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Electro World
Van Melsen stopt

Het zal stiller worden bij het winkelcentrum op de Nootweg in
Loosdrecht. Per 1 juli sluit Electro World Van Melsen BV na 50 jaar
zijn deuren. Ellen en Eric van Melsen hebben lang gepiekerd, alle
voors en tegen elkaar afgewogen. En toen besloten om hun speciaalzaak in elektronica en witgoed deﬁnitief te sluiten.

UW MAKELAAR SINDS 1979!

“Enerzijds is het voor ons teleurstellend, omdat we dit jaar
het gouden jubileum zouden
vieren, anderzijds zijn we toe
aan een nieuwe uitdaging” vertelt Ellen. “Het is mooi geweest”
voegt Eric eraan toe “we hebben
een mijlpaal bereikt.” Verwacht
van deze tweede generatie Van
Melsens geen klaagverhaal, ze
leggen zich neer bij een gewij-

zigd consumentengedrag.
Topservice naar je klanten toe,
vraagt een prijs, maar die combinatie met een streven naar
hoge kwaliteit kwam blijkbaar
steeds minder in zwang. Wat
Ellen, Eric en zoon Jasper gaan
doen, hebben ze nog niet vastgesteld. Wel dat ze de klanten
de laatste drie maanden nog
optimaal willen bedienen.

NVM OPEN HUIZEN DAG
KIJK VOOR DE DEELNEMENDE
PANDEN OP ONZE WEBSITE
VEERMANMAKELAARS.NL
T 035 582 53 33
VEERMANMAKELAARS.NL

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

Vanaf deze week zijn er hoge
kortingen op beeld en geluid,
computers,
huishoudelijke
apparatuur, keuken- en inbouwapparaten, bij Van Melsen
is er een groot aanbod van goede merken. De kortingen kunnen oplopen tot 70%!
Bovendien zijn er twee bedrijven waar u terecht kunt voor de
bekende service na 1 juli. Dat
zijn Witgoedspecialist Hildam,
Koningsstraat te Hilversum (alleen witgoed) en bij Electron
Maarssen voor alle producten
die Van Melsen ook heeft.

Witgoedspecialist Hildam
zet service Van Melsen voort
Hildam is al vanaf 1968 geautoriseerd Miele Dealer. Het
bedrijf is gespecialiseerd in
Verkoop, Reparatie, Inbouw,
Installatie en Onderdelen. Zij
verzorgen voor u het plaatsen,
aansluiten en eventuele inbouw
van praktisch alle witgoedapparaten. Door hun jarenlange
ervaring en specialisatie bieden

zij u een totaaloplossing tegen
een concurrerende prijs.
Naast Miele is Hildam ook dealer van Bosch, AEG, Liebherr,
Quooker en Siemens. Van deze
merken kunnen zij u ook van
alles voorzien.
Lees verder op pagina 2

Ellen van Melsen glimlacht:
“Ach, het is een afsluiting van
een periode. We doen even
kalm aan en gaan dan op zoek
naar iets nieuws.” Tot slot Eric:
“Ik heb hier heel lang gewerkt,
het was een deel van mijn leven. Nu gaan we op weg naar
een nieuw doel.”
Soestdijkerstraatweg 27 O1213 VR Hilversum O035-6424474 Owww.idmakelaars.nl

Electro World
Van Melsen BV
Nootweg 20
1231CV Loosdrecht
Tel: 035-5823711
info@electroworldvanmelsen.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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Witgoedspecialist Hildam
Tempo gevraagd bij formatie
Op het
zet service Van Melsen voort WIJDEMERENmoment dat u dit blad
Vervolg van pagina 1
Daarnaast kunnen zij u, door
onze aansluiting bij de Witgoedspecialist, voorzien van
alle andere merken waar u interesse in heeft. Voor hulp bij storingen, reparaties, onderdelen,

service of verkoop heten zij u
graag welkom in de showroom
op de Koningsstraat 19, 1211
NJ in Hilversum, bellen kan op:
035-6248457 of bezoek de website www.hildam.nl. Graag tot
ziens bij Hildam.

SLOEP Playbackshow
Op zaterdag 5 mei is de Kinder- playbackshow van 16:00
uur tot 17:30 uur in de feesttent . Kijk voor informatie in
de Feestster of op de site: www.

stichtingsloep.nl en geef je snel
op. Opgeven kan via: marieke@
vandebunt.biz of bij mickliesbeth@casema.nl

SLOEP Loterij

Hebt geen kleingeld in huis?
Geen probleem! Een van de
verkopers heeft een pinautomaat op zak!
We proberen zoveel mogelijk
huizen langs te gaan, maar als
u ons gemist hebt, dan zijn de
loten altijd nog te koop op het
Feestterrein, maar… OP=OP!
De trekking van de loterij zal
na de Feestweek plaatsvinden.
De uitslag wordt bekend gemaakt in de Nieuwsster en op
de website en facebookpagina
van Stichting SLOEP

De enthousiaste vrijwilligers
van Stichting SLOEP komen
vanaf 16 april weer bij u aan de
deur om loten voor de SLOEP
loterij te verkopen. Met de aanschaf van een of meerdere loten
maakt u kans op leuke prijzen
én u steunt hiermee Stichting
SLOEP, zodat er leuke evenementen georganiseerd kunnen
blijven worden! De prijs van
een lot is slechts 2 euro.

onder ogen krijgt, zijn
er mogelijk nieuwe
ontwikkelingen bij de
formatie van een nieuw
college van B&W. De
eerste bijeenkomst vorige week maandag gaf
nog weinig duidelijkheid.
Na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen met vier
zetels voor De Lokale Partij,
Dorpsbelangen en het CDA
lijkt het nodig om een nieuwe
coalitie samen te stellen. De
lokalo’s en de VVD wonnen,
CDA en D66 verloren, PvdA/
GroenLinks bleef gelijk in zetelaantal. Hoe ga je dat vertalen
in een akkoord waarin de partijen zich vinden?
In een volle raadzaal was Gert
Zagt de formateur, immers De
Lokale Partij had verreweg de
meeste stemmen. Aangeschoven waren zes partijen met
elk twee vertegenwoordigers.
Direct bij aanvang maakte
CDA-lijsttrekker Jan Verbruggen een zinvol punt over de uitzending van deze zitting. Het
bleek dat het onmogelijk was
thuis mee te luisteren. Terwijl
Zagt c.s. juist wilden dat deze
formatie openbaar en transparant zou plaatsvinden.
Een misser, vond Verbruggen,
gesteund door de anderen.
Gert Zagt gooide het op de
kosten, later erkende hij dat het
een verkeerde inschatting was
geweest. Vanaf 3 april kan heel
Wijdemeren meeluisteren via
het raadsinformatiesysteem.

De DLP- voorman was zelf
duidelijk, hij wil graag met
zijn partij en Dorpsbelangen
als motorblok van het nieuwe
college aan de slag. Immers
beide partijen hebben gewonnen. Ook gaf hij aan dat
ze zich nadrukkelijk hadden
uitgesproken tegen ‘een opgelegde herindeling van hogerhand’. Daarnaast kiezen Zagt
en Zandbergen voor een breed
draagvlak met zoveel mogelijk
partijen. PvdA/GroenLinkswoordvoerder Stan Poels analyseerde dat ruim 60% van de
kiezers tegen de huidige coalitie (CDA, DB, PvdA/GrL.) had
gestemd. De lokalo’s tegen een
fusie met Hilversum hadden
fors gewonnen, het CDA, ook
tegen, heeft verloren. Voorts
vroeg hij zich af hoe het zat
met het monsterverbond van
november 2017 toen De Lokale
Partij, Dorpsbelangen, CDA en
D66 zich vonden in een ambtelijke fusie met Hilversum en
Gooise Meren. Dat merkte ook
CDA ‘er Verbruggen op, die
had geteld dat er toen en nu
nog steeds 14 stemmen waren
vóór ‘ambtelijk’. Het noemde
dat essentieel. Dat DB en DLP
inhoudelijk dicht bij elkaar
staan, erkende Dorpsbelangenvoorman Jan-Jaap de Kloet.

(v.l.n.r.) Rik Jungmann (WWK),
Ronald Frisart (Gooi- en Eemlander) en Herman Stuijver (WW
en NS) weten het ook niet (foto:
Douwe van Essen // WWK)
Verder deed hij, evenals Verbruggen, geen uitspraak over
een gewenste coalitie. Joost
Boermans van D66 hoopte op
verbinding en zei dat er meer
was dan alleen het fusie-thema. Uit het antwoord van Zagt
bleek zonneklaar dat zijn partij
het standpunt over ambtelijk
fuseren, wel een eigen gemeentebestuur maar één ambtelijk
apparaat, had verlaten. Voorts
spitste de discussie zich toe op
de zogenaamde ‘stip op de horizon’, één gemeente Gooi- en
Vechtstreek. Daar hadden DLP
en DB geen punt van gemaakt
in hun programma. Zijn ze
daar ook tegen? Jan-Jaap de
Kloet zei dat het een discussiepunt was en Gert Zagt hield
zich hierover op de vlakte. Op
3 april zullen de partijen aan
de hand van belangrijke programmapunten inhoudelijk de
bespreking voortzetten. Wel
is er tempo nodig. Voor 1 juli
moet Wijdemeren reageren op
het provinciaal plan voor de
herindeling.

Energiebesparing
Winnaars geven nooit op
en mensen die opgeven winnen nooit!
.

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

Het komt steeds meer in het
nieuws. De noodzaak van energietransitie en de acties voor
energiebesparende maatregelen. Wilt u ook aan de slag
met energiebesparende maatregelen? Of meedoen aan een
collectieve dak met zonnepanelen? De energiecoöperatie
Wijdemeren werkt er hard aan
om u als bewoners daarbij te
betrekken.
Op vrijdagavond 1 juni organiseren we een dorpsgesprek over
energiebesparing en energieopwekking in de Bergplaats in
Nederhorst den Berg. Dat lijkt
ver weg, maar juist de voorbereidende stappen vragen nu
aandacht. Zo zijn we hard op
zoek naar ambassadeurs die zoveel mogelijk mensen, straten,
wijken helpen mobiliseren. En
we zijn op zoek naar voorbeelden. Laatst werden we gebeld

door iemand die zijn hele huis
energieneutraal heeft gemaakt.
Dat is misschien wel een hele
grote stap, maar u kunt ook met
een eerste stap beginnen. Heb u
plannen voor energiebesparing
of wilt u meedoen aan collectieve energieopwekking? Wilt
u uw eigen kennis en ervaring
delen met anderen? We bouwen graag aan een enthousiaste netwerk in Nederhorst den
Berg. Wilt u meedoen? Laat het
weten!
Straatacties in heel
Wijdemeren
Maar we gaan natuurlijk niet
alleen in Nederhorst den Berg
het gesprek over de energietransitie organiseren. In alle
dorpen willen we komende tijd
aan de slag. En u kunt nu al beginnen. In uw eigen straat. We
zijn op zoek naar mensen die
hun eigen straat willen mobi-

liseren. Weet u hoe uw buren
aankijken tegen de energietransitie? Onze energiecoaches
ondersteunen u ook graag bij
een straatgesprek.
En mocht u zelf mee willen helpen als energiecoach? Op 10
april om 20 uur organiseren we
samen met de andere gemeenten in de regio een cursusavond
voor energiecoaches. Een
mooie kans voor u om meteen
aan de slag te gaan.
Wilt u meer weten over de activiteiten van de Energiecoöperatie Wijdemeren of meehelpen
om de energietransitie van de
grond te krijgen? Kijk dan op
de website. http://energiecooperatiewijdemeren. nl of neem
contact op info@energiecooperatiewijdemeren.nl
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Nieuwe raad geïnstalleerd
Donderdagavond 29 maart zijn
de nieuw gekozen raadsleden
van de gemeente Wijdemeren
geïnstalleerd.
Door: Saskia Luijer
Na het onderzoek van de geloofsbrieven was de integriteit
van alle kandidaat-raadsleden
in orde bevonden, dus niets
stond hun benoeming meer in
de weg. Voorafgaand aan het
formele moment somde burgemeester Freek Ossel nog wat
interessante feiten op. Zo gaf
hij aan dat in de vorige raad
de gemiddelde leeftijd 60 jaar
was en dat de nieuwe raad verjongde naar 52. Ook meldde

hij het aantal opgetelde jaren
van raadslidmaatschap: 104,
waarvan René Voigt het leeuwendeel voor zijn rekening
neemt. Verder schetste hij de
afvaardiging van de verschillende kernen: 7 x Loosdrecht,
5 x Nederhorst den Berg, 4 x
Kortenhoef, 2 x ’s-Graveland en
1 x Ankeveen. Van alle raadsleden zijn er 4 geboren in onze
kernen en – sprak Ossel met
een lach – ook 4 in Hilversum.
Tenslotte stipte hij aan dat de
Wijdemeerse raad een hoger
percentage vrouwen heeft dan
het landelijk gemiddelde. Dit
is 34 procent terwijl bij ons 8
van de 19 zetels (42%) door een
vrouw worden bezet.

Eed of belofte
Vervolgens gaven alle
raadsleden aan hun
ambt naar eer en geweten te zullen vervullen, waarbij de eed
werd afgelegd door
Jan Klink (VVD),
Jan-Jaap de Kloet en
Patricia
IJsbrandy
(DB), Dik van Enk,
Eric Torsing en Jan
Verbruggen (CDA).
De belofte werd verklaard door Olivier
Goetheer, Renée Wijnen, Gert
Zagt en Alette Zandbergen
(DLP), Sorrel Hidding en Sieta
Vermeulen (VVD), Stan Poels
en Sandra van Rijkom (PvdA/

GrL), Joost Boermans en Nanne Roosenschoon (D66), Ria
Hennis, René Voigt (DB) en
Rosalie van Rijn (CDA). Voor
de nieuw- en oudkomers had

Afscheid met welwillende weemoed
WIJDEMEREN- In een korte vergadering nam de gemeenteraad afscheid van zeven raadsleden. Zij verloren hun zetel na
de gemeenteraadsverkiezingen.
Burgemeester Ossel had het
over ‘memorabele jaren’ voor
het zevental, van wie niemand
ooit geklaagd had dat het ambt
van raadslid te zwaar was. Toch
is het een functie met veel loyaliteiten, zei de burgemeester.
Denk aan de fractiegenoten,
het partijbestuur, de wethouders, de burgemeester, de achterban, de familie, de pers en de
mensen op straat. “Mooi, maar
niet altijd dankbaar werk” zei
de heer Ossel.
De zeven
Vervolgens besprak hij in het
kort de zeven vertrekkers. Van
wie Cees Gieskens (CDA) het

stempel ‘stille kracht’ het best
paste. Een man van achter de
schermen, met veel humor en
doorzettingsvermogen. Over
Robby Israel (OLib) kun je
geenszins spreken van ‘stilte’,
een welsprekende redenaar die
met een zekere koelheid de
zaken haarscherp analyseerde. Ossel prees hem voor zijn
bijdrage als toezichthouder op
tal van financiële zaken. Herman Veldhuisen (CDA) had
als voorzitter van de commissie
Bestuur en Middelen een eigen stijl die gewaardeerd werd,
een verenigingsmens in hart
en nieren. Hoewel ook geen
groot spreker gaf Ram Lachman (PvdA) kleur aan de raad,
een man met een sympathieke
uitstraling. Na 12 jaar verlaat
Martin Vuyk als meest ervaren
van dit septet de raad. Martin
was vier jaar fractie assistent
van de VVD en ongeveer zeven

jaar raadslid voor die partij. De
laatste periode als Onafhankelijke Liberaal. Een goed raadslid dat nooit versaagde. Mario
Wouters (D66) kwam via een
verkeersactiegroep die begon
als DoeDom in aanraking met
de politiek, via de PvdA en WIJ
belandde hij uiteindelijk bij de
progressieve liberalen. Een sa-

Gekozen kandidaten - Verkiezing Gemeenteraad 2018 Verkiezing Gemeenteraad 2018
Lijst Politieke partij Volgorde Kandnr Naam op de lijst
Stemmen Bijzonderheden
1 CDA
1
1
Verbruggen, J. (Jan) (m)
895
Gekozen met voorkeur
2
2
van Rijn, R.M. (Rosalie) (v)
291
Gekozen met voorkeur
3
3
Torsing, E.P.J. (Eric) (m)
285
Gekozen met voorkeur
4
4
van Enk, D.A. (Dik) (m)
109
Gekozen in volgorde lijst
2 DorpsBelangen
1
1
de Kloet, J.J. (Jan-Jaap) (m)
791
Gekozen met voorkeur
2
2
Hennis - Steijn, M.J. (Ria) (v)
254
Gekozen met voorkeur
4
3
Voigt, R.H.J. (René) (m)
101
Gekozen in volgorde lijst
3
4
IJsbrandij-van Kerkhof, P.C.M. (Patricia) (v) 169
Gekozen met voorkeur
3 Democraten 66
1
1
Boermans, J.H. (Joost) (m)
653
Gekozen met voorkeur
2
2
Roosenschoon, N.W.M. (Nanne) (m)
133
Gekozen in volgorde lijst
4 VVD
1
1
Vermeulen - Franssen, S. (Sieta) (v)
965
Gekozen met voorkeur
2
2
Klink, J.J. (Jan) (m)
291
Gekozen met voorkeur
3
3
Hidding, S.E. (Sorrel) (v)
56
Gekozen in volgorde lijst
5 PvdA-GroenLinks
1
1
van Rijkom, S.N.F. (Sandra) (v)
859
Gekozen met voorkeur
2
2
Poels, S. (Stan) (m)
127
Gekozen in volgorde lijst
7 De Lokale Partij
1
1
Zandbergen-Hanewald, A.M.M. (Alette) (v) 957
Gekozen met voorkeur
2
2
Zagt, G. (Gert) (m)
420
Gekozen met voorkeur
3
3
Wijnen, R.C.M. (Renée) (v)
125
Gekozen in volgorde lijst
4
4
Goetheer, O.A.M. (Olivier) (m)
33
Gekozen in volgord lijst

(v.l.n.r.) Martin Vuyk, Ram Lachman, Jan-Willem Nienhuis, Mario
Wouters, Freek Ossel, Cees Gieskens, Herman Veldhuisen en Robby Israel (foto: Douwe van Essen//
WWK).
menwerker met goede bedoelingen, bekend vanwege zijn
Freudiaanse versprekingen. Tot
slot roemde de burgemeester
Jan-Willem Nienhuis als een
‘non- conformistische CDA ‘er
die hield van stevig debatteren.
En die, dat gold voor velen, een
balans moest vinden tussen
maatschappelijk en zakelijk.
Elk vertrekkend raadslid kreeg
een glazen zeilornamentje met
gravure, plus een bos bloemen.

De dames van de raad, samen
met raadsgriffie Debby de Heus en
burgemeester Freek Ossel
Freek Ossel nog een stichtelijk
woord. Hij stelde dat men ‘met
de neus in de boter viel’ omdat
er met de gemeentelijke herindeling veel werk aan de winkel
is. Er moeten keuzes gemaakt
worden over hoe Wijdemeren
verder gaat. “Ieder zal dat doen
op zijn eigen wijze” benadrukte
hij. “Spreek elkaar aan, bevraag
elkaar, help elkaar. Geef elkaar
de ruimte.”
Krook en Dros formateurs
De Lokale Partij heeft twee
formateurs aangesteld. Waardoor de lijsttrekkers Zagt en
Zandbergen op meer gelijkwaardige wijze mee kunnen
onderhandelen met de andere partijen. Bovendien kan er
daardoor meer vaart in het
formatieproces komen, een
wens van vele partijen.
Het gaat om de Loosdrechters Arjan Dros en Ab Krook.
Zij krijgen de opdracht om
tot een coalitie te komen die
zoveel mogelijk aansluit bij
de verkiezingsuitslag. Dros
is lid van Dorpsbelangen
en voorzitter van de Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen, Krook is lid van
beide partijen en was tussen
2010 en 2014 raadslid voor
Dorpsbelangen. De openbare bijeenkomst voor dinsdagavond 3 april werd geleid
door Arjan Dros en was via
internet te volgen.
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Gratis beweegweek Bewegen is gezond, een

Oefentherapie in Kortenhoef in
contact met de Beweegcoach
Wijdemeren.
“Ik kom bij de mensen thuis
en geeft heel gericht advies in
beweging” vertelt Anne. “Het
is heel belangrijk goed te bewegen. Rust roest en beweging
zorgt voor minder botafbraak,
waardoor iemand langer thuis
kan blijven wonen met behoud
van kracht. Door te oefenen in
de thuissituatie merken mensen
dat ze veel meer kunnen dan ze
denken. Daar worden ze heel blij
van en ik natuurlijk ook. Maar
ik kan niet overal zelf bij helpen.

Laatst had ik een cliënt die graag
wilde wandelen en behoefte had
aan sociale contacten. Doordat
ik zulke vragen door kan verwijzen naar Beppie is deze cliënt in
beweging gekomen.”
De Beweegcoach kijkt na verwijzing van een zorgverlener
kosteloos samen met u naar de
mogelijkheden, de wensen en
het aanbod van alle beweegactiviteiten in Wijdemeren. Natuurlijk kunt u ook altijd zonder
verwijzer in contact komen met
de Beweegcoach. Bent of kent
u iemand die graag meer wil
bewegen of nieuwe mensen wil
leren kennen? Neem dan contact op met Beppie van de Bunt,
06-31595847 of b.vandebunt@
inovum.nl.

heeft een boek samengesteld
met zijn cartoons. Het boek is
te bestellen op www.boeken-

bestellen.nl/boek/loosdrechtse-tekeningen-deel-1-paperback/25931

voor 60-plussers! verwijzer aan het woord

Van 16 t/m 22 april vindt voor de derde keer de 60+ Beweegweek
plaats in Wijdemeren. U kan tijdens deze week gratis deelnemen
aan 50 beweegmomenten. Kies ook een beweegactiviteit, meldt
u aan en kom vrijblijvend kennismaken! Ook de activiteiten in
Kortenhoef, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg bekijken? Het
gehele overzicht is te vinden op www.teamsportservice.nl/gooi
(onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’).

LOOSDRECHT
Datum

Tijd

Activiteit

16 april Dames 18:40-19:40 Preventieve gym voor 60+
19:50-20.50 Fysiopraktikum, Nootweg 27a,
Emmaly Berghuis, (06) 46 40 26 91,
16 april Heren 21:00-22:00 info@berghuisoefentherapie.nl
16 en 20 april 09.00-10.00 Pilates, Fysio Inovum, De Beukenhof,
18 april
12.30-13.30 Loosdrechtsedijk 24,
Johanna Schuurman, (035) 58 88 492.
16 april
18 april

10:00-11:00 Coretraining, Basic Fitness,
09:00-10:00 Industrieweg 10, Brigitte de Groot,
(035) 58 24 404, info@basicﬁtness.nl.

16 en 19 april 11.00-12.00 Seniorenﬁtness, Fysio Inovum,
18 april
14:00-15:00 De Emtinckhof, Eikenlaan 51,
Johanna Schuurman, (035) 58 88 492.
16 april
19 april

15.30-16.30 Seniorenﬁtness, Fysio Inovum,
13:30-14:30 De Beukenhof, Loosdrechtsedijk 24,
Johanna Schuurman, (035) 58 88 492.

17 april
19 april

10:00-10:45 Circuittraining, Basic Fitness,
10:00-11:00 Industrieweg 10, Brigitte de Groot,
(035) 58 24 404, info@basicﬁtness.nl.

17 april

10:30-11:00 Seniorengymnastiek, Fysio-praktikum,
Emtinckhof, Eikenlaan 51,
Wouter de Haan, (035) 58 24 414.

18 april

10:30-11:30 Wandelen, start vanaf Emtinckhof,
Eikenlaan 51, Beweegcoach
Beppie van de Bunt, (06) 31 59 58 47.

18 april

10:00-11:00 Yoga, Basic Fitness, Industrieweg 10,
Brigitte de Groot, of (035) 58 24 404
(09.00-13.00), info@basicﬁtness.nl.

18 april

In overleg
Tennis, Tennis Vereniging Loosdrecht,
tussen
Rading 192,
10:00-21:00 Hans Molenaar, (06) 24 38 98 45
secretaris@tvloosdrecht.nl.

19 april

12:00-12:30 Seniorengymnastiek,
Fysiopraktikum, Nootweg 27A,
Wouter de Haan, (035) 58 24 414.

De gemeente Wijdemeren, Inovum en Sportservice ‘t Gooi
vinden het van groot belang dat
ook mensen die ouder zijn dan
60 jaar kunnen deelnemen aan
sport- en beweegactiviteiten in
de buurt.
Gezamenlijk hebben zij ervoor
gezorgd dat sinds november
2015 Beppie van de Bunt als
Beweegcoach actief is in de gemeente Wijdemeren. Behalve
door particulieren zelf, is de Beweegcoach ook in te schakelen
door verwijzers. Onlangs kwam
Anne Krijnen van Thuiszorg

Boek
Loosdrechtse
Tekenaar

De Loosdrechtse Tekenaar,
plaatselijk beroemd van zijn
tekeningen in de NieuwsSter,

Krook en Dros formateurs
De Lokale Partij heeft twee formateurs aangesteld. Waardoor
de lijsttrekkers Zagt en Zandbergen op meer gelijkwaardige
wijze mee kunnen onderhandelen met de andere partijen.

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.

Bovendien kan er daardoor
meer vaart in het formatiepro-

ces komen, een wens van vele
partijen.
Het gaat om de Loosdrechters
Arjan Dros en Ab Krook. Zij
krijgen de opdracht om tot
een coalitie te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de
verkiezingsuitslag. Dros is lid
van Dorpsbelangen en voorzit-

ter van de Belangenvereniging
Loosdrechtse Plassen, Krook
is lid van beide partijen en was
tussen 2010 en 2014 raadslid
voor Dorpsbelangen. De openbare bijeenkomst voor dinsdagavond 3 april werd geleid door
Arjan Dros en was via internet
te volgen.

DOORNENBAL & DE ROOIJ viert zijn 60-jarig bestaan!

Weekendaanbieding

van €299,in actie voor €269,-

(don,vrij,zat)

voor ons 60-jarig bestaan

nog eens extra

€60,- korting!

SAUCIJZENBROODJES

u betaalt dus maar €209,geldig zolang de voorraad strekt

4 voor € 5,00

ACTIE * STIGA SMT 226 * MULTI-TOOL 5-in-1
Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
Tuin- en Parkmachines
Zaag- en werkkleding
VA keuringsbedrijf
Verkooppunt Aspen

www.doornenbal-derooij.nl

** Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis T. 0294-23 12 90
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KPL, seizoen bijna ten einde
Aan al het goede komt een
einde en zo ook aan het 20172018 seizoen. Wij, de vrijwilligers van het KP zijn volop bezig
met het nieuwe seizoen en ik
kan u verklappen, er gaan echt
heel veel leuke dingen komen.
Ik durf nu al te zeggen: ‘voor elk
wat wils’.
Door: Petra Noordanus
Maar eerst het huidige seizoen
goed afsluiten en er staat nog
het een en ander op de agenda: 11 april ‘Gezond en fit oud
worden’, wie wil dat nou niet?
Dat voeding effect heeft op
onze conditie weet u natuurlijk al lang, maar weet u ook
welke voeding geschikt is om
veroudering te vertragen en
daarmee ouderdomsziektes te
voorkomen? Tijdens de lezing

wordt er verteld welke rol vitamines en mineralen spelen en
wat te doen om op hoge leeftijd
gezond en fit te blijven. Er zijn
nog een paar plaatsen vrij, dus
reageer snel!
Woensdag de 25ste wordt er
een bezoek gebracht aan de watertoren te Bussum voor ‘MVO
in de praktijk van de watertoren te Bussum’. Deze watertoren was in 2010 en 2011 het
duurzaamste kantoorgebouw
van Nederland en nog steeds
een van de duurzaamste gebouwen in ons land. Naast dat
u wordt bijgebracht hoe een
MVO beleid in de praktijk kan
worden ingevuld brengen wij
ook een bezoek aan de top van
de toren, waar u ongetwijfeld
een fenomenaal uitzicht over
de omgeving zult hebben.

Zaterdag 12 mei is de ‘Vaartocht Molenpolder’ en ik kan
u uit eigen ervaring vertellen
hoe leuk deze vaartocht is. Met
de gids van Staatsbosbeheer
varen wij met een fluisterboot
door de Molenpolder en kunt
u geniet van de rust en stilte.
Onderweg wordt er een stop
gemaakt en wandelen wij een
stukje over het drijvende land.
In de Molenpolder werd jarenlang veen opgebaggerd en te
drogen gelegd. Zin om mee te
doen aan een van deze drie activiteiten? Graag wel even aanmelden anders loopt u de kans
voor niets te komen!
Nieuwe plannen
Tja en dan zit het er op en gaan
wij vol op aan de gang om alle
nieuwe ideeën uit te werken,
docenten te benaderen, data te

Wijdemeerse Webkrant gestopt
WIJDEMEREN- Dat was schrikken vorige week. Plotseling
maakte Rik Jungmann bekend dat hij met ingang van
1 april zou stoppen met zijn
Wijdemeerse Webkrant. Een
internetkrant die een zeer belangrijke bijdrage leverde aan
het nieuws en de opinies in Wijdemeren. Nooit meer met zijn
drieën op de perstribune: de
Gooi- en Eemlander, de lokale
hah-bladen en bijna onmisbare
Webkrant van Rik en Douwe.
Dit schrijft Rik:
‘Op 31 maart stopt de Wijdemeerse Webkrant met de
berichtgeving omdat het daarvoor nu, na de verkiezingen, het
uitgelezen moment is. Gisteren
nam de oude raad afscheid. De
WWK verzorgde de afgelopen
22 jaar dagelijks nieuws over
Wijdemeren met een nadruk
op het lokale politieke nieuws.
Circa 20.000 pagina’s vanaf 1
januari 1996 tot vandaag. De
druk om dag in dag uit nieuws
te publiceren is groot. Het werd
tijd om wat anders te gaan doen
en dit is een passend moment.
Douwe van Essen maakte vanaf begin deze eeuw honderden
foto’s voor de WWK, die de artikelen van mijn hand een extra dimensie gaven. Een plaatje
zegt immers meer dan duizend
woorden. Ik wil hem daarvoor
hartelijk bedanken. Ook voor
het sparren als er een lastige
kwestie voor lag. De afgelopen
raadsperiode deden alle raadsleden en collegeleden hun best.
Er werd veel bereikt, maar de
steeds opnieuw terugkerende
fusiediscussie maakte het volgen van de debatten en vooral
het schrijven daarover niet altijd even inspirerend. De afgelo-

pen campagne slokte
heel veel tijd op. Van
de politici, maar ook
van de WWK redactie. Andere pers- en
ingezonden berichten bleven daardoor
liggen. Mijn excuses
daarvoor. De afgelopen 22 jaar werd ik
steeds weer bevestigd
in de overtuiging dat
kritische journalistiek
absoluut noodzakelijk is voor het evenwicht in de democratie. Ik probeerde
daaraan mijn steentje
bij te dragen en dat
is, hoop ik, goed gelukt. Ik bedank alle
trouwe lezers. Inmiddels in aantal gegroeid tot circa
20.000 per maand. Ik bedank
ook alle lezers die reageerden
op de WWK of op elkaar, waardoor de WWK een levendig
en veelgelezen medium werd.
En natuurlijk ook dank aan de
organisaties en de gemeente
die met hun persberichten over
nieuws, evenementen en voorstellingen de WWK vulden en
daarmee zorgden voor de nodige afwisseling. Beste lezer, het
ga u goed! Rik Jungmann’.
Velen betuigden Rik hun dank
voor zijn onuitwisbare bijdrage. Ook burgemeester Freek
Ossel wijdde aan het einde van
de installatiebijeenkomst nog
een woord van dank aan Rik
Jungmann (en Douwe van Essen) voor de jarenlange inzet.
Rik was niet aanwezig, maar
er werd voor hem geapplaudisseerd en er was namens de
gemeente een bos bloemen die
de volgende dag bij hem thuis

plannen, teksten te schrijven
voor het boekje en de website
en alle andere zaken die geregeld dienen te worden. Hebt u
nog leuke ideeën of wilt u graag
zelf een cursus, workshop of
lezing geven dan horen wij dat
heel graag. Wilt u ons helpen
dan zijn wij ook heel geïnteresseerd. U kunt ons mailen:
info@kploosdrecht.nl of kom

naar onze kraam op de jaarmarkt Nootweg/Lindeplein te
Loosdrecht op woensdag 29
augustus vanaf 13.00 uur. Tot
slot, noteer al vast in de agenda: zaterdag 8 september kan er
worden ingeschreven voor alle
nieuwe activiteiten!
Voor meer informatie:
www.kploosdrecht.nl.

Bode Brandsen met
pensioen
Door: Saskia Luijer

Foto: Douwe van Essen
werd gebracht.

Voordat donderdag 29
maart de installatie van de
nieuwe raad begon, nam
burgemeester Freek Ossel
de tijd voor een officieel
moment: het afscheid
van Arie Brandsen. De
gemeentebode die sinds
2002 een vertrouwd gezicht was bij de commissie- en raadsvergaderingen gaat
met pensioen. Ossel omschreef
Brandse als capabel, betrouwbaar, loyaal en zeer stressbestendig. “Jij blijft altijd rustig en
regelt het gewoon. Je bent een
geliefde bode waar we enorm
op konden leunen” sprak de
burgemeester. Hij had in Arie’s
dossier echt moeten zoeken
naar een minpuntje en kon er
slechts één vinden. In 2009 had
de ambtenaar in Loosdrecht

met de dienstauto een verkeersovertreding begaan. De boete
voor het 8 km te hard rijden
(€ 31,50) was van zijn salaris
afgetrokken. Verder refereerde
Freek Ossel aan de vele etentjes
samen bij de Chinees waarbij
Brandsen steevast nr. 90 bestelde. Als afscheidscadeau kreeg
Arie een mooi geldbedrag
met Ossels speelse suggestie
om daarvoor nu eens met zijn
vrouw Lia te gaan dineren.

Afscheid koster Ton Krook
Zondag 1 april legde Ton Krook
zijn functie neer als koster van
de Nederlands Gereformeerde
kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 124 in Loosdrecht.
De voorzitter van de kerkenraad, Jaap Augustijn, sprak
hem na afloop van de feestelijke
kerkdienst op paasmorgen toe.
37 jaar lang zorgde Ton Krook
als koster voor het ordelijk
verloop van de kerkdiensten
en droeg hij onvermoeibaar
zorg voor de gebouwen en het
terrein. Samen met zijn vrouw
Geke organiseerde hij gezellige bingoavonden in het Honk.
Een markante persoonlijkheid
in Loosdrecht, met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.

Hij mag nu van zijn welverdiende rust genieten, maar hij is
altijd bereid om nog een handje
te helpen bij de werkzaamheden rond de kerk. Zo werkt hij

nu het nieuwe kostersechtpaar
in, Hans Doeve en Josje Erkelens. Zij wonen naast de kerk
en nemen ook de verhuur van
het Honk over.
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Workshop voor mensen die leven met borstkanker
Voor mensen die leven met de gevolgen van borstkanker – in
welk stadium dan ook – organiseert Viore een driedelige creatieve workshop. In drie bijeenkomsten van twee uur wordt er
geschilderd, getekend, geschreven, gefotografeerd en gekleid om
een beeld te maken van de gevoelservaring met betrekking tot
de diagnose, behandeling van borstkanker en de periode daarna. Data: 10, 17 en 24 april van 13.30 tot 15.30 uur.
Wilt u meer informatie, mail ons dan via programma@viore.
org. Bellen kan ook: 035 685 35 32. Deelname kost €5,- per keer.

ĂƚĞƌĚĂŐϳĂƉƌŝůĂ͘Ɛ͘ŝƐŽŶƐŬĂŶƚŽŽƌŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶ
ϭϬ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬƵƵƌ͊>ŽŽƉďŝŶŶĞŶǀŽŽƌĞĞŶ
ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ;ĨŝŶĂŶĐŝĞĞůͿĂĚǀŝĞƐǀĂŶĠĠŶǀĂŶŽŶǌĞ
ŵĂŬĞůĂĂƌƐĞŶͬŽĨĨŝŶĂŶĐŝĞĞůĂĚǀŝƐĞƵƌƐ͊

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Remco van Kooi

Lindelaan 101-d
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 646 12 12
E info@futurum-groep.nl
I www.futurum-groep.nl

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

Samenwerking Vuister Makelaardij
en Futurum Groep
Begin 2009 startte Pascal Vuister zijn eigen NVM-Makelaarskantoor in Loosdrecht. Nu, bijna 10 jaar later, is zijn kantoor
behoorlijk gegroeid. Naast de
recente verhuizing naar een
nieuwe locatie aan de Lindelaan en de versterking met 2
medewerkers, kan hij nu ook
zijn dienstverlening uitbreiden
met verzekerings- en hypotheekadvies van de Futurum
Groep. De perfecte samenwerking in Loosdrecht.

Vuister Makelaardij
Vuister is al bijna 25 jaar werkzaam in de woningmakelaardij
en inmiddels alom bekend als
een klantgerichte en integere
makelaar binnen de Gooise
Makelaardij. “Natuurlijk stapte
ik op een moeilijk moment in
de markt. Spijt heb ik daar zeker niet van.” Ondanks enige
onzekerheid in de afgelopen
jaren, waagde hij zich aan een
volgende stap. “De concurrentie is groot, maar door onder
andere mijn gedegen manier
van werken weten veel mensen
mij te vinden en maak ik het
onderscheid door mijn (juridisch) correcte afwikkeling van
zaken.” Vuister hoort vanuit de
markt ook veel positieve signalen over zijn deskundigheid als
taxateur. Als lid van een landelijk taxateurspanel heeft hij zich
alle nieuwe normen van het
NWWI- taxatierapport meester gemaakt. Dit Nederlands
Woning Waarde Instituut geldt
als landelijk keurmerk voor
taxateurs en vormde de basis
voor een nieuw en uitgebreid
taxatierapport woonruimte per
1 april dit jaar. Dit rapport dat
als standaard geldt voor onder andere de financiering van
woningen, heeft voor hem dan
ook geen geheimen.

Sleutel
Service

Centraal
Met de vestiging in Loosdrecht
heeft Vuister Makelaardij een
centrale ligging. Naast de kernen van Wijdemeren, reikt
zijn primaire werkgebied via
Hilversum tot Bussum naar
Hollandsche Rading. Echter
ook daarbuiten is het kantoor
vaak actief bij taxaties en de
begeleiding bij aan- of verkoop van woningen. Vuister
zelf is een gecertificeerd Register Makelaar-Taxateur en
voor zijn opdrachtgevers vaak
het eerste aanspreekpunt. Met
zijn collega’s Nancy de Vries als
commerciële binnendienst en
Sander van der Vliet als Assistent Register Makelaar staan zij
graag voor u klaar. “Wij leveren
ouderwetse kwaliteit, maar met
hedendaagse efficiency. Professionaliteit maar zeker persoonlijk advies staan bij ons hoog in
het vaandel.”
Futurum Groep
Jarenlang is Ed Moons een
begrip in Loosdrecht en omstreken als het gaat om verzekeringen en hypotheken.
Bekend om onder andere de
muziekpolissen is de Futurum
Groep er inmiddels in geslaagd een gedegen assurantie- en hypotheekintermediair
te zijn binnen de branche. Het
mag gezegd worden dat het
knap is hoe Futurum Groep
zo lang met twee man gerund
kon worden. Afgelopen januari is daarom ook hier gekozen
voor versterking met 2 nieuwe
medewerkers in zowel de binnen- als de buitendienst, zodat
de klanten alle aandacht en
zorg kunnen verwachten die
gewenst is.
En zoals het onstuimige weer
de afgelopen maanden is langs
geraasd, is het bij de Futurum
Groep een onstuimige periode
geweest. Ondanks deze enorme
drukte door de verhuizing vanaf het oude adres aan de Zodde,
het omzetten van de systemen

en het wegwijs maken van
nieuwe collega’s, heeft Futurum
Groep alle vertrouwen in de
toekomst. Na de storm is er
vaak weer helder zicht op kansen en liggen er nieuwe mogelijkheden in het vooruitzicht.
“Wij zien onze huidige en nieuwe relaties graag bij ons op het
nieuwe kantoor.”

Alle kennis in huis
Door de groei van beide teams
en de samenwerking van Futurum Groep met Vuister Makelaardij op de gezamenlijke
locatie aan de Lindelaan verwachten zij een verdere stap
vooruit. Het team van Futurum
Groep biedt u nu 4 ervaren
adviseurs op het gebied van
verzekeringen en hypotheken
op de particuliere én zakelijke markt. Bij beide makelaars
van Vuister Makelaardij kunt
u terecht voor alle vragen over
het kopen of verkopen van een
woning. Hiermee hebben de
kantoren veel kennis van zaken
en kunnen zij elkaar prima ondersteunen. Het gemak van alle
deskundigheid onder één dak.
Kennismaking
In verband met de Landelijke
NVM Open Huizen Dag op
zaterdag 7 april a.s. zijn beide
kantoren geopend van 10.00 –
16.00 uur! Loop binnen voor
een kennismaking of een vrijblijvend (financieel) advies van
één van de makelaars en/of financieel adviseurs! Maar ook
voor een kop koffie blijft u van
harte welkom…
Vuister Makelaardij
Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
Telefoon: 035 – 582 42 81
Futurum Groep
Lindelaan 101-D
1231 CK Loosdrecht
Telefoon: 035 – 646 12 12

NIEUWSSTER

Donderdag  april 

7

Tom Baetsen ‘Our Man in Ankeveen’
WIJDEMEREN - Stichting Kunstbezit heeft een foto van Tom
Baetsen uit Nederhorst den
Berg aangekocht. Die hangt
momenteel in de hal van het
gemeentehuis in de wachthoek bij de balie Burgerzaken.
Op vrijdag 16 maart jl. is de
foto oﬃcieel aan Ingrid Jansen, voorzitter van de Stichting
Kunstbezit overgedragen.
Tom Baetsen houdt zich onder
de naam Xlix Fotografie bezig
met de scheppende kant van de
fotografie. Hierbij schuwt Baetsen het niet om te manipuleren,
te ensceneren of uit te lokken.

Baetsen vindt deze werkwijze
vergelijkbaar met hetgeen kunstenaars als Carel Willink, René
Magritte of Edward Hopper in
de schilderkunst op het doek
vastleggen.
Our man in Ankeveen
De foto ‘Our Man in Ankeveen’ is afkomstig uit zijn Film
Noir-project, een hommage
aan de naoorlogse film. We
hebben het hier over de typische stijl van dit genre, mede
door de duistere, dreigende,
sombere of melancholieke sfeer
ondersteund door spaarzaam
en hard licht met diepe en

scherp afgetekende schaduwen.
Uit deze periode stamt ook de
film ‘Our Man in Havana’ naar
het gelijknamige boek van Graham Greene.
Baetsen wil met deze foto een
nachtelijke sfeer uitademen,
door het tegenlicht en de mist
een cliffhanger voor naderend
onheil. Met dit in gedachten
valt als locatie voor de foto het
oog op het Stichts End, tegenover de Stichtse Kade. Voor de
onheilspellende figuur krijgt
Baetsen de welwillende medewerking van acteur Gustavo Ruben Valenzuela. Omdat

het moment van de opname
onmogelijk te plannen valt is
Gustavo apart in de studio gefotografeerd om hem later in de

Laurens de Man Jong Talent

Op 12 april zal hij in het intieme Oude Kerkje in Kortenhoef
een concert geven, een ode aan
het publiek. Heel bijzonder is
dat hij dan ook met Bach het

orgel in Het Oude Kerkje tot
leven zal brengen. Laurens de
Man werd geboren op 1 januari
1993 en groeide op in Rosmalen. Hoewel zijn beide ouders
geen instrument spelen, ging
zijn hart al vroeg uit naar de
piano en kreeg hij vanaf zijn
zesde jaar les. Vanaf zijn elfde
jaar begon zijn liefde voor het
orgel. “Een orgel is een soort
karakter dat je ontmoet, een
persoon bijna” zegt Laurens de
Man over zijn fascinatie voor
dit instrument.
Laurens de Man studeerde
aan het Conservatorium in
Amsterdam waar hij in 2016
cum laude zijn masterdiploma orgel behaalde. Voor zijn
masterdiploma piano in 2017

kreeg hij het predicaat
‘uitmuntend’. Inmiddels
studeert hij verder in
Berlijn.
Intens, gedreven, talentvol zijn inderdaad
van toepassing op deze
jonge musicus. Voor
het concert op 12 april
zal hij worden begeleid
door een strijkkwartet.
Het publiek zal getrakteerd worden op een
prachtig programma.
Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.kunstaandedijk.nl of via
de vaste voorverkoopadressen: Wijnkoperij en Slijterij De
Meenthof in Kortenhoef en Li-

Theatervoorstelling ‘Puk de kleine viool’
Op zaterdag 14 april kun je om
15.30 uur genieten van ‘Puk de
kleine viool’.
Een leuke, muzikale kindertheatervoorstelling in het Wijk-

gebouw aan de Eikenlaan in
Nieuw Loosdrecht. Voor kinderen (vanaf 5 jaar) en volwassenen.
Nadat de vioolbouwer Jan
Jaap ’s avonds vanuit zijn ate-

lier naar huis gaat, komt zijn
kleine viool Puk tot leven en
raakt aan de praat met de andere strijkinstrumenten. Als hij
een paar maanden later wordt
opgehaald door Jolien (een vi-

de Grieken aanspoort
Klassieker Ilias in Dillewijn ander
door te strijden als de moed
ANKEVEEN- Op zondagmiddag 8 april vindt om 15.30 uur
een bijzondere voorstelling
plaats in Theater De Dillewijn,
namelijk een klassiek verhaal
uit de Griekse oudheid.
De Ilias is misschien wel het
mooiste en meest spectaculaire verhaal uit de klassieke
Oudheid. Epische veldslagen,
krachtige helden, wonderschone prinsessen, ruziënde goden,
eer, wraak, moed en lafheid: het
zit er allemaal in. Alexander de
Bruijn stapt in deze solovoorstelling in die traditie. Groots
verteltheater in een intieme setting. En een nieuwe, moderne

en humoristische kijk op dit
prachtige, klassieke epos.
Het verhaal speelt zich af in
1240 voor Christus. De stad
Troje, met haar onverwoestbare muren, wordt belegerd door
de Grieken. Met meer dan duizend schepen zijn ze aan komen varen om de vrouw van
koning Menelaos terug naar
huis te halen. Zij werd geroofd
door de Trojaanse prins Paris.
Agamemnon, de broer van Menelaos, is verkozen tot legeraanvoerder en hij heeft alle Griekse
helden met zich meegenomen.
De beste vechter en krachtigste held van allemaal is de half
goddelijke Achilles, die als geen

hen ontbreekt. Maar hoe langer
de oorlog duurt, hoe minder
zin de Grieken nog hebben om
te vechten. En ook de goden,
die met elkaar twisten wie er
nou moet winnen, krijgen het
steeds moeilijker. Zelfs Achilles
ziet het uiteindelijk niet meer
zitten en trekt zich terug bij zijn
schepen. Tot zijn beste vriend
Patroklos door de Trojaanse
held Hektor wordt gedood. Dit
ontsteekt een vuur van woede
en wraak bij Achilles, dat de
hele oorlog zou kunnen doen
kantelen…
Zondag 8 april. Aanvang: 15.30
uur. Kaarten à € 15,00 te bestellen via www.dedillewijn.nl

achtergrond te monteren.
Film Noir
De gehele Film Noir- fotoserie
van Baetsen mag zich verheugen in veel aandacht en waardering, waaronder een ‘Gold
Award’ in de Prix de la Photographie de Paris 2016. In maart
2018 stond Baetsen genomineerd voor de prestigieuze PIA
d’Or talent-Award. Zie ook:
fotograaf Tom Baetsen: www.
xlix.nl; Stichting Kunstbezit
’s-Graveland:
https://www.
kunstwijdemeren.nl

Kunst aan de Dijk
KORTENHOEF- Kunst aan de
Dijk is door een legaat in staat
gesteld om ieder jaar een jonge talentvolle musicus of beeldend kunstenaar aan te moedigen en te ondersteunen. Naast
een geldbedrag waarmee het
jonge talent zijn of haar verdere studie mag bekostigen, kan
het publiek genieten van een
expositie of een concert. Dit
jaar is de winnaar van de Kunst
aan de Dijk Prijs voor Jong Talent de pianist, organist en arrangeur Laurens de Man.

links Tom Baetsen en rechts
Ingrid Jansen

bris Boekhandel Voorhoeve in
Hilversum.
Entree € 21. Donateurs van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef
betalen t/m 5 april € 7,50 en
daarna: € 17. Het Oude Kerkje
is open vanaf 19:30 uur. Er is
vrije zitplaatskeuze.
oliste, zijn bespeelster), gaat er
een wereld voor Puk open. Zij
neemt hem mee naar een groot
orkest, waar hij in contact komt
met andere muziekinstrumenten.
Wat doet een vioolbouwer?
Wat is een concert? Wat doet
een dirigent? Wat is een tournee? Welke muziekinstrumenten zijn er? Op deze vragen
komt spelenderwijs vanzelf een
antwoord. Met acht kinderen
(tussen de acht en twaalf jaar)
en vijf volwassenen is wekelijks
hard gerepeteerd om er een bijzonder leuke voorstelling van
te maken.
Komt allen kijken
Naar het boekje van violiste
en altvioliste Desiree Wijma,
scenario Rafaela Bikker en
muziek gecomponeerd door
dirigent Pieter van den Dolder.
Een kaartje kost 7,50 euro. Te
reserveren via Rafaela Bikker
06-42129041 of bikkerrafaela@
gmail.com. Zie ook www.thea-

Buurtbrunch in Emtinckhof
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loosdrecht
biedt een ontmoetingsplek
waar u buurtgenoten ontmoet en nieuwe vrienden
kunt maken. In het Ontmoetingscentrum worden diverse activiteiten georganiseerd
die daar op zijn gericht. Op
woensdag 18 april kunt u samen met uw buurtgenoten
deelnemen aan een buurtbrunch. Jong en oud zijn van
11:00 uur tot 13:30 uur welkom in het Grand Café voor
onder andere soep, brood en
andere lekkernijen. Kosten
voor deze gezellige buurtbrunch bedragen slechts €
7,50. Graag uiterlijk 12 april
aanmelden via 035-5888229
of via grandcafe@inovum.nl.
We zien u en uw buurtgenoten graag de 18e!

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose
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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

Sushipoint Loosdrecht geopend
Het was stampvol tijdens de
opening van de Sushipoint op
de Nootweg 1. De 23ste winkel
van de ﬂink groeiende Nederlandse keten, liet haar bezoekers ﬂink genieten van haar
gerechten.
Door: Niels van der Horst
Je opent natuurlijk niet zomaar
je 23ste winkel. Daar moet
je flink wat voor doen. Hajo
Bertrand begon 9 jaar geleden
aan dit avontuur met zijn toenmalige zakenpartner Guido
Oudendorp. Voordat Sushi in
beeld kwam werkte hij in de
pizzabezorging. In pizza’s en de
kwaliteit ervan werd jezelf onderscheiden steeds lastiger, dus
ging op zoek naar iets anders.
Hajo houdt ervan het verschil
te maken via kwaliteit. Met
sushi zag hij veel meer mogelijkheden en al snel opende hij
een winkel tegenover het stati-

Groot in kleinschaligheid

OPEN DAG
ZATERDAG
14 APRIL

11.00 tot 16.00 uur
Onderwijs op maat
Persoonlijke aandacht
Kleine klassen
Intensieve studiebegeleiding
Inclusief bijlessen en
examentrainingen

ADVIES OP MAAT?
KOM LANGS!

BESTE PARTICULIERE SCHOOL VAN NEDERLAND!
MERWEDEWEG 4, BREUKELEN | 0346 - 252 440

on van Hilversum. Hij speelde
toen nog even met het idee om
zelf chef te worden en daarvoor
een cursus te volgen in Amerika. Daar stak zijn vrouw alleen
een eetstokje voor. Daar lag niet
zijn kracht. “Daar had ze gelijk
in, want mijn achtergrond is
economie en logistiek. Professionele bezorging was destijds
een probleem voor veel kleine
zaakjes. Het eten kwam niet
op tijd, de bezorger was ziek en
kwam niet opdagen of je kreeg
het verkeerde gerecht. Bezorgen is een vak apart. Een vak
dat mijn compagnon en ik goed
geleerd hadden”, aldus Hajo. De
beslissing was genomen, hij
waagde de gok en stopte zijn
spaargeld erin.
Sushichef
De volgende stap was het vinden van een sushichef. Niet
zomaar een sushichef, een topper. “In het Okurahotel had je
toen de beste kwaliteit sushi en
dat wilde ik ook. Ik vond een
chef uit Mallorca en nodigde
alle meiden bij mij in de straat
uit om te komen proeven. Het
waren toen namelijk vooral de
dames die sushi aten.” Het eten
was geweldig, alleen moesten een aantal zaken worden
aangepast in verband met het
bezorgen. Sommige gerechten
duurden bijvoorbeeld te lang
om te maken en dat werkte
niet. De eer van de chef was
aangetast en ging weer terug
met het vliegtuig naar Mallorca. Via een kennis kwam Hajo
uiteindelijk iemand tegen die
net de wind tegen had gehad en
blij was met een nieuwe kans.
“Hij had geen problemen met
wat ik wilde, dus ik had mijn
sushichef!”
Hajo ging bij bedrijven langs,
adverteerde via grote billboards
en beetje voor beetje – na veel
inspanningen – begon het te
draaien. “Ik wilde niet stunten
met acties, ik mikte vooral op
het neerzetten van het merk en
de kwaliteit. En doen wat je belooft!” Al snel liet de groei het
openen van een tweede winkel
in Zeist toe. Nu – zoveel jaar
verder – de opening van de
23ste winkel.

Loosdrecht
Inmiddels werkt Sushipoint
met franchisenemers. Kwok Fay
Wan – al zes jaar eigenaar van
de winkel in Hilversum – was
toe aan een nieuwe uitdaging
en besloot ook franchiser te
worden hier in het voormalige
Rabobankfiliaal in Loosdrecht.
“Het is prettig dat het dicht bij
Hilversum ligt. Qua werk heb
ik nu ook wat meer management-achtige taken. Dat bevalt
goed. En ik zit hier letterlijk
naast het hoofdkantoor, dus ik
kan zo binnen stappen als ik
wat nodig heb.” Vanuit de keuken waar hij en zijn team druk
bezig waren, was de drukte
van de opening door een paar
ramen goed zichtbaar. Op de
vraag hoe hij het vond gaan, zei
hij: “Ja, hartstikke gezellig, heel
erg leuk allemaal.” En zo was
het ook. Enorme schalen sushi
werden aangedragen door Fay
en zijn mensen. Alles verliep
zeer geolied en goed georganiseerd. En het eten was ronduit
geweldig. De gerechten waren
zeer smaakvol, kenden veel variatie en hadden een hoge kwaliteit.
Momenteel geldt voor twee
grote menu’s een korting van
maar liefst 40%!. Bestellen, vacatures bekijken en verdere info
vindt u op www.sushipoint.nl.

Vroege Vogeltocht
Ooit een ooievaar zien klepperen? Een goudhaantje gezien? Of een vliegende bitterbal? Of een boomgans?
Kom dan op zondag 8 april
om 10.00 uur, naar landgoed
Gooilust, Zuidereinde 49 te ’s
Graveland, voor onze vroege
vogeltocht. De Vroege Vogeltocht wordt georganiseerd
door het IVN (instituut voor
natuur- en milieueducatie)
en is bedoeld voor kinderen
in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
Geef je op via jeugd.ivngooi@gmail.com. Deelname
kost € 3,00 per kind. Ouders
zijn ook welkom en mogen
gratis mee.

NIEUWSSTER

Donderdag  april 

9

Skûtsjesilen op de Loosdrechtse plassen
LOOSDRECHT - Op woensdag
6 juni veranderen de Loosdrechtse plassen in een stukje
Friesland. Dan varen acht puur
Friese Skûtsjes over de plassen.
Een nautisch evenement voor
zeilliefhebbers, netwerkers en
wedstrijdzeilers. Voor particulieren, families en bedrijven die
samen de strijd aangaan voor
de meest prestigieuze prijs van
de Loosdrechtse Plassen: de
Skûtsjesilen Loosdrecht Cup
2018.
Initiatiefnemer Steven Voorn
bruist van enthousiasme bij de
officiële presentatie bij Finley
Het Witte Huis in Loosdrecht.
“Ik ben ermee opgegroeid,
met die Friese zeilevenementen, in Sneek, die palavers, ik
was er vaak bij. Die sfeer wil ik
hier overbrengen.” Wat Voorn
betreft wordt dit hét grootste
Loosdrechtse zeil- en netwerkevenement met Friese platbodems, waar teambuilding,
ontspanning en wedstrijdspan-

ning samen komen. Ook de
wethouders De Kloet en Reijn,
verantwoordelijk voor respectievelijk recreatie en economie,
zien het helemaal zitten. “We
zijn heel blij met deze ambities, het gaat hier om toparrangementen die Steven Voorn
aanbiedt” opent Reijn. Waarop
collega De Kloet aanvult dat de
procedure met vergunningen
gunstig lijkt te verlopen. Veiligheid speelt een grote rol met
acht van die klassieke reuzen
op het water. Steven Voorn ziet
het evenement op 6 juni als een
eerste stap. Hij wil dat het gaat
uitgroeien tot een meerdaagse
en jaarlijkse traditie. Het Skûtsjesilen Loosdrecht zal bestaan
uit diverse netwerkactiviteiten,
waaronder de Loosdrechtse
borrel met livemuziek. U kunt
als bedrijf uw naam verbinden
aan dit unieke evenement én
meevaren op een skûtsje. Het
wordt een mix van open en besloten bijeenkomsten. Voor het
publiek zal er onder andere op

de steigers van Het Witte Huis
en op de eilanden in de plassen
plaats worden ingeruimd, geheel gratis.
Voorn wordt ondersteund door
de Klassieke Rederij uit het
Friese Gaastmeer dat ook op
de Kralingse Plas bij Rotterdam
een Skûtsjesilen- evenement
organiseerde. Volgens Martijn en Rosalie Fakkeldij van
de rederij zullen de allerbeste
skûtsjes meedoen, onder begeleiding van de bekende Friese
skûtsjes-goeroe Klaas Jansma.
De zeilers, zelfs de Diepfriezen, zien het als promotie van
hun sport. Op zaterdag 2 juni
komen de vroegere vrachtboten via de Vecht opvaren naar
de plassen, dat wordt een fraai
gezicht.
Scholen
Voor de leerlingen van groep
6 van alle Wijdemeerse basisscholen is er een skûtsjes-spel
in de maak. Een educatief ge-

heel waarbij de kinderen ook
de boten mogen bekijken.
Doe mee
De skûtsjes waar u op mee kunt
varen, varen twee wedstrijden
per dag (omstreeks 14:00 uur
en 18:00 uur) van ongeveer 1,5
uur. Meevaren op een skûtsje
en sponsor worden? Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Stichting NoordOost-Zuid- West, Steven Voorn
- bestuurslid PR & Promotie,
tel. +31-6-53322433 of mail
naar: mail@skutsjesilenloos-

Sterrenwachters ruimen op
Zaterdag 24 maart was het
landelijke opschoondag, en
de Sterrenwachter deed eraan
mee! Een paar dagen, dat dan
wel. Maar woensdag 28 maart
was het zover: ondanks de regenachtige weervooruitzichten
stonden alle kinderen van de
Sterrenwachter klaar om Loosdrecht schoon te maken.
De dagen ervoor hadden alle
groepen al lessen gevolgd over
afval, het scheiden van afval en
de plastic soep, en de kinderen
waren dan ook erg gemotiveerd
om hun steentje bij te dragen
aan een schonere wereld. On-

der begeleiding van ouders en
leerkrachten gingen de kinderen op pad. De kleuters bleven
rond de school, en de midden- en bovenbouw gingen wat
verder weg een gebied schoonmaken. Wat werd er veel opgehaald! Eigenlijk wel gek, vonden de kinderen, dat er zoveel
op straat wordt gegooid... De
mooiste dingen werden gevonden; een bellenblaas (waar de
kinderen meteen plezier van
hadden), een kroon, een bril...
Loosdrecht is dus weer wat
schoner geworden, en de kinderen van de Sterrenwachter had-

den een interessante en mooie
afvalweek. En die regenjassen?
Die bleven droog, want pas bij

de afsluiting op het schoolplein
begon het te regenen.

drecht.nl voor het inschrijven
als vrijwilliger, deelnemer of als
sponsor. Zie ook: www.skutsjesilenloosdrecht.nl
Repair Café
Op zaterdag 7 april is er van
10.00-13.30 uur weer een Repair Café bij Bibliotheek
Gooi en meer vestiging
Loosdrecht. De slogan van
het Repair Café is weggooien? Mooi niet!
Hebt u kapotte huishoudelijke apparaten of een blouse
waar de knoop vanaf is? En
lukt het u niet zelf om het
te herstellen? Dan kunt u
terecht bij het Repair Café.
Onze handige vrijwilligers
kunnen u (kosteloos) helpen
om bijvoorbeeld uw huishoudelijke apparaten of kledingstuk te helpen repareren.
In de bibliotheek in Loosdrecht is ook een verzamelpunt voor lege cartridges en
een Jekko. Hier kunt u lege
batterijen en spaarlampen
inleveren. En kleine elektrische apparaten die echt niet
meer te repareren zijn. Het
Repair Café is iedere 1e zaterdag van de maand; Tjalk
41; 035- 582 5488.
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'Voetbal’

Loosdrecht doet zichzelf tekort
De ongeslagen reeks van 6
wedstrijden van SV Loosdrecht
is bij TOV ten einde gekomen.
Waar gelijkspel minstens op
zijn plek was geweest verloren
de oranjehemden met 3-2 van
de directe concurrent.
Door: Michel Kamer
Een wervelende eerstehelft met
een onnavolgbare Aboubakr
was niet genoeg om de wedstrijd te beslissen. TOV bleek
dodelijk effectief in de 2e helft.
Loosdrecht kende een moeizame start en had moeite om
het driemans middenveld van
TOV onder controle te krijgen. TOV werd dan ook direct
gevaarlijk voor de goal van
Tom Groeneveld, maar miste
scherpte in de afronding. Na
10 minuten kantelde het spelbeeld en liet Loosdrecht zien
hoe goed het kan voetballen.
Bas Seldenrijk kreeg een dot
van een kans op terugleggen
van Edwin Klok maar schoot
in de handen van de uitstekende goalie Joffrey de Beer. Na
20 minuten begon Aboubakr
Ouaddouh aan een solo waar
zelfs het thuispubliek van TOV
van kon genieten. Na een legio
aan kapbewegingen en diverse

verdedigers meerdere malen
het bos in te hebben gestuurd
prikte hij uiterst beheerst de
1-0 binnen. Een wereldgoal
waarvan we hopen dat iemand
hem gefilmd heeft. Niet veel
later had Sercan Ozturk de 0-2
op zijn schoen toen hij werd
weggestuurd door Seldenrijk.
Maar de spits schoot oog in
oog met de keeper met buitenkant rechts voorlangs. De druk
nam alleen maar toe, na de ene
na de andere geweldige actie
van Aboubakr en diverse kansen voor de uitploeg. Het bleef
0-1 en Loosdrecht kon zich
aanrekenen dat het niet verder
uitliep op de concurrent.
De 2e helft begon Loosdrecht
goed met een uitstekende
kans voor Patrick Bonhof. Op
snelheid kon hij alleen op de
keeper af maar speelde de bal
te ver voor zich uit om te kunnen afronden. Daarna begon
de thuisploeg te drukken. Een
verre ingooi belandde voor de
voeten van een aanvaller van
TOV en zijn knappe volley
schampte de lat boven Groeneveld. Na 64 minuten kreeg
Van der Wilt een buitenkansje
na een goedkope vrije trap, net
buiten de 16 vanwege een vermeende handsbal van Jeroen

Lamme. Uiterst
beheerst krulde
de spits de 1-1
in de rechterbovenhoek. Nadat
Abou opnieuw
doorbrak op de
linkerflank had
Loosdrecht direct
de
voorsprong
kunnen
terugpakken, maar waar afleggen
de beste optie leek probeerde
Abou het zelf en stuitte op de
keeper. Niet veel later mocht
TOV doorbreken ondanks
een handsbal en Van der Wilt
scoorde zijn 2e. Loosdrecht
ging op jacht naar de gelijkmaker en nadat Klok eerst nog
zijn schot van dichtbij gered
zag worden waren het de gouden wissels die de gelijkmaker
forceerden. Identiek als tegen
Odysseus ’91 ronde Nickay
Schenk beheerst af op aangeven van Wesley Dam en zo
stond het weer 2-2. Beide ploegen hadden hun zinnen gezet
op de winst en Loosdrecht
bleef in de wedstrijd dankzij
twee geweldige reddingen van
Tom Groeneveld. Toch pakte
TOV de drie punten. Chamiel
Hok a Hin speelde te kort terug
op zijn doelman en Erik Kool

was er als de kippen bij om de
drie punten in Baarn te houden. Eindstand 3-2.
Loosdrecht ging met lege handen en een heel zuur gevoel
naar huis. Een goede helft is
niet genoeg en de ploeg van
Roy Versluis zal zich moeten

Aboubakr Ouaddouh (blauw)
scoort zijn wereldgoal (foto: Piet
van Bemmelen)
herpakken om tegen CJVV
opnieuw de weg naar boven te
vinden.

'Schoolvoetbal’

€ 3.037 voor clubkas SV Loosdrecht
Een mooie opsteker voor SV
Loosdrecht. Dankzij de achterban komt er dit jaar 3.037 euro
extra binnen in de clubkas.
Deze achterban steunt SV
Loosdrecht namelijk door
specifiek voor deze vereniging
mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder
lot waarmee zij meespelen,
gaat direct naar de clubkas.

Naast de voetbalclub zijn er in
Nederland nog enkele duizenden andere clubs en verenigingen die via de VriendenLoterij
extra inkomsten genereren
voor de clubklas. Dit jaar is er
in totaal ruim 4,8 miljoen euro
uitgekeerd, 300.000 euro meer
dan vorig jaar. Steeds meer
organisaties, van voetbalclubs
tot toneelverenigingen, sluiten
zich aan bij deze manier van

fondsenwerving.
Daarnaast
spelen deelnemers die meespelen met een lot voor hun club
steeds langer mee.
De VriendenLoterij is hierdoor een structurele financier
voor veel organisaties. Clubs
en verenigingen die nog niet
aangesloten zijn, kunnen zich
aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs

Voor 2e jaar kampioen
schoolvoetbal
Deze 9 toppers van meiden
uit groep 4 van de Rehobothschool, Sanne, Esmee, Isa,
Lynn, Manon, Robbyn, Jildau,
Anna en Sanne, hebben op
paaszaterdag de kampioensti-

tel verdedigd met een lach en
een traan. Maar dik verdiend
gewonnen en wat mogen ze
trots zijn op zichzelf!

ken op een geslaagde opening
van het seizoen.
De belangrijkste uitslagen
Laser Radial: 1.Friso Wilkens;
Laser: 1. Rik Wolters; Finn: 1.
Niels Broekhuizen; FD; 1.Enno

De Finnen ronden een boei

'Zeilen’

Koude opening zeilseizoen
De Internationale Easter Regatta, georganiseerd door de
KWVL, wordt vaak onder barre
omstandigheden gevaren. Dit
jaar met de vroege Pasen was
de verwachting niet anders.
Maar nooit was het zo koud
en waren de omstandigheden
over de drie dagen heen zo
verschillend.
Door: Seph Jacobs
Vol goede moed hadden zich
130 deelnemers ingeschreven.
Dat is meer dan in enig voorgaand jaar. De deelnemers wa-

ren verdeeld over 7 klassen: FD
(14), Finn (25), Contender (6),
Laser (32), Laser Radial (22),
Ok Dinghy(6) en Solo (20).Laser 4.7 (5)
Op zaterdag 30 maart zou de
eerste start om 12.00 uur zijn.
De wind liet echter de gehele
dag verstek gaan en de wedstrijden voor die dag werden
afgelast. Zondag Eerste Paasdag zagen de omstandigheden
er beter uit. Het was weliswaar
koud, maar er scheen een zonnetje. Daarbij stond er een
mooi lopend windje. Alle klassen konden die dag vier wed-

strijden varen. De maandag liet
het voorjaar zich van zijn meest
grillige kant zien met een temperatuur van rond de 6 graden
een stevige wind en regen. Van
de zeilers geen wanklank; zij
kwamen immers om te zeilen
en dat deden ze. De elementen trotserend werd er op het
scherpst van de snede gevaren.
De FD, Finn en Contenders
zeilden ook maandag vier wedstrijden, de rest van de klassen
moesten met 3 wedstrijden
volstaan. Aan het eind van de
dag waren de zeilers zeer tevreden en de KWVL kan terugkij-

Kramer – Ard Geelkerken;
Solo: 1. Arnd Wolvetang. Volledige uitslagen: www.kwvl.nl/
wedstrijdzeilen/ uitslagen.
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Gedankt Kinderen versieren
Jouke van der Veer
(40 jaar orgelist)
m.m.v. muzikale vrienden:
Kees Grobecker, piano
Erik en Jorn Leijen, trompetten
Lisé Nijman, sopraan
Jethro van der Veer, orgel

Vrijdag
6 april 2018
Sijpekerk
Nieuw-Loosdrecht
Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur
Een feestelijke avond
Toegang vrij

MEDISCHE DIENSTEN

De Beukenhof
Kinderen van de BSO de Pinkenstal hebben het restaurant
van de Beukenhof versierd
voor het traditionele paasfeest.
Ze hebben de afgelopen weken
gewerkt aan slingers en tekeningen. Er zijn ook 3 grote en 3

kleine schilderijen gemaakt. Op
eerste Paasdag trad het Snowekoor koor op en paasmaandag
Eemjazz. Paasbrood was er van
bakker Maas en 1000 gekleurde
eieren van Lamme eiercentrale.

De COM-missie (Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel
en Muziek mèt een Missie) heeft tot doel met een afwisselend
programma de veelzijdigheid van het mooie orgel samen met
het Woord voor een ieder tot haar recht te laten komen.

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider
Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
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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 4 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met de beelden van de nieuwe gemeenteraad in
Wijdemeren, een icoon in lego, aandacht voor de Comeniusdag en
lentebeelden.
- RegioHub: De actie ‘30 dagen gezonder’ is afgelopen. RegioHub
kijkt terug of de deelnemers de aan zichzelf opgelegde doelen om
gezonder te leven, een maand hebben volgehouden.
GooiTV is te zien bij Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

KERKDIENSTEN

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
do. 05 apr. 13.00 u. Opening ‘t Wijdehuis
3-Luik, Lindeplein
vr. 06 apr.
20.00 u. COM concert rond Jouke vd Veer
Sijpekerk
za. 07 apr. 10.00 u. Repair Café
Bibliotheek, Tjalk 41
zo. 08 apr. 15.30 u. Vertelling ‘Ilias’, Alexander de Bruijn
Dillewijn, Ankeveen
di. 10 apr.
20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
wo. 11 apr. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 12 apr. 20.00 u. Commissie Bestuur en Ruimte
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
do. 12 apr. 20.15 u. Concert Jong Talent Laurens de Man
Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 14 apr. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem
Brasserie Emtinckhof
za. 14 apr. 15.30 u. Kindertheater ‘Puk de kleine viool’
Wijkgebouw, Eikenlaan
za. 14 apr. 20.15 u. Concert Cor Bakker,Gerard Alderliefste Dillewijn, Ankeveen
wo. 18 apr. 11.00 u. Buurtbrunch in Emtinckhof
Eikenlaan 51
wo. 18 apr. 20.15 u. Film: ‘Jackie’
Dillewijn, Ankeveen
do. 26 apr. 20.00 u. Gemeenteraad
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 8 april: 11.00 uur: Diaken W. Balk.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 8 april: 10.00 uur: Drs. H.Z. Klink, Ouddorp
18.30 uur: Ds. M. Roelofse,
Gereformeerde kerk
Zo. 8 april: 10.00 uur: Ds. J. Dijkhuizen.
Beukenhof
Zo. 8 april: 11.15 uur: Ds. A. van Duinen, viering H.A.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 8 april: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen,
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk,
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 8 april: 09.30 uur: Leesdienst
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‘Op een snowboard voel ik me vrij’
KORTENHOEF- Bij de huldiging
van ‘onze’ Paralympische snowboarder Bibian Mentel stal Julian Hendriks de show met zijn
korte toespraakje. Kippenvel
bij iedereen. Tijd om eens nader kennis te maken met deze
pittige 11-jarige sporter.
Door: Herman Stuijver
Julian werd geboren met spina
bifida, in de volksmond de zgn.

‘open rug’, een aandoening aan
de zenuwen die ervoor zorgt
dat zijn beide voeten in een bepaalde mate zijn verlamd. Het
is een progressief ziektebeeld,
het is dus afwachten hoe hij kan
functioneren in de toekomst.
Maar Julian zit niet bij de pakken neer. “Oh, nee, we kijken
gewoon elk jaar vooruit wat ik
allemaal wel kan.” En dat is heel
wat. Drie keer per week zwemt
hij, onder andere door te trai-

nen bij de Otters met zijn matje Josh Renkema uit Nederhorst den Berg. “Ik ben het best
in borstcrawl, lekker snel door
het water schieten.” Op zondag
is hij te vinden in SnowWorld
in Zoetermeer, waar hij tussen 9 en 11 uur keer op keer
op zijn smalle sneeuwplank de
berg af suist. “Gek genoeg heb
ik op zo’n board haast geen
last van mijn voeten. Ik kan er
gewoon op staan. Dan voel ik

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69
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WWW.BOSMAN-BOUW.NL
me echt vrij!” Nou ja, gewoon.
Wie Bibian en andere atleten
bezig zag, weet dat je uiterst
gebalanceerd moet glijden. “Ik
train ook veel op het carven.
Dan snijd je op de kant door de
sneeuw. Dan is het echt moeilijk om je evenwicht te houden,
want je gaat heel
snel.” En het vallen?
“Ach, dat valt wel
mee. Het is sneeuw,
hè. En we hebben
een rugprotector.”
Julian is nu bezig
met z’n 3e seizoen
als snowboarder.
Lieve Bieb
Het is zijn grote
droom om over acht
of 12 jaar mee te
doen aan de Paralympics, want Bibian is zo’n grote voorbeeld. Dat bleek ook
uit zijn korte speech
op het Lindeplein.
Hij zei daar: ‘Lieve
Bieb, gewoon 2 gouden medailles. Wie

had dat 2 maanden geleden
gedacht. Ik natuurlijk wel, want
voor mij ben jij altijd de beste.
Ik heb van jou geleerd om door
te zetten en nooit op te geven.
Niets is onmogelijk, dat heb jij
wel bewezen. Lieve Bieb, ik ben
enorm trots op je en ik wens je
het allerbeste. En niet alleen je
medailles zijn van goud, maar
ook je hart is van goud’. Woorden recht uit het hart, waarbij
menigeen een traantje moest
wegpinken. Ook Bibian Mentel
was aangedaan.
“Ja, ik heb veel reacties gehad.
Applaus en veel appjes, echt
cool.” Julian was voor even een
landelijke bekendheid, op het
Journaal, het Jeugdjournaal,
Hart van Nederland, RTV NH,
noem maar op. Na de zomervakantie gaat hij naar de HAVOVWO op het Comenius College. Wie weet komen we deze
kanjer nog wel eens tegen als
topsporter.

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

