stellen voor de collectieve
energieopwekking met zonnepanelen. Wat een rijkdom dat
dit op ons pad komt.
Misschien goed om vast iets te
vertellen over die collectieve
energieopwekking. Dat is voor
mensen die geen zonnepanelen
op hun eigen dak kunnen plaatsen. Die kunnen participeren
in een collectief zonnedak of
zonnepark. Voor elk collectief
zonnedak of zonnepark dat beschikbaar komt, geldt een zoge-

deel uitmaakte. Na een fusie
werd ze bestuurslid van de toen
opgerichte Stichting Exploitatie Bibliotheekgebouw Loosdrecht. In deze rol toonde ze
zich een voorvechter van het
behoud van het bibliotheekwerk en het bestaande gebouw
in Loosdrecht. Mede door haar
toedoen bleef een groot aantal
mensen verzekerd van een levendige bibliotheek, dat inmiddels een trefpunt was geworden

Als enige in de zaal wist hij
Herman Stuijver te overrulen.
Onze eindredacteur die het debat prima leidde, prikkelend,
met humor, ontspannen en
vlot, gaf ruimte aan ‘de burgemeester van Breukeleveen’. “We
gaan na de verkiezingen bij elkaar zitten en dan komt het met
dit toneelstuk wel klaar” waren
de wijze woorden van Manten.
Laten we ons daar maar aan
vasthouden.

naamde postcoderoos. Bewoners binnen die postcoderoos
kunnen meedoen met dit dak.
Belangrijk dus dat we verschillende zonnedaken of /parken
gaan realiseren. We hebben op
dit moment een aantal panden
in Wijdemeren, zowel van de
gemeente als van ondernemers
die we onderzoeken. Onderzoek is nodig omdat we zeker
moeten weten dat het dak sterk
genoeg is en ook de eerste 15
jaar geen onderhoud nodig
heeft.
Met panelen op een collectief
dak of een park, profiteer je
als participant van financieel
voordeel door een gunstige fiscale regeling en daarmee lagere
elektriciteitskosten.
Heb je interesse in collectieve
energieopwekking neem dan
contact op voor de mogelijkheden. Zie http://energiecooperatiewijdemeren.nl/

in de wijk.
Betrokken en bevlogen
Burgemeester Freek Ossel:
“Mevrouw De Boer heeft met
haar jarenlange inspanningen
en betrokkenheid een belangrijke bijdrage geleverd aan
Wijdemeren. Een ontzettend
bevlogen vrijwilliger die de
Stichting Vrienden van Sypesteyn en Kasteel-Museum
Sypesteyn zeker gaan missen!”

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

Alice & José
persoonlijk reisadviseur
,

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose
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Nieuwbouwproject De Schutse
In een historisch stukje van
Loosdrecht, naast kasteel Sypesteyn aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 146, worden 4
ruime woningen gerealiseerd,
de Schutse.

De Schut
se

Nieuwbouwplan De Schutse
Twee hoekwoningen en twee middenwoningen met tuin,
terras, twee parkeerplaatsen en een berging, te realiseren
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 te Loosdrecht
Karakteristiek ontwerp.
Prijzen tussen € 410.000 en € 470.000,- v.o.n.
Eeuwigdurende erfpacht uitgegeven
door de gemeente Wijdemeren

Jonkheer Henri van Sypesteyn
(1857-1937) droomde van een
kasteel-museum ter nagedachtenis van zijn familie, waarvan
hij de laatste mannelijke telg
was. Die droom werd werkelijkheid. In de periode 1912-1927
bouwde hij Kasteel-Museum
Sypesteyn. Naast het kasteel en
de prachtige kasteeltuin wordt
dit plan gerealiseerd.
Karakteristiek klassiek
Het nieuwbouwplan bestaat
uit een blok van twee hoekwoningen met twee middenwoningen waarbij de middenwoningen een terras hebben aan
de voorzijde en een tuin aan
de achterzijde en de hoekwoningen een L-vormige tuin die
van de zijgevel doorloopt naar
de achterzijde. Alle woningen
hebben twee eigen parkeerplaatsen en een berging. Er is
gekozen voor een karakteristiek klassiek ontwerp dat goed
aansluit bij de omgeving en het
kasteel. De prijzen variëren van
410.000,- tot 470.000,- v.o.n.
De woningen zijn royaal van
opzet, hebben een woonoppervlak variërend van 150 tot 160

m2, ruime woonkamers met
een semi -open keukenruimte,
openslaande deuren naar de
tuin of terras en twee of drie
slaapkamers en een badkamer
op de eerste verdieping. Bij de
hoekwoningen is de variant van
een slaapkamer met badkamer
op de begane grond mogelijk.
De grond onder de woningen is
in eigendom van de gemeente
Wijdemeren en zal in eeuwigdurende erfpacht worden uitgegeven. Een erfpachtrecht is
een zakelijk recht. De kopers
sluiten een erfpachtcontract
met de gemeente Wijdemeren
en betalen daar een jaarlijkse
vergoeding voor, de zogenaamde canon. Deze canon is voor
de eerste 5 jaar vast en bedraagt
respectievelijk € 3.500,- voor de
middenwoningen en € 4.000,voor de hoekwoningen. De

start van de bouw vindt plaats
medio september 2018.
Informatievond
De start van de verkoop van
De Schutse wordt ingeluid
met een informatieavond op
22 maart aanstaande tussen
18:30 en 21:00 in het Koetshuis bij het kasteel Sypesteyn,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
te Loosdrecht. Onder het genot
van een drankje staat Kappelle
Onroerend Goed Loosdrecht
klaar om u van informatie te
voorzien over de te bouwen
woningen. Daarnaast is een van
de medewerkers van de Rabobank aanwezig om u op hypothecair gebied bij te praten.
Voor informatie: Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht, tel.
035-5827611

Week van de Mondhygiënist
Start verkoop en informatieavond aanstaande donderdag
tussen 18:30 en 21:30 uur in het Koetshuis van kasteel
Sypesteyn, aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

Voor informatie:
Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht Tel.: 035-5827611

Tijdens de Week van de Mondhygiënist, 19 tot en met 25
maart, zetten NVM-mondhygienisten zich in om het belang
van een gezonde mond onder
de aandacht te brengen.
Via een landelijke campagne
‘De mondhygiënist laat je lachen!’ gericht op kinderen en

Sleutel
Service

ouderen wordt de aandacht gevestigd op het voorkomen van
problemen door op tijd de gezondheid van je mond te laten
beoordelen. Mondhygiëniste
Anita Vonhoff doet mee met
deze campagne door een poetsles te geven op Peuterspeelzaal
De Meidoorn in Loosdrecht op
donderdagochtend 22 maart.
Eerder jaren was Anita Vonhoff
ook al actief met deze campagne. Zo gaf zij verschillende keren les op OBS de Linde,
en kwamen de leerlingen bij
haar langs in de praktijk, ook
het fantastische Loosdrechtse
koor Fun4all heeft al een keer
instructie mogen ontvangen
en vorig jaar stond ze met een
informatiestand bij de Jumbo.
Veel gaatjes in kindergebitten
Aandacht voor de mond is hard
nodig. Zo blijken veel kinderen
op jonge leeftijd al gaatjes te
hebben. Te zien is op de website
waarstaatjegemeente.nl,
dat bijvoorbeeld in Hilversum
1 op de 4 kinderen niet naar
de tandarts gaat. Ongeveer de
helft van de veertienjarigen en
driekwart van de twintigjarigen
een door cariës aangetast gebit

heeft. Terwijl door een goede
preventieve mondzorg zijn gatjes volledig te voorkomen zijn.
Gratis bezoek
De mondzorg voor kinderen
tot 18 jaar zit in het basispakket van de zorgverzekering.
Onafhankelijk of de ouders wel
of niet voor mondzorg zijn verzekerd, wordt de zorg voor de
kinderen voor 100% vergoed.
Ook kost het geen eigen risico.
Anita Vonhoff vindt het dan
ook heel belangrijk om alle ouders erop attent te maken, dat
een bezoek aan de mondhygienist volledig vergoed wordt.
Dus ook gebrek aan financiën
hoeft geen belemmering te zijn
voor het krijgen van een goede
mondzorg instructie. Kom gerust lang met uw kind voor de
beoordeling van zijn mondgezondheid, voor ondersteuning
bij het napoetsen van uw kind
en het aanleren van goed poetsgedrag.
www.uwmondhygienist.nl
Anita Vonhoff; Elzenlaan 10
1231 CD Loosdrecht
035- 582 1862.
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Het Kursusprojekt neemt u mee het voorjaar in
Het voorjaar klopt op het raam,
sneeuwklokjes, krokussen, ik
heb zelfs al narcissen gezien.
De tijd breekt aan om naar
buiten te gaan. Wie weet bent
u vorige week woensdag wel
met de kinderen een kijkje
gaan nemen bij de lammetjes,
dan hebt u nu vast het lentegevoel te pakken. Hopelijk heeft
de sneeuw dit afgelopen weekend dit gevoel niet verstoord.
Mocht u niet met de kinderen
naar de lammetjes zijn geweest
en zijn uw kinderen nou enorm
teleurgesteld, dan kunt u het
goed maken op 18 april met
‘Een kijkje bij de Brandweer’.
Door: Petra Noordanus
Voor de niet-kinderen is er ook
nog van alles te doen. Ik hoop
dat u de krant op tijd krijgt, of

al digitaal gekeken heeft, want
woensdag de 21ste zijn er twee
activiteiten bij het Kursusprojekt. Voor de creatieveling is er
de workshop ‘Maken van een
speelse wikkelarmband’. Van
diverse materialen, waaronder
veters van leer of suède, wordt
een leuke wikkelarmband gemaakt die extra versierd kan
worden met bedeltjes of kraaltjes. Leuk voor je zelf of om iemand blij mee te maken. Voor
de dierenliefhebbers en huisdieren eigenaren is er die zelfde
avond een lezing over ‘EHBO
bij huisdieren’. Wat moet je
doen bij een huisdier met een
zere poot of als de kat aan het
burengevecht heeft mee gedaan
of gewoon bij een onhandig
huisdier? Tijdens de lezing gaat
dit verteld worden.
Bent u nieuwsgierig naar hoe de

Westelijke en Oostelijke Vechtplassen zijn ontstaan en wat
daarvan nog is terug te vinden
in het huidige landschap? Kom
dan op 28 maart naar de lezing
‘Van kwel, polders en plassen’.
De maand maart wordt al kokkerellend afgesloten op de 31ste
met ‘Peruaans koken’. Er wordt
een typisch gerecht uit Peru,
een Ceviche, gemaakt en uiteraard ook van geproefd.
April
De geplande activiteiten in april
starten de 3de met een groet
aan de lente tijdens de workshop ‘Mandje gevlochten van
wilgentenen, gevuld met bosviooltjes’. Na alle kou, sneeuw
en regen is het toch heerlijk
om bezig te gaan met vrolijk
gekleurde viooltjes. De 4de
start de eerste van drie lessen

over ‘Interieur & Styling’. Kleur, verlichting,
raam- & wandbekleding
en vloeren, maar ook
hoe u de woonkamer
in kunt delen worden
besproken. Een workshop waar onze plaatselijke doe het zelf winkel
vast heel blij van wordt.
Er is nog meer te doen
in april, want de 25ste
wordt er een bezoek
gebracht aan de watertoren in Bussum waarbij u alles
wordt verteld over ‘MVO in
de praktijk van de watertoren
te Bussum’. Weten wat er de
rest van het seizoen te doen is?
Ga dan naar de website www.
kploosdrecht.nl. Bij de agenda
kunt u zien wat er nog gepland
staat. Kijk vervolgens bij cursussen op nummer om meer

over de activiteiten te lezen en
wie deze begeleidt. Bij contacten kunt u zien hoe u de begeleider kunt bereiken om u aan
te melden. Wij adviseren u om
wel even aan te melden, het zou
zo jammer zijn als u voor niets
komt!

De Nieuwe Bakker nu 100% toegankelijk
Maar liefst 28 jaar lang kon Rick
Bos niet met zijn rolstoel via de
voordeur bij De Nieuwe Bakker
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk naar binnen. Nu is er een
soepel entree met een licht
glooiende helling.
In zijn nieuwe functie van
WAC- voorzitter zet Bos zich
samen met anderen in om veel
plekken in Wijdemeren voor
iedereen toegankelijk te maken.

WAC staat voor de Woon Advies Commissie, een plaatselijke commissie van vrijwilligers
van en voor woonconsumenten. De commissie beoordeelt
gevraagd en ongevraagd, voor
de gemeente Wijdemeren, institutionele beleggers in de
huur- en koopsector en particulieren, de toegankelijkheid
voor eenieder, gebruikers van
een kinderwagen, rollator, rolstoel, visueel beperkten, audi-

Lionsclub Loosdrecht

Organiseert wijnproeverij
Donderdag 15 maart is de
warme ambiance van Rosa’s
Cantina in Oud-Loosdrecht, dé
perfecte locatie voor een gezellige fundraising avond van de
Lionsclub Loosdrecht dames.
Na de zeer geslaagde ‘Bridge
aan de dijk’ in februari, met
een opbrengst van maar liefst
€6.700,-, staat er een wijnproeverij op het programma.
Door: Kim van den Berg
Iedere dame heeft gasten uitgenodigd met als doel om met
elkaar een gezellige avond te
hebben en naar huis te gaan
met wijn. De opbrengst van
de avond gaat geheel naar het
goede doel. Ieder jaar kiezen de
20 vrouwelijke leden van de Lionsclub Loosdrecht een nieuw
goed doel. Dit jaar worden alle
evenementen georganiseerd ter
ondersteuning van Stichting
Tante Joy. De stichting organiseert logeerweekenden en
activiteiten voor jonge mantelzorgers. Een ziek kind of ouder
in het gezin vereist veel zorg,
waardoor deze kinderen op-

groeien met grote verantwoordelijkheden en altijd rekening
houden met. Door Stichting
Tante Joy kunnen ze even zonder zorgen zijn en zich gewoon
kind voelen.
Rosa en Boonstra
Een prachtig doel waar ook
Rosa’s Cantina en haar vaste
wijnleverancier vanaf de eerste
dag, Wijnimporteur Boonstra
uit Hilversum, hun steentje
graag aan bijdragen. Rosa’s
Cantina verzorgt een betaalbare ‘buurthap’ en biedt hapjes
aan tijdens de proeverij. Wij-

tieve beperkten, en veilig fietsen voetgangersverkeer.
“De ingang was met een traptrede best lastig, zeker voor
ouderen en mensen met een
beperking” vertelt ‘nieuwe’
bakker Rob van Maanen. Tot
nu toe moest buurman Rick
Bos steeds achterom als hij trek
had in een knapperig bolletje
of een saucijzenbroodje. Nu
kan hij, zoals het hoort, via de
voorkant zijn aankopen doen.
nimporteur Boonstra schenkt
de marge op de flessen wijn
en verzorgt de wijnproeverij.
Vader en zoon hebben 19 verschillende soorten Italiaanse
wijnen bij zich van mousserend, wit en rood tot rosé. De
avond is een groot succes. Lekker eten en drinken, gezellig samen zijn en een opbrengst van
€750,- door de verkoop van 312
flessen wijn. Het evenement is
zeker voor herhaling vatbaar!
Het volgende evenement van
de Lionsclub Loosdrecht dames
is de verkoop van luxe tweedehands dameskleding Maarssen
(Kerkweg 31) op Koningsdag.
Meer informatie; https://loosdrecht.lions.nl/

“Toen Rick ons namens de
WAC- commissie benaderde,
stond ik daar direct voor open”
vervolgt Van Maanen. Bos vertelt dat er normen zijn voor de
toegankelijkheid die erop neer
komen dat per meter zo’n 10
cm. hoogteverschil verantwoord is. Op eigen kosten liet
de bakker een glooiend plateau
aanleggen van ongeveer 2,5 m
breedte en 1,80 meter tot aan

de stoep. In totaal gaat het om
een hoogteverschil van 18 cm.
Ook de drempel bij de winkeldeur wordt afgevlakt. Rick Bos
toont aan dat het binnenrijden
in de winkel nu een fluitje van
een cent is. Een toevallige klant
op gevorderde leeftijd is er ook
blij mee. “Ik heb nog geen rollator, maar dit is voor mij ook
veel handiger dan die traptrede.”

Striptekenaar Theo van den
Boogaard naar de Beukenhof
Een van de beste (strip)tekenaars van Europa en zeker de
meest spraakmakende, Theo
van den Boogaard, komt zaterdagmiddag 24 maart naar de
Beukenhof in Loosdrecht.
Hij is o.m. bekend van de Sjef
van Oekel -strips. De afgelopen
jaren bracht hij ook een boek
uit met illustraties bij nummers
van Bob Dylan. Hij treedt hiermee op in het Hoftheater van
de Beukenhof en wel om 14.30
uur. De illustraties worden geprojecteerd terwijl Theo de
nummers zingt en begeleidt op
mondharmonica. Wim Veenhof speelt op piano, Pascale
Lefebre zorgt voor de techniek.

Een compleet ‘stripverhaal’
trekt aan je ogen voorbij.
Het merendeel van de songs in
het programma is afgedrukt in
Theo Bogart - Bob Dylan illustrated. Een volgend boek is in
de maak en daaruit laat hij ook
andere Dylan-songs horen. Bij
deze gelegenheid signeert Theo
ook zijn boeken. Het boek en
de CD zijn voor €15,- en €5,- te
koop.
In de Beukenhof zijn tevens
levensgrote tekeningen van
de kunstenaar tentoongesteld.
Onder het motto ‘Uitjes’ is te
zien hoe je per bus, trein of
boot in de regio Haarlem en
Amsterdam erop uit kunt trekken, een groot kijkfeest.
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Eerste lustrum Fun4All
Afgelopen zondag 18 maart
zat het muziekcentrum van de
omroep (MCO) vol. Maar liefst
vierhonderd liefhebbers waren
afgekomen op het concert van
het Loosdrechtse koor Fun4All
dat zijn vijfjarig bestaan vierde.
Pieter van den Dolder dirigeerde.
Dat deden ze overigens niet
alleen. Vegas Strings en zanger
Franklin Brown hadden zich
bij het koor gevoegd. Vegas
Strings is een ensemble bestaande uit strijkers en een ritmesectie (piano, bas en drums)
en kent zowel professionals als
zeer goede amateurs. Franklin
Brown is onder meer bekend
van zijn deelname aan het Eurosongfestival met Maxine.
Founding Father
Pieter van den Dolder musiceerde bij diverse radio- en
tv-orkesten en bands als de
Dutch Jazz Orchestra. Vandaag
de dag is hij naast musicus ook
arrangeur bij Vegas Strings

en begeleidt en adviseert hij
meerdere muziekgroepen. Zowel Fun4All als Vegas Strings
zijn kindjes van deze muzikale veelvraat. Presentatrice van
het jubileumconcert Vivian
Boelen noemde hem gekscherend maar geheel terecht een
‘bezig mannetje’. Vegas Strings
is uit 2008, Fun4All ontstond
vijf jaar geleden na een botsing
van twee winkelwagentjes in
de supermarkt. De ene werd
bestuurd door Pieter, de ander
door Lia Snoeren. Zij vertelde
hem dat het toenmalige koor
van de Paulusparochie ging
stoppen. Zij zong daar en Van
den Dolder was er gastdirigent.
Samen besloten ze een nieuw
koor op te richten. Begin september 2013 vond de eerste officiële repetitie plaats.
Concert
Het programma van het concert was afwisselend. Van den
Dolder vertelde dat het koor
veel invloed heeft gehad op de
keuze van de muziek. Koorle-

den kunnen voorstellen doen
en bij genoeg animo worden
de aangedragen nummers toegevoegd aan het repertoire.
Het resulteerde in een gevarieerd concert met evergreens
als L.O.V.E. van Nat King Cole,
stukken van klassieke componisten als Mozart en Fauré.
Maar ook de lichte en popmuziek waren sterk vertegenwoordigd met nummers van Sting,
Adéle en Andrea Bocelli. Ondanks dat het koor uit amateurs
bestaat, viel vooral de power en
dynamiek van de ruim 50 leden
op. Ze waren goed op elkaar
ingespeeld,
harmonieerden
heel mooi en de muzikale energie die ze daarmee leverden,
werkte aanstekelijk. Franklin
Brown deed daar met zijn sterke vocale vermogen nog een
schepje bovenop. Hij vertolkte
onder andere In The Wee Small
Hours of the Morning dat bekend geworden is door Frank
Sinatra. Al met al was het een
vrolijk, energiek en kwalitatief
goed concert dat inderdaad
(een) plezier voor iedereen was.

Pasen bĳ Restaurant de Otter

Vier gezellig met uw familie of vrienden het Paasfeest bĳ restaurant de Otter.
Programma:
Start 12:00 uur voor het ontvangst met een welkomst drankje
Aansluitend het uitgebreide luxe brunch buffet
We sluiten af met een feestelĳk dessert buffet
Het complete arrangement kost € 29,50 p.p
Kinderen 4 tot 11 jaar € 17,50 p.p.
Kinderen tot 4 jaar gratis onder begeleiding
Inclusief: Welkomstdrankje, Luxe brunch buffet en onbeperkt jus, appelsap,
melk, karnemelk koffie en thee. En het feestelĳke dessert buffet
Alleen op reservering
Restaurant de Otter 035-5823329
Oud loosdrechtsedĳk 131 K 1231LT Loosdrecht

Van Koe tot Kip bij
Galerie Wijdemeren

Het vroege voorjaar lonkt en
inspireert Galerie Wijdemeren
in Breukeleveen tot het samenstellen van de tentoonstelling
Van Koe tot Kip op Paaszondag
waar dieren de hoofdrol spelen.
Dieren in de kunst, een thema
dat door de eeuwen heen altijd
is blijven boeien en vertederen.
Aandoenlijke jonge katjes van
Cornelis Raaphorst, afgebeeld
met rijke draperieën en gebruiksvoorwerpen. Werk van
deze kunstenaar is vandaag de
dag nog steeds uitermate geliefd, evenals de eenden aan de
waterkant van Constant Artz,
waarvan er bij Galerie Wijdemeren altijd wel enkele hangen.
Landschappen met vee sfeervol
geschilderd door van A.J. van
Prooijen en W.C. Nakken. En
natuurlijk verdienen de beelden
van zowel Marjolijn Dijkhuis,
als van het kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers
speciale aandacht. Met name
de bronzen paardengroepen
van laatst genoemd echtpaar
zijn een toonbeeld van schoonheid door kracht en beweging.

Een werk van Claudia Schmit
Meer
Maar er is meer bij Galerie Wijdemeren. Dit voorjaar wordt
er een nieuw platform geïntroduceerd voor hedendaagse
kunstenaars, de zogenoemde
‘Specials’. Deze kunstenaars
geven een nieuw geluid aan
de traditionele thema’s van de
kunst in de galerie. De eerste
kunstenaar in de rij die de wanden van de expositieruimte met
haar werk zal sieren, is Claudia
Schmit, bekend van het Sissies
aardewerk en cadeauartikelen.
Claudia schildert in verschillende stijlen, meestal figuratief
en altijd kleurrijk en vrolijk.
Haar werk bij Galerie Wijdemeren is te zien van 28 maart
t/m 6 april (woe, do, vrij 11-17
uur of op afspraak) met een extra openingsdag op Paaszondag
1 april.
Galerie Wijdemeren; Herenweg 73 in Breukeleveen. Reguliere openingstijden: iedere
woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast op afspraak.

Bingo
Op zaterdagavond 24 maart 2018 organiseert de Nederlands
Gereformeerde Kerk van Loosdrecht een gezellige bingoavond.
Er zullen meerdere speelronden worden gespeeld en er zijn
prachtige prijzen te winnen. De bingo begint om 20.00 uur en
zal plaats vinden in onze activiteitenruimte ‘Ons Eigen Honk’.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom voor een lekkere kop
koffie of thee.
De activiteitenruimte ‘Ons eigen Honk’ en het kerkgebouw vindt
u aan de Oud-Loosdrechtsedijk 124, 1231 ND te Loosdrecht.

NIEUWSSTER

Woensdag  maart 

Pasen - feest van nieuw begin
Door: ds. Hillegonda Ploeger, predikant van de Gereformeerde Kerk
Loosdrecht
Doet u er nog aan? Aan de voorjaarsschoonmaak. In mijn jeugd was het
de gewoonte dat voor Pasen de voorjaarsschoonmaak gedaan was. Het is
niet voor niets dat we de traditie van
voorjaarsschoonmaak kennen/kenden.
Als je naar de processen in de natuur
kijkt, dan is het niet meer dan logisch
dat we in het voorjaar de wens hebben
eens even flink de bezem door allerlei
zaken te halen. Soms ook door je leven.
Maar zeker ook door je huis en tuin als
afspiegeling van jezelf.
In de tuin snoeien we heesters en bomen. Afgestorven planten en verdorde bladeren verpulveren we tot kleine
snippers zodat die als voeding voor de
bodem kunnen dienen. Het terras en
de tuinstoelen worden schoongemaakt.
En eerlijk is eerlijk, ook in huis is het
fijn om aan de slag te gaan. Ineens zie je
heel helder wat een overbodige ballast
je vaak in je leven meeneemt. Zo ma-

ken we ons klaar voor een nieuw begin
in een nieuw seizoen.
Pasen was vroeger een seizoensgebonden landbouwfeest. Het markeerde het
begin van de lente en het einde van een
tijd van schaarste, die heerste als de
voorraden van de winter opraakten.
Veel paasgebruiken zijn afgeleid van
dit niet-christelijke lentefeest, zoals het
rapen van eieren. Boeren beschouwden
eieren als kiemkracht. Ze begroeven die
in hun velden opdat ze hun kracht in de
bodem over zouden brengen en voor
een goede oogst zouden zorgen.
Pasen is een lentefeest. Na de koude
winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is opgegeten gaat de natuur
opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien,
kuikens komen uit hun ei. Het ei is een
symbool van nieuw leven. Overal in de
winkels zie je lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van chocola.
De mensen lopen er ook op hun paasbest bij in hun frisse nieuwe kleren.
Voor christenen is Pasen ook een feest
van een nieuw begin. Pasen is het feest

KERKEN VAN
LOOSDRECHT
van ‘en tóch’; van hoop dat tóch kan
gebeuren wat je eigenlijk niet verwacht
dat tóch werkelijkheid kan worden wat
je voor onmogelijk houdt. Op het Paasfeest vieren christenen de opstanding
van Jezus uit de dood.
Jezus was dood en begraven en tóch
ging Zijn leven verder. Zijn tegenstanders hadden Hem de mond gesnoerd.
Voor altijd dachten ze. En tóch bleef
Zijn stem klinken. En tóch ging Zijn
boodschap verder. Alles leek afgelopen,
Zijn optreden, zo veelbelovend, leek
een fiasco. En tóch werd Zijn werk een
wereldwijd gebeuren. Zijn invloed gaat
door tot op de dag van vandaag.
Dat is de kern van het Paasfeest voor
christenen. Waar mensen er vaak een
puinhoop van maken, waar mensen
wanhopen aan de toekomst, blijkt God
tóch dingen ten goede te kunnen keren.
De dood heeft niet het laatste woord,
omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan.
Daarin hebben mensen God ervaren.
En zo hebben velen in Gods naam de
moed gevonden om door te gaan, om

Terugblik op 90 jaar Nieuw Leven
In de Sijpekerk was het afgelopen vrijdagavond tijd voor een
jubileumconcert van Nieuw
Leven & Friends. De fanfare
Nieuw Leven bestaat 90 jaar en
dat moest gevierd worden. Dirigent Gert Jan van den Dolder
had een zeer divers programma verzorgd met meerdere
gastoptredens.
Door: Niels van der Horst
De eerste noten waren misschien nog wat weifelend maar
gaandeweg het openingsstuk
de Spitfire Prelude van William
Walton kwam de schwung er
steeds meer in. De fanfarestukken lagen het korps goed,
zoals bijvoorbeeld de Bonne
Fortune Ouverture uit 1952,
geschreven door Simon Petrus

van Leeuwen. In de stijlvolle
ambiance van de goed gevulde
Sijpekerk werd de beleving van
de rijke historie van het fanfarekorps ook visueel weergegeven. Zo kon men op een groot
scherm beelden van vroegere
optredens zien maar ook werd
er anderszins gerelateerd filmmateriaal getoond. Tijdens de
uitvoering van de filmmuziek
van Rogier van Otterloo voor
Soldaat van Oranje bijvoorbeeld kon de toehoorder en –
schouwer genieten van scènes
uit dit succesvolle werk van
Paul Verhoeven. Wat betreft de
filmmuziek zat men goed, want
de aanwezigen konden verder
nog genieten van de muziek
van John Barry gecomponeerd
voor Out of Africa en werk van
Ennio Morricone.
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Veelzijdigheid
Gert Jan van den Dolder is
trompettist, orkestleider en
dirigent. Hij werkt en werkte voor meerdere ensembles,
waaronder het Metropole Orkest waarvan hij al ruim 20 jaar
vaste muziekregisseur is. Als
dirigent van Nieuw Leven had
hij duidelijk veel tijd en moeite
gestoken in het programma en
de muziek. De veelzijdigheid in
het programma viel op. Leuk
waren ook zijn toelichtingen
tussen de stukken door waarbij hij zich ontspannen tot het
publiek richtte. Naast de fanfarestukken en de filmmuziek
kwamen ook klassieke stukken
van Mozart en Elgar voorbij.
Verder waren er twee leuke
medley’s te bewonderen: eentje
van de popformatie Queen met

niet het hoofd in de schoot te leggen.
Wat betekent Pasen voor u? Is het voor
u een feest van hoop, van ‘en tóch’? Pasen is het feest van de optimisten, van
mensen die positief denken, die zich
niet laten verlammen door wat ze zien,
maar telkens weer op staan en aan de
slag gaan. Het is soms een puinhoop
wat we zien en tóch blijven we proberen er iets moois van te maken. In de
kerken van Loosdrecht bent u van harte welkom om de opstanding van Jezus,
dat nieuwe begin van Pasen mee te vieren.

als fraai en taai onderdeel Bohemian Rhapsody en het muziekgezelschap bracht een verzameling tv-tunes ten gehore.
Tot slot waren er de gastoptredens van zangeres Maja Roodveldt (sopraan), Pim Liekamm
(tenor) en Bart van Loenen (orgel). Ook zij zorgden voor de
nodige afwisseling en werden
allen getrakteerd op enthousiast applaus na afloop van hun
bijdragen.
Broer
In de zaal zat ook broer Pieter, muzikaal leider van onder
andere het koor Fun4all waar-

aan elders in dit nummer ook
aandacht is besteed. Pieter en
Fun4all hadden dit weekend
nota bene ook een lustrum. Bij
hun was de aanleiding het vijfjarig bestaan. Afgelopen zondag
was hun concert in het MCO
te Hilversum. “Ja”, zei Gert Jan,
“het is qua programmering
misschien niet zo handig om
dat in hetzelfde weekend te
houden. Maar even afwachten
of we niet elkaars vaarwater
zitten qua publiek. Hier is het
gelukkig een volle bak, ik hoop
bij hem zondag ook.” Of het bij
Fun4all ook druk is geworden,
leest u eveneens in deze editie.

Wandelen op Jagtlust
s-GRAVELAND- Bewonder
zondag 25 maart tussen 14.00
en 15.30 uur de krokussen op
de ’s-Gravelandse buitenplaats
Jagtlust van dichtbij. Deze
wandeling met de boswachter
duurt anderhalf uur.
De krokussen op Jagtlust zijn
elk voorjaar weer een bezienswaardigheid. Het gazon voor
de fraaie theekoepel ziet dan
paars van deze prachtige voorjaarsbloeiers. Ga mee met de
boswachter en ontdek nog
meer bijzonders tijdens deze
wandeling. Zoals het historische speelhuisje voor kinderen,
het hunebed, de grot, het oude
landhuis en de ‘12 apostelen’.
Ontdek buitenplaats Jagtlust
waar natuur en cultuur samengaan. Tijdens deze wandeling staan de hoogtepunten
centraal, bijvoorbeeld de geschiedenis, de bewoners, bomen of planten. De historische

‘s-Gravelandse Buitenplaatsen
hebben elk hun eigen karakter.
Leer ze allemaal kennen!
Deze excursie vertrekt vanaf Leeuwenlaan 42. Zorg dat
je een kwartier voor aanvang
aanwezig bent. Honden mogen
niet mee. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website.
Lid € 5,00, niet lid € 8,00; www.
natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten –
Ferry Siemensma-
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APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

SOLIDUS
VOETKLACHTEN?
BEZOEK ONS!

VOORJAAR 2018

Heaven H
€ 179,95

Kaja K
€ 179,95

Autocross inschrijven
NEDERHORST DEN BERG - Op
5 mei gaat de Autocross in Nederhorst den Berg weer plaatsvinden. Wil je mee doen? Dan
kun je op donderdag 22 maart
om 19.30 uur terecht bij restaurant Charley’s Diner, Dammerweg 106 in Nederhorst den
Berg, om je in te schrijven.
Deze avond kun je je inschrijven in de volgende klasse:
Dames standaard klasse; Standaard klasse; Sprinters klasse;
Kever klasse; Toerwagen klasse;
Crazy Race; Junior klasse - voor
jongens/meisjes in de leeftijd
van 14-18 jaar
Om je inschrijving te voldoen
heb je nodig: een ingevuld inschrijfformulier, het formulier
vind je op www. autocrossteamnederhorst.nl; kopie van

je geldige rijbewijs; en zonodig
een kopie van je KNAF pasje;
inschrijfgeld: € 40,-- voor de
cross (junioren € 20,--) en als
je geen KNAF-pasje hebt, moet
je een daglicentie kopen van €
40,--. De daglicentie wordt op
de cross dag zelf aan je gegeven.
Als bovenstaande niet compleet is kunnen we de inschrijving helaas niet doen.
Later
Mocht je deze avond niet kunnen, dan kun je na 22 maart de
benodigde formulieren inleveren bij Helga Jansen, Machineweg 35, 1394 AT in Nederhorst
den Berg of alles scannen en via
email opsturen naar crossteamnederhorst@gmail.com
en
natuurlijk ook even de centjes
overmaken.

Bridge op de plassen

Kaja K
€ 179,95

Afgelopen januari heeft de
eerste editie van de unieke
bridgedrive ‘Bridge Op De
Plassen’ plaatsgevonden op de
Loosdrechtse plassen. Het evenement was een groot succes
en ook volledig uitverkocht.
Daarom komt er nu ook een zomereditie op 6 mei a.s.

Maren M
€ 189,95

Henk H
€ 159,95

8,9

600 recensies

Gediplomeerd
voetkundig team

Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.
Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur

*HRUJH,QGHU0DXU%HWHUORSHQZLQNHO
.RQLQJLQ:LOKHOPLQDZHJ
%**URHQHNDQ 8WUHFKW

ZZZLQGHUPDXUEHWHUORSHQZLQNHOQO
ZZZEHWHUORSHQZHEZLQNHOQO

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Het idee komt van de 93-jarige
oma van Vincent Braakman.
Die probeert nu het evenement
bij zoveel mogelijk bridgeclubs
te promoten. Voor een mooie
impressie van de eerste editie

‘Bridge Op De Plassen’ verwijst
hij naar de website bridgeopdeplassen.nl. Ook hier vind je
meer informatie over de zomer
editie en het inschrijvingsformulier.
Het evenement
De vaartocht zal van start gaan
op de Loosdrechtse plassen
en vervolgens zetten wij koers
richting de Vecht, waar wij het
pittoreske dropje Loenen aan
de Vecht bezoeken. Wij zullen
aanmeren bij het oude gemeentehuis en lopen in nog geen vijf

Het gezegde is: ‘Vele handen
maken licht werk’ ,dus wilt u
ons helpen op 5 mei dan kunt u
zich aanmelden, via ons email
adres, als vrijwilliger
Zie ook : www.autocrossteamnederhorst.nl of word lid van
FB-pagina ‘autocross team Nederhorst’.

minuten naar de bridgelocatie.
Aangekomen op die locatie,
zal de bridgedrive officieel van
start gaan. Hier mag onbeperkt
gedronken worden (koffie,
thee, frisdrank, wijn en bier).
Wij zullen langs gaan met borrelhapjes en ook de lunch zal
hier geserveerd worden. Waarna wij zullen afsluiten met een
prijsuitreiking en een borrel op
de boot.
Uw inschrijving is pas definitief indien het inschrijfgeld
(€89,- per paar, €44,50 p.p.) is
ontvangen op: www.bridgeopdeplassen.nl

'Voetbal’

Loosdrecht verlaat gevarenzone
Afgelopen zaterdag heeft
Loosdrecht-1 zowel de Siberische kou als Odysseus ’91
overtuigend verslagen. De
snijdend wind maakte het bij
vlagen afzien, maar de ploeg
van Roy Versluis legde zo’n
vermakelijke pot op de mat,
dat de spelers en supporters
dat voor lief namen. Odysseus
werd met 2-4 verslagen dankzij doelpunten van Aboubakr
Ouaddouh, Sercan Ozturk, Edwin Klok en Nickay Schenk.
Door: Michel Kamer
Na het fluitje van de scheids
begon de eerste helft met een
op en neer gaan van kansen
voor beide ploegen. Loosdrecht’s eerste doelpoging waren afstandsschoten waar Bonhof, Frinsel en Ozturk de goal
van Odysseus bestookten maar
nog zonder succes. Odysseus’
aanvallers werden een aantal

keer gevaarlijk de diepte in gestuurd en een last minute tackel
van Anthony Alberts was nodig om een doelpunt te voorkomen. Na 22 minuten brak
Abou de ban. Na een mooie
slalom werd zijn schot eerst
door de keeper gered maar nadat de verdediging van Odysseus niet goed kon wegwerken
belandde de bal opnieuw voor
zijn voeten en schoot hij van
dichtbij raak. Een paar minuten later had Bram Sleven
de score kunnen verdubbelen
maar op aangeven van Mervelinho Olijfveld kopte hij naast.
Odysseus klopte aan de deur
na een gevaarlijk corner en
dito schot maar keeper Boy
Mulder hield zijn goal schoon.
Niet veel later moest hij weer
aan de bak toen Odysseus met
een mooi uitgespeelde aanval
een vrije schotkans in de 16e
meter bood, maar hij redde
uitstekend. Na 38 minuten

spelen verdubbelde Ozturk de
score. Op aangeven van Sleven
kapte hij naar binnen naar zijn
linkerbeen en vond de verre
hoek met een gericht schot.
Loosdrecht leek de wedstrijd te
controleren maar maakte het
zich toch nog onnodig moeilijk door een vrije trap weg te
geven op slag van rust. Zoals
vaker dit seizoen vloog de bal
erin. Ruststand 1-2.
Odysseus begon fel aan de 2e
helft en kreeg twee levensgrote
kansen op de gelijkmaker. De
lat en de paal brachten redding en Loosdrecht was na 10
minuten weer bij de les. Via
gevaarlijke dribbels van uitblinkers Bonhof en Abou nam
de druk toe op de verdediging
van Odysseus. Na 60 minuten spelen sneed Abou een
indraaiende vrije trap perfect
aan en bij de tweede paal stond
aanvoerder Edwin Klok op de

goede plek en tikte eenvoudig
binnen. Na 80 minuten werd
het toch weer spannend toen
Odysseus de aansluitingstreffer
vond na gerommel bij een vrije
trap. Loosdrecht antwoordde
meteen, want gouden wissels
Wesley van Dam en Nickay
Schenk stelden de overwinning veilig. Van Dam brak
door op de linkerflank en vond
Schenk met een afgemeten
voorzet. Die nam koeltjes aan
op de borst, schudde daarmee
een verdediger af en schoot
de bal hard tegen de touwen.

Edwin Klok schiet de 1-3 binnen
(foto: Piet van Bemmelen)
Eindstand 2-4.
Aan de start van de derde periode lijkt het eindelijk samen te
vallen voor Loosdrecht. Waar
het de vorige 16 wedstrijden
zo vaak tegen zat en het spel
soms niet om aan te gluren
was, schiet nu de tegenstander
2 keer op de paal en wordt er
leuk gevoetbald. Vanaf de 10e
plek kijkt Loosdrecht weer omhoog. Op naar CDW.
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2e Paasdag eieren zoeken

MEDISCHE DIENSTEN

Ook dit jaar organiseert Fratz
en
Twwo
Kinderfeestjes
paaseieren zoeken bij kasteel Sypesteyn. Wil jij ook met
de paashaas op de foto, geschminkt worden, je uitleven
op een springkussen en op
zoek gaan naar de vele paaseieren die verstopt liggen in de
kasteeltuin?
Op maandag 2 april om 11.30
uur wordt het startsein gegeven en zal het zoeken naar alle
paaseieren (onder begeleiding
van een volwassene) losbarsten.
Wie weet ben jij de gelukkige
vinder van een Gouden Ei! In
samenwerking met Restaurant
Op Sypesteyn kunnen er mooie
prijzen gewonnen worden,
waaronder de hoofdprijs ‘een
compleet verzorgde luxe lunch
voor 2 volwassenen en 2 kinderen’. Het paaseieren zoeken
is bedoeld voor kinderen t/m
10 jaar.
Kasteel Sypesteyn is geopend

STERRETJES
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153
Nieuwe website of webshop
Ontwerp-Bouw-Onderhoud
hans.doeve@uWzz.nl
06 2476 4655- Loosdrecht

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00,
advertentie@dunnebier.nl
Redactie: Herman Stuijver
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

vanaf 10.30 uur. Entree € 2,50
voor zowel kinderen als volwassen. Reserveren via www.
fratzentwwo.nl / info@fratzentwwo.nl
Aansluitend kan je genieten

van een heerlijke paaslunch.
Voor meer informatie: Restaurant Op Sypesteyn: pasen@
opsypesteyn.nl / 035-6228880.
Adres: Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, Nieuw-Loosdrecht

OERRR Bouw je eigen
insectenhotel
‘s- GRAVELAND- Bouw op vrijdag 30 maart tussen 14.00 en
16.00 uur je eigen insectenhotel in het bezoekerscentrum
te ’s-Graveland. De activiteit
duurt 2 uur en is voor gezinnen
met kinderen vanaf 6 jaar.
Een lieveheersbeestje, gaasvlieg
of een hommel hebben graag
een mooi plekje als onderdak
of broedplek. Je gaat samen met
de boswachter op insectenjacht
en leer je hoe insecten de weg
vinden naar huis. Er leven ook
veel andere dieren in het bos,
heb jij een idee hoe hun huis eruit ziet? Je maakt een super-deluxe insectenhuisje voor in je

Remco van Kooi
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eigen tuin. Eigenlijk een soort
privé dierenhotel.
De activiteit duurt 2 uur, niet
geschikt als kinderfeestje.
Kinderen kunnen alleen deelnemen onder de begeleiding
van een volwassenen. De volwassene hoeft zich niet aan te
melden. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b; 035 - 656 30 80; Kind t/m
12 jaar lid/OERRR € 7,00, Kind
niet-lid € 10,00; www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek.

Hallincklaan 12
1231 VV Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk
Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
wo. 21 mrt. 07.30 u. Gemeenteraadsverkiezingen
Wijdemeren
wo. 21 mrt. 10.00 u. Themaochtend ‘Hollandse Meesters
Bibliotheek Ldr.
do. 22 mrt. 18.30 u. Info avond bouwplan De Schutse
Koetshuis, Nw-Ldr.dijk 150
do. 22 mrt. 20.15 u. Concert Olivier Greif Ensemble
Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 24 mrt. 14.30 u. Theo vd Boogaard, Bob Dylan Illustrat. Hoftheater, Beukenhof, Ldr.
za. 24 mrt. 14.00 u. Oerrr Safari, voor kinderen
Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
za. 24 mrt. 20.00 u. Bingo met mooie prijzen, NGK
Oud- Ldr. dijk 124
vr. 30 mrt. 14.00 u. Oerrr, Bouw je eigen insectenhotel
Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
vr. 30 mrt. 18.30 u. Reeën kijken Corversbos
Begr. plaats Beresteinseweg
ma. 02 apr. 11.30 u. Paaseieren zoeken Sypesteyn
Kasteeltuin Sypesteyn
01/02 apr. 11.00 u. Expositie van drie verzamelaars
Oude School, Kortenhoef
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl

Huisartsen
De De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Nw. Loosdrechtsedijk 28,
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel.
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde,
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuis locatie Zuiderheide
035-6254150 of 06-12740786
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren,
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

Programma GooiTV
Vanaf donderdagavond 22 maart zendt GooiTV een speciaal verkiezingsprogramma uit.
Er is een terugblik op de verkiezingsdag en er zijn uitslagen.
Herman Stuijver (journalist) en Lars Voskuil (politicus) analyseren en becommentariëren de uitslagen in de diverse gemeenten onder leiding van Ruud Bochardt.
GooiTV is te zien bij Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo 25 maart: 11.00 uur: Diaken W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo 25 maart: 10.00 uur: Ds. N.J.M. Goedhart, Utrecht,
18.30 uur: Ds. M. Roelofse,
Di 27 maart: 19.30 uur: Gezamelijke Vesper in de Sijpekerk
Gereformeerde kerk
Zo 25 maart: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo 25 maart: Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo 25 maart: 09.30 uur: Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee,
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk,
Wo 28 maart: 19.30 uur: Gezamelijke Vesper.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo 25maart: 09.30 uur: Ds. J.M. Cooiman-Bouma
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Naar buiten! Wijdemeren in beeld

De Wijdemeerse ereburger Bibian Mentel
pakte voor de 2e keer goud op de
Paralympische Spelen in Zuid-Korea

KORTENHOEF- In Kortenhoef
vindt op beide Paasdagen een
korte, maar bijzondere tentoonstelling plaats. Drie verzamelaars van 19de, 20ste en 21ste
eeuwse ﬁguratieve kunst tonen
in de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145 hun mooiste
werken tijdens een verkoopexpositie. Zij laten de artistieke geschiedenis van het kunstenaarsdorp twee dagen herleven.
Kunsthistorica Carole Denninger, auteur van vele kunstboeken, verzamelt bijzondere
schilderijen waarin het ‘handschrift’ van de schilder duidelijk herkenbaar is. Dat kunnen
havengezichten zijn van Volendam van A.P. Schotel of die
van St. Tropez van de Franse G.
Deschamps, een klein maar fijn
werkje van Anton Smeerdijk
van De Kwakel in Kortenhoef of
een in Van Gogh-achtige penseelstreken geschilderd tuintje
van Ernst Leyden, de kosmopoliet die omstreeks 1920 in Loosdrecht woonde en werkte.
Smorenberg en snap-shots
De collectie van Hans Heintz
bestaat vooral uit Amsterdamse stadsgezichten, van bekende
impressionisten als C. Vreedenburgh, H.J. Wolter en W.

Dooyewaard. Maar ook eigentijdse schilders als Hans Versfelt
en Frans Koppelaar springen
eruit met hun sfeervolle snapshots van de stad.
Wim Roborgh verzamelt naast
zijn reguliere werk in de mediawereld allerlei vormen van figuratieve kunst. Wonend in het

Gooi is het niet zo vreemd dat
zijn belangstelling uitgaat naar
de bekende landschapsschilders van weleer: D. Smorenberg,
Bernard van Beek en Johan
Meijer. Maar ook de topwerken
van kleinere meesters kunnen
hem bekoren.

Zo is er voor elke kunstliefhebber wel wat te genieten in
de Oude School, naast het atelier-op-palen dat Geesje Mesdag-van Calcar in 1900 liet bouwen. Als u neerstrijkt op de Flip
Hamers-bank geniet u nog van
de onveranderd mooie natuur
die de grote meesters van de

Haagse School 100 jaar geleden
in verf probeerden te vangen.
Eerste Paasdag zondag 1 april en
maandag 2e Paasdag 2 april van
11-17 uur
Toegang gratis; De Oude
School, Kortenhoefsedijk 145,
Kortenhoef (tel 035-6562344)

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

