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WIJDEMEREN- Het Burgerpanel heeft aangegeven dat ‘te hard rij-
den’ de grootste overlast bezorgt in de straten en wijken van de 
vijf dorpen (72%). Tegelijkertijd geven de Wijdemeerders een 7,6
voor de veiligheidsbeleving in hun buurt. Dit zijn slechts enkele 
resultaten uit de enquête die het  bureau Research 2Evolve hield 
onder 527 leden van het Burgerpanel. 

Tussen 5 februari en 7 maart 
onderzocht men met een 
steekproef via de email de leef-
baarheid, veiligheidsbeleving, 
buurtpreventies, ondermijning, 
preventie diefstal, BOA en de 
aanpak van (on)veiligheid en 
overlast. 66% van de 793 on-
dervraagden reageerde. De 
uitslagen van deze enquête zijn 

relatief, omdat door de onli-
ne-afname een groep ouderen 
erbuiten viel. Bovendien lijkt 
de samenstelling van het Bur-
gerpanel niet het gemiddelde 
van de bevolking, hoewel het 
onderzoek wel voldoet aan de 
standaarden qua spreiding over 
de 5 dorpen, leeft ijden, huis-
houdgrootte en geslacht. 

Leefbaarheid
Driekwart is tevreden over de 
bevolkingssamenstelling van 
de wijk, 56% vindt dat men el-
kaar goed genoeg kent. Boven-
dien zijn er voldoende speel-
plekken en zijn de straten goed 
verlicht. Een minpuntje vindt 
zes op de tien dat er te weinig te 
doen is voor jongeren. De leef-
baarheid wordt gewaardeerd 
met een 7,7. 

Ook parkeerproblemen en 
te snel varen, geluid en al-
coholgebruik op het water 
staan hoog op de lijst van 
ergernissen. 

De grootste ergernissen zijn: 
te hard rijden en hondenpoep. 
Bijna alle panelleden (94%) 
hebben hier een beetje of veel 
overlast van. Ook parkeerpro-
blemen en te snel varen, geluid 
en alcoholgebruik op het water 
staan hoog op de lijst van erger-
nissen. 

Veiligheid
Drie op de tien panelleden 
doen ’s avonds niet open, maar 
8 op de 10 lopen geen straatje 
om vanwege onveilige plek-

ken. Maar liefst 82% geeft  aan 
dat het gevoel van onveiligheid 
het afgelopen jaar gelijk is ge-
bleven. De algemene veilig-
heidsbeleving waardeert men 
met een 7,6. De helft  van de 
bevolking is tevreden over de 
buurtpreventie met Whatsapp, 
Burgernet en Waaks. 

Ondermijning en diefstal
Iets meer dan de helft  denkt dat 
er in hun buurt geen zaken als 
drugshandel, witwaspraktijken, 

Burgemeester Ossel en wet-
houder De Kloet kent bijna 

iedereen, maar niet de BOA’s 

Te hard rijden 
zorgt voor de 
meeste overlast

Te hard rijden 
zorgt voor de 
meeste overlast

heling, illegale prostitutie en 
mensenhandel plaatsvinden. 
Bijna iedereen (90%) wil sig-
nalen van criminele activitei-
ten doorgeven. Om diefstal te 
voorkomen heeft  bijna negen 
op de tien iemand die voor de 
post en dergelijke zorgt tijdens 
de vakantie. 
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

De grootste fout die je kunt maken is 

om er geen te maken

.

Te hard rijden zorgt voor meeste overlast

WIJDEMEREN- De gemeente 
krijgt in 2018 meer geld van 
de regering. Het gaat om een 
toename van 257.000 euro ten 
opzichte van wat in december 
was aangekondigd. 

Dat blijkt uit de zgn. maartcir-
culaire die fi nancieel wethou-
der De Kloet presenteerde. In 
totaal wordt er ruim 23 miljoen 
overgemaakt uit het Gemeen-
tefonds. In 2019 is de verwach-

ting dat het extra geld zelfs zal 
oplopen tot bijna 1,3 miljoen. 
Toch geen hallelujah bij de wet-
houder, want een deel van het 
bedrag gaat rechtstreeks naar 
hogere salariskosten en meer 
kosten voor gemeenschappelij-
ke regelingen. Bovendien is er 
een lijstje van 10 taken die het 
kabinet- Rutte overdraagt aan 
de gemeenten. Denk daarbij 
aan klimaatmaatregelen, toe-
komstbestendig wonen, een vi-

taal platteland, schulden voor-
komen en migrantenbeleid. 
Overigens komt er volgende 
maand de meicirculaire, dan 
kunnen de getallen weer an-
ders zijn. Wethouder Jan-Jaap 
de Kloet zal de nieuwe cijfers 
verwerken in de Kadernota 
2019. Hij vindt het raadzaam 
om de extra middelen vooral te 
gebruiken voor een betere or-
ganisatie van het gemeentelijk 
apparaat. 

Meer geld voor Wijdemeren

FAMILIEBERICHTEN

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van 
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc 
bestand) opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm 
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Ko-
lombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Als ik geroepen word om te gaan
laat mij dan nog even staan.

Om nog éénmaal te kijken en luisteren
naar wat ik zo intens heb liefgehad.

Op dinsdag 10 april 2018 is van ons heengegaan, onze moeder en oma

Henny Vonk – Kuiper
weduwe van Mijndert Vonk

in de leeftijd van 94 jaar.

 Sijmen en Leny
          Stieneke †

 Rieke en Fritz

 Jelle en Gerda
  
 Menno  en Anita

 klein- en achterkleinkinderen

Van Collenstraat 23,
1231 VR  Loosdrecht.

De uitvaart heeft inmiddels plaats gevonden.
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Driekwart laat ’s avonds het 
licht branden bij afwezigheid 
en neemt waardevolle spullen 
uit de auto. Ruim 60% heeft  na 
een klacht geen melding bij een 
BOA gedaan, terwijl een kwart 
niet eens wist dat Wijdeme-
ren Buitengewone Opsporings 
Ambtenaren heeft , op een snel-
le fi ets. De gemeente moet qua 
veiligheid meer doen aan wo-
ninginbraken, toezicht op de 
openbare ruimte en de aanpak 
van veelplegers, vinden de Bur-
gerpanelleden. 

Hoe nu verder
Burgemeester Ossel houdt niet 
van borstklopperij, zegt hij, 
maar uit de cijfers blijkt wel dat 
de inwoners redelijk tevreden 
zijn. “De aanpak van te hard rij-
den moet een prioriteit worden. 
Dat moet nog beter, hoewel we 
de laatste tijd intensiever con-
troleren, ook op verschillende 
momenten. Ook moeten we 
sneller en beter handhaven” 
vervolgt Freek Ossel. Tevens 
vraagt de ondermijnende cri-
minaliteit om aandacht. 
“Dit is criminaliteit die minder 
goed zichtbaar is en zich moei-
lijk laat vertalen in cijfers maar 
wel invloed heeft  op de veilig-

heid in onze gemeente.” Freek 
Ossel vindt het zorgelijk dat zo 
weinig Wijdemeerders te ma-
ken hebben met de BOA’s. 
Op het gebied van woningin-
braken zet de gemeente ko-
mend jaar in op preventie en 
op burgerparticipatie. Richting 
de jeugd wordt er onder ande-
re samengewerkt met bureau 
Halt. Zij organiseren samen 
met Jeugdpunt 20 lessen op 
de Wijdemeerse basisscholen. 
Ook wordt de samenwerking 
tussen BOA’s en de jeugdwer-
kers verder verstevigd. 
Burgerpanel inzien? Zie: www.
wijdemeren.nl; gemeenteraad, 
ingekomen stukken, enz…

LOOSDRECHT - Verpleeghuis 
de Beukenhof wordt ver-
nieuwd. Vanaf 2019 maakt het 
huidige woonzorgcentrum in 
fasen plaats voor 135 nieuwe 
woningen. De nieuwe Beuken-
hof past beter bij de moderne 
opvattingen over zorg en wo-
nen. Zorgorganisatie Inovum 
presenteert de plannen voor 
de nieuwe Beukenhof aan ge-
interesseerden uit Loosdrecht. 
De eerste avond is op 26 april. 

Directeur Aad de Jonge: “Het 
welzijn van onze cliënten staat 
voorop en vormt de aanleiding 
voor de nieuwbouw. Geen op-
name in een verpleeghuis, maar 
een verhuizing naar een nieuw 
thuis waarin het goed wonen is 
en alle zorg en dienstverlening 
nabij is. Dat is onze visie voor 
de nieuwe Beukenhof. Met de 

nieuwbouw past de Beukenhof 
straks bij de moderne opvattin-
gen over zorg en wonen.”

Bouw en sloop in fasen
De bouw van de nieuwe Beu-
kenhof gebeurt, om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken, in 
fasen. Volgens planning starten 
de eerste sloopwerkzaamheden 
in 2019. en is de hele nieuwe 
Beukenhof na een aantal jaren 
gereed. Er wordt vrijwel iedere 
fase eerst nieuwgebouwd, voor 
er een deel gesloopt wordt. Zo 
blijft  voldoende woonruimte 
beschikbaar voor de huidige en 
nieuwe bewoners. Ook tijdens 
de bouwjaren kunnen nieuwe 
bewoners in de Beukenhof te-
recht voor zorg en woning. Bij 
de nieuwe Beukenhof speelt 
de omgeving nog meer dan nu 
een belangrijke rol. Het gebied 

rond de Beukenhof wordt een 
aangename plek waar van alles 
te doen is, ook voor inwoners 
van Loosdrecht. 

Informatieavonden
Over de nieuwbouw organi-
seert Inovum diverse informa-
tiebijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten presenteert Ino-
vum de nieuwbouwplannen en 
is er gelegenheid voor gesprek. 
De inwoners van Loosdrecht 
zijn welkom tijdens een infor-
matiebijeenkomst op donder-
dag 26 april om 20.00 uur in de 
Th eaterzaal van de Beukenhof. 
Vooraf is er koffi  e en thee, in-
loop vanaf 19.45 uur. Aanmel-
den kan via nieuwbouw@ino-
vum.nl.

Impressie van de 
nieuwe Beukenhof

Presentatie plannen op 26 april

Nieuwbouw voor de Beukenhof

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

BEZORGERS GEZOCHT!
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Frans Halslaan 1, Loosdrecht    Tel. 035 - 582 02 64 
www.dorresteinadvies.nl  info@dorresteinadvies.nl

ONAFHANKELIJK
HYPOTHEEKADVIES

De informatiegesprekken on-
der leiding van Staatsraad Jan 
Franssen verlopen in dood-
se stilte. Het ex-raadslid van 
Nederhorst den Berg, ex-Ka-
merlid, ex-burgemeester van 
Zwolle en ex-Commissaris van 
de Koningin van Zuid- Holland 
houdt de deuren goed dicht. 

Toch sijpelen er af en toe 
wat berichten door. Vorige 
week zijn er grote stappen ge-
maakt in de formatie van een 
coalitie CDA-Dorpsbelan-
gen- VVD-D66 (13 van de 19 
zetels). In het weekend is de 
concepttekst van het coalitie-
akkoord geschreven. Die is af-
gelopen maandag beoordeeld 
door de betrokken fracties. Aan 

het begin van deze week wer-
den de fi nanciën besproken. 
Als alles meezit komen de vier 
partijen op woensdagavond 
voor het laatst bij elkaar. Ook 
zou al min of meer bekend zijn 
wie de vier wethouders wor-
den. Verrassend is dat Rosalie 
van Rijn mogelijk de CDA- 
wethouder wordt (en niet Th eo 
Reijn), althans dat beweren di-

verse bronnen. Hoewel daar in-
tern nog niet het laatste woord 
over is gezegd. Daarnaast na-
mens Dorpsbelangen Jan-Jaap 
de Kloet, VVD ‘er Jan Klink 
(nr. 2 op de lijst) en voor D66 
Joost Boermans. Waarschijnlijk 
wordt het nieuwe college op 25 
april geïnstalleerd.

Nieuwe coalitie mogelijk deze week bekend

WIJDEMEREN- Goede kans dat 
u volgend jaar een gezamenlijk 
belastingbiljet uit Hilversum en 
Wijdemeren krijgt. 

De gemeenteraad wil de ge-
meentelijke belastingheffi  ng 
voor ozb, afvalstoff en e.d. in 
samenwerking met Stichtse 
Vecht en Weesp beëindigen. 
Het was geen succesverhaal. 
Nu heeft  de gemeente een ver-

kenning gedaan naar nieuwe 
samenwerkingspartners. De 
Belastingsamenwerking Hoog-
heemraadschap Utrecht heeft  
Wijdemeren afgewezen, omdat 
onze dorpen niet liggen in het 
stroomgebied van het water-
schap. Amstelland ziet even-
eens geen voordelen in samen-
werking. Wijdemeren vond zelf 
ook die zes gemeenten niet op-
timaal, gezien de lange besluit-

vormingstijd. 
Hilversum is wel positief over 
een nieuwe belastingsamen-
werking. Het is bovendien han-
dig dat met onze buren een ge-
zamenlijke basisregistratie op 
poten kan worden gezet. Eind 
van het jaar wordt duidelijk 
of Hilversum en Wijdemeren 
voortaan gezamenlijk belasting 
gaan heff en. 
 

Belastingbiljet Hilversum-Wijdemeren? 

NEDERHORST DEN BERG- De 
aanleg van het nieuwe tennis-
complex van de TV Nederhorst 
kan in de knel komen. Door 
problemen met Waternet over 
de watercompensatie in de 
nieuwe woonwijk NederVecht 
is het zelfs mogelijk dat de 
planning niet gehaald wordt. 
Wethouder Betske van Henten 
heeft er vertrouwen in dat de 
partijen er nog op tijd samen 
uitkomen.

Bij de vaststelling van het bouw-
plan NederVecht zijn afspraken 
gemaakt over het afwaterings-
systeem. Er zijn nieuwe wa-
tergangen aangelegd en er zijn 
drainagebuizen geplaatst. Dit 
leek voldoende. Echter op basis 
van veranderde inzichten over 
de klimaatverandering is Wa-
ternet van mening dat er meer 

gedaan moet worden. Er is on-
voldoende oppervlaktewater 
om aan de eisen van de Keur (= 
watervergunning) te voldoen. 
Dat heeft  twee oorzaken: door 
de nieuwbouw van NederVecht 
is er meer verhard oppervlak 
en het afk oppelen van hemel-
water in Overmeer-Zuid. Het 
regenwater van alle verhard op-
pervlak en het afk oppelen moet 
via oppervlaktewater afgevoerd 
worden. Natuurlijk wil ieder-
een wateroverlast voorkomen. 
Aanvullende maatregelen zul-
len fi nanciële consequenties 
hebben die negatief doorwer-
ken op de kosten van het plan. 
En dat kan weer gevolgen heb-
ben voor de planning van de 
bouwer. De wethouder meldt 
echter dat het niet nakomen 
van de planningsafspraken nog 
grotere maatschappelijke en fi -

nanciële gevolgen heeft . 
In de commissie Ruimte en 
Economie van vorige week 
wist Sieta Vermeulen (VVD) te 
melden dat de tennisvereniging 
‘in nood’ is als de planning niet 
gehaald wordt. De bouw zou 
op maandag 16 april starten. 
Daarop antwoordde de wet-

houder dat ze een constructief 
overleg heeft  gehad met Water-
net en met de tennisvereniging 
en dat ze hoopt er samen uit te 
komen. Concreter kon ze niet 
zijn. 

Planning tenniscomplex Nederhorst onder druk

Griffi  er Debby de Heus en 
interim-voorzitter René Voigt

Zoals beloofd heeft De Lokale 
Partij na de verkiezingswinst 
de eerste rondes van de coali-
tiebesprekingen in het open-
baar gedaan. Dat was een 
nieuwe insteek waar velen aan 
moesten wennen. 

Partijen vonden het moeilijk 
om in het openbaar construc-
tief mee te doen. ‘Het leek meer 
op voortzetting van de verkie-
zingscampagne en vergroten 
van de verschillen’, was een re-
actie vanaf de tribune. 
Om vaart in het proces te krij-
gen benoemde De Lokale Partij 
de heren Dros en Krook als for-
mateurs. Zij deden er alles aan 

om de opdracht - het formeren 
van een zo breed mogelijke co-
alitie die recht doet aan de ver-
kiezingsuitslag - tot een succes 
te maken.  Nu zij concludeer-
den dat zo’n resultaat niet haal-
baar is bedanken wij hen voor 
hun inzet. 
De formateurs zorgden voor 
meer snelheid en inhoud in 
het proces. Al voor de tweede 
openbare bijeenkomst vond 
een vijft al gesprekken plaats. 
De Lokale Partij leverde voor 
die vergadering een breed scala 
aan inhoud voor een raadsak-
koord. Het CDA dat als eerste 
afh aakte volstond met slechts 
zeven steekwoorden. Dorps-

belangen deed hetzelfde, 
beide overigens zonder 
enige begeleidende visie. 
Nog voordat er inhou-
delijke discussies plaats-
vonden stapten zij uit het 
proces. D66 volgde toen 
snel. 
De verkiezingswinst van 
De Lokale Partij lijkt 
voor het CDA en Dorps-
belangen geen reden dat 
met bestuurlijke verant-
woordelijkheid te hono-
reren. Wij zagen samen-
werking in een coalitie 
met Dorpsbelangen wél zitten. 
De Lokale Partij blijft  construc-
tief openstaan om krachten te 

bundelen zodat we ons sterk 
kunnen maken voor wat de 
kiezer heeft  aangegeven. 

De Lokale Partij bedankt formateurs

De Lokale Partij,  Alette 
Zandbergen & Gert Zagt 

Purperreigers terug 
in Naardermeer 
De afgelopen dagen hebben 
de eerste purperreigers hun 
vaste kolonie op het Naar-
dermeer weer bereikt. Som-
migen zijn ook al meteen be-
gonnen met het bouwen van 
nesten. Afgelopen jaar telden 
de boswachters maar liefst 
101 nesten van purperreigers 
in het Naardermeer. “Een 
ongelofelijk aantal, want in 
2016 telden waren dat er 
slechts 56 nesten”, aldus bos-
wachter Hanne Tersmette. 
“We hopen natuurlijk dat de 
purperreigers deze stijgende 
trend doorzetten.”

Purperreigers trekken na het 
broedseizoen, zo rond au-
gustus- september naar het 
warme, Afrikaanse zuiden, 
waar ze de winter doorbren-
gen. Zo eind maart arriveren 
ze meestal weer in het Naar-
dermeer. Ze broeden in de 
rietkragen midden op het 
meer. 
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat) 

KWARKBOL 

NU € 1,95
 

Zaterdag 14 april was ’t feest 
bij halve dagopvang De Mei-
doorn. Vaders, moeders en 
vooral veel kinderen vierden 
dat Sylvia Engels 45 jaar gele-
den was gestart met de opvang 
van peuters.

Door: Saskia Luijer

De vlag wappert, er hangen 
slingers en ballonnen, een groot 
springkussen staat in de hoek, 
naast lange eettafels met daar-
op bordjes en stapels pannen-
koeken, er zijn ijsjes, je kunt 
schminken, de muziek klinkt 
en een ballonnenclown loopt 
gezellig rond. Zo ziet Sylvia’s 
feestje eruit, dat de oudercom-
missie voor haar organiseerde. 
Op rode vaantjes staat het ook 
in gouden letters geschreven: 
1973 – 2018, kinderopvang De 
Meidoorn, 45 jaar.

De allereerste
De Loosdrechtse was 19 toen ze 
voor zichzelf wilde beginnen. Ze 
stapte naar burgemeester Kaste-
lein en legde hem haar plannen 
voor. Het noodpand aan de 
Meidoornlaan, een voormalige 
kleuterschool met lege lokalen, 
leek haar een mooie locatie voor 
een peuterspeelzaal. De eerste 
van het dorp. Haar idee viel 
in goede aarde en op 16 april 
1973 startte Sylvia met peuter-
speelzaal De Meidoorn. Ze be-
gon met vijf kinderen en bood 
opvang tussen 9.00 en 12.00 

uur. Als snel breidde het aantal 
groepjes uit, maar de grootte 
bleef beperkt: maximaal 7 kin-
deren tussen de 18 maanden en 
4 jaar, die altijd één vertrouwd 
en vast gezicht zagen. In 2004 
was het noodgebouw na ruim 
30 jaar echt op en kwam er een 
nieuw pand. Daar schakelde 
Engels in 2010 over op halve 
dagopvang. Deze opvang tus-
sen 8.00 en 13.00 uur sloot beter 
aan bij de wensen van de jonge 
ouders. Dus sindsdien eten alle 
jongens en meisjes tussen de 
middag een broodje mee voor-
dat ze weer naar huis gaan. 

Tweede generatie
In de beginjaren kon Sylvia het 
werk altijd goed combineren 
met haar eigen gezin en drie 
opgroeiende kinderen. En de 
laatste tijd is het ook weer han-
dig in haar rol als oma, want ’s 
middags past ze regelmatig op 

haar twee kleinkinderen. Ze 
vangt dus de tweede generatie 
op, niet alleen thuis maar ook 
bij De Meidoorn. Daar zijn al 
meerdere telgen waarvan ze de 
ouders ook in de groep had. Zo-
als peuter Storm, waarvan zowel 
moeder Yula als vader Sam on-
der Sylvia’s hoede zijn geweest. 
De ouders noemen haar super-
geduldig, lief, iemand die veel 
aandacht voor de kinderen heeft  
en waarvan niets moet en alles 
mag. Sylvia hoort de compli-
menten aan en zegt bescheiden: 
“Mijn motto is ‘samen zijn we 
sterk’. Dat werkt gewoon.” Ze 
kijkt nog eens rond op de mooie 
plek, in de rustige wijk, met de 
ruime speelplaats. “Ik zou hier 
nooit weg willen” zucht ze. We 
kunnen nog even wennen aan 
het idee, want de 65-jarige gaat 
nog zeker door tot juni 2019, tot 
haar pensioengerechtigde leef-
tijd. 

Sylvia Engels 45 jaar bij ‘De Meidoorn’

Buitenles op Loosdrechtse scholen
Dinsdag 10 april hebben OBS 
De Linde en SWS De Catama-
ran meegedaan aan de Nati-
onale Buitenlesdag. Op deze 
dag geven leerkrachten in heel 
Nederland buiten les. Dat is 
niet alleen goed voor de leer-
prestaties en gezondheid van 
kinderen, maar het is ook nog 
eens heel leuk! Buiten leren 
kinderen op onderzoekende en 
speelse wijze, én kunnen lessen 
eenvoudig gecombineerd wor-
den met bewegen. 

IVN en Jantje Beton organise-
ren voor het derde jaar de Na-
tionale Buitenlesdag. Zij zien 
dat leerkrachten knelpunten 
ervaren bij het geven van bui-
tenlessen, waardoor zij minder 
naar buiten gaan dan ze zouden 
willen. Leerkrachten denken 
dat de ideale verhouding tus-
sen binnen en buiten les voor 
leerlingen 75% binnen en 25% 
buiten is. Nu is de verhouding 
gemiddeld 99,5% binnen en 
0,5% buiten. Een van de re-
denen waarom er nog weinig 
buiten les wordt gegeven, is 
het gebrek aan buitenlesmate-

riaal. Daarom hebben IVN en 
Jantje Beton samen met leer-
krachten een Buitenlesbundel 
ontwikkeld, vol uitgewerkte 
lessen en lesideeën. Tijdens de 
Nationale Buitenlesdag worden 
op 2422 scholen buitenlessen 
gegeven. Ook de Loosdrecht-
se basisscholen OBS De Linde 
(Nieuw-Loosdrecht) en SWS 
De Catamaran (Oud-Loos-

drecht) deden mee aan deze 
derde editie van de Buitenles-
dag.  In het huidige lesaanbod 
van de scholen wordt volop 
aandacht besteed aan gezon-
de voeding, sport en beweging 
en welbevinden. Als ‘Gezonde 
School’ geven wij regelmatig 
buitenlessen, dus tijdens de Na-
tionale Buitenlesdag gingen wij 
zeker naar buiten. 

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

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

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

Remco van Kooi

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
604 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Uit liefde voor je voeten

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

VOET-

KLACHTEN?

BEZOEK ONS!

DUREA 5728 H 
€ 189,95

DUREA 6176 H 
€ 189,95

DUREA 9640 K 
€ 199,95

DUREA 7377 E 
€ 149,95

DUREA 7378 G 
€ 169,95

DUREA 7378 H 
€ 169,95

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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Kursus Projekt Loosdrecht, de laatste activiteiten
Nog 3 activiteiten te gaan en 
dan sluit het doek voor seizoen 
2017-2018. Woensdag 25 april 
een bezoek aan de waterto-
ren te Bussum voor ‘MVO in de 
praktijk van de watertoren te 
Bussum’. Deze watertoren was 
in 2010 en 2011 het duurzaam-
ste kantoorgebouw van Neder-
land en nog steeds een van de 
duurzaamste gebouwen in ons 
land. 

Door: Petra Noordanus

Dus bent u geïnteresseerd in 
hoe een MVO-beleid in de 
praktijk kan worden ingevuld 

dan is dit iets voor u. En als kers 
op de bekende taart, in dit geval 
toren, gaan wij ook de lucht in 
en bezoeken de top van de to-
ren. Dat moet een waanzinnig 
uitzicht zijn, neem uw camera 
maar mee! 

Molenpolder
Zaterdag 12 mei is de ‘Vaar-
tocht Molenpolder’ en ik kan u 
uit eigen ervaring vertellen hoe 
leuk deze vaartocht is. Met de 
gids van Staatsbosbeheer wordt 
er met een fl uisterboot door de 
Molenpolder gevaren en kunt 
u genieten van de rust en stil-
te. Ontdek de rijke historie van 

dit oude veengebied en speur 
samen met de gids naar de bij-
zondere dieren en planten die 
hier leven. Wie weet ziet u een 
ringslang, purperreiger of zon-
nedauw. Onderweg wordt er 
een stop gemaakt voor een kor-
te wandeling over het drijvende 
land en krijgen wij informatie 
over de aanwezig begroeiing. 
In de Molenpolder werd jaren-
lang veen opgebaggerd en te 
drogen gelegd. De uitgestoken 
turven waren brandstof voor de 
kachel. Zo heeft  dit Vechtplas-
sengebied door de jaren heen 
zijn karakteristieke patroon 
gekregen waarover de gids u al-

les kan vertellen. Ik kan u geen 
garantie geven voor goed weer, 
maar u wel beloven dat dit een 
leuke excursie is. 

Zeilcursus
En als klap op de vuurpijl is er 
in juni de inmiddels zeer be-
kende en jaarlijks terugkerende 
cursus: ‘Zeilcursus voor begin-
ners voor kinderen tussen de 7 
en 12 jaar’. De kinderen maken 
kennis met de basisbeginselen 
van het zeilen en ontdekken sa-
men met de instructeur spelen-
derwijs allerlei aspecten van het 
zeilen. Veiligheid staat uiteraard 
voorop of was het nou eerst ple-
zier? Maakt u geen zorgen, uw 
kinderen zijn in goede handen. 
Er wordt geleerd hoe je samen 
een boot (Optimist) optuigt en 
te water laat, een aantal zeil-
knopen en de basisbeginselen 

van het zeilen zoals sturen en 
waar de wind vandaan komt. 
Uiteindelijk wordt de gehele 
Vuntusplas met de (nieuwe) 
zeilvrienden verkend. De lessen 
zijn op zondag 10, 17 en 24 juni. 
Er kan gekozen worden uit A: 
van 10.00-13.00 uur of B: van 
14.00- 17.00 uur. Zin om mee 
te doen? Ga naar de website: 
www.kploosdrecht.nl en meld 
je aan.

KORTENHOEF - De Oecumeni-
sche Streekgemeente Korten-
hoef was afgelopen zondag 
host van een Nescio-lezing, 
omlijst door een prachtig kof-
fi econcert. De gesproken woor-
den kwamen van Hilversums 
burgemeester Pieter Broertjes, 
de klassieke muziek werd ge-
bracht door het Hobbema Trio. 

Door: Niels van der Horst 

Na een kort woord vooraf 
kwam het Hobbema trio op. 
Jussi Paananen (viool), Jean-
ny Beerkens (cello) en Yumi 
Toyama (piano) openden met 
het tweedelige Trio opus 100 
van Franz Schubert. Dat was 
meteen raak. Een wervelend 
eerste deel leverde het trio een 
ongebruikelijk maar begrijpe-
lijk applaus op. Het stuk spreekt 
zeer tot de verbeelding en is erg 
virtuoos. Vooral het spel van 
Yumi Toyama viel op door het 
enorme gemak waarmee haar 
handen over de toetsen vlogen. 
Haar spel was sprankelend, 
helder en vloeiend. Het twee-
de deel begint met een prach-
tig inleidend duet tussen cello 
en piano en ontwikkelt zich 
naar een klein feest voor het 
menselijk oor. Na afl oop van 
Schuberts meesterwerk was het 
tijd voor de introductie van de 
gastspreker.

Nepnieuws
Nog meer bekendheid als bur-
gemeester van Hilversum heeft  
Pieter Broertjes vermoedelijk 
verworven als hoofdredacteur 
van de Volkskrant. Hij ging in 
zijn lezing in op het momenteel 
zeer actuele fenomeen nep-
nieuws, de negatieve gevolgen 
ervan voor een democratie en 
wat er mogelijk tegen kan wor-
den gedaan. Nepnieuws is van 
alle tijden. Iedereen kent de 
sensatie- en of roddelpers. Er 
was een eeuw geleden een krant 
in de VS (Th e Sun) die met het 

publiceren van wilde verhalen 
haar oplage opkrikte. En nog 
verder terug: er zijn genoeg 
mensen die geloven dat de ge-
boorte van Jezus heel anders is 
verlopen dan zoals beschreven 
in de Bijbel. De waarheid is een 
persoonlijk iets. Niet een god 
maar de mens zelf is nu de bron 
van onze waarheid.
Broertjes ging verder met wat 
hij zag als een bedenkelijke 
ontwikkeling: de waarheid 
(lees media) als speelbal van 
de commercie. Als een van de 
dieptepunten hiervan zag hij de 
overname van het ANP door 
John de Mol. Het was hem bij 
die overname opgevallen hoe 
weinig aandacht dit in de me-
dia had gekregen. Wellicht 
was dit al een gevolg van de 
reeds langer bestaande nieuw-
sconglomeraten in medialand. 
Deze vormen in ieder geval in 
potentie een bekend en bewe-
zen gevaar voor een democra-
tie. Naast de evidente nadelen 
van nepnieuws ziet hij ook een 
waardestijging voor gedegen 
journalistiek werk. Dit is in 
zijn ogen ook een van de ant-
woorden op de problematische 
vraagstukken die ontstaan door 
nepnieuws.

Antwoorden
In het laatste deel van zijn be-
toog vertelde hij dat door de 
massaliteit van de social media 
er sprake is van een opkomst 
van een luidruchtige minder-
heid. Ooit was er de digitale 

droom dat door het internet 
de waarheid voor iedereen 
toegankelijk zou worden. Nu 
zien we dat die droom ook een 
‘evil twin’ heeft : deze boosaar-
dige broer of zus maakt gretig 
gebruik van het gegeven dat 
lager opgeleiden nepnieuws 
moeilijker herkennen. Ook 
verontrustend is de explosieve 
groei van tieners die verslaafd 
zijn aan social media. Waar 
drie jaar geleden ‘nog maar’ 18 
procent niet zonder kon van de 
groep 12 tot 16 jaar, is dat nu al 
de helft ! Wat te doen? Afslui-
tend ziet Broertjes heil in het 
transparanter maken van de 
media en het toezicht hierop 
te verbeteren. Verder kan men 
de internationale samenwer-
king uitbreiden en het creëren 
van bewustzijn stimuleren. Dat 
laatste zou zeker ook een plek 
moeten krijgen op scholen in 
de vorm van het bijbrengen van 
mediawijsheid.

Slotakkoord
Het slotakkoord was aan het 
Hobbema Trio. Zij speelden 
met verve Mendelssohns Trio 
opus 49, nr. 1. Ook dit stuk was 
prachtig. Het begin bestaat uit 
een speels motiefj e gefl ankeerd 
door enige weemoed, waarna 
het stuk versnelde en vervol-
gens een mooie muzikale reis 
bood. Het drietal musici leek 
zelfs nog beter te klinken dan 
eerder. Ook nu weer met de 
dansende handen van Yumi 
Toyama als leidraad. 

Nepnieuws en échte muziek
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Heb jij tijd en zin om vrijwilliger op Sypesteyn te worden? 

We kunnen je hulp goed gebruiken!

Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die:
- ons secretariaat kunnen versterken

- de PR en Communicatie van het kasteel kunnen verzorgen

- de evenementen van het kasteel coördineren

Verder hebben we nog de hulp nodig van:
- hoveniers voor het team van onze tuinbaas Henny

- klusjesmannen/-vrouwen in en rond het kasteel

Tenslotte zoeken wij mensen die kunnen helpen bij de huwelij-

ken op Sypesteyn en bij de educatie van schoolkinderen.

Zin om bij ons aan de slag te gaan, bel dan naar 035-5823208 

of mail naar info@sypesteyn.nl

Kasteel-Museum Sypesteyn

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

1231 LC Loosdrecht

Sleutel
Service

ADVERTEREN? 
WWW.DENIEUWSSTER.NL

Kasteel-Museum Sypesteyn 
presenteert van 6 mei tot en 
met 28 oktober: ‘De porselein-
fabriek boven water’. Dit is de 
tweede in een reeks van voor-
lopig drie tentoonstellingen, 
waarmee Kasteel-Museum 
Sypesteyn in Loosdrecht zich 
presenteert als plek om kennis 
te nemen van het spannende 
verhaal van het Hollands por-
selein.

Vanaf de eerste kennismaking 
met oosters porselein, voor het 
eerst door de reis van Marco 
Polo en vanaf de 17de eeuw 
door de invoer op grote schaal 
door de V.O.C., probeerden 
Europeanen dit fascinerende 
‘witte goud’ na te maken. Het 
‘arcanum’ of het geheim van 
de porseleinproductie werd in 
1709 ontrafeld in Meissen. Ge-
durende slechts vijft ig jaar blies 
ook Holland zijn partij mee in 
de productie van deze vorm 
van sierkunst. 

De porseleinfabriek boven water

De plek van de Loosdrecht-
se porseleinfabriek aan en nu 
deels in het water van de plas-
sen werd een aantal jaren ge-
leden grondig onderzocht en 
gedocumenteerd. De tentoon-
stelling De porseleinfabriek 
boven water brengt met behulp 
van grondstoff en en hulpmid-
delen het productieproces in 
beeld. 
De vele gevonden misbaksels 
getuigen op hallucinante wijze 
van het grote afb reukrisico. Bij 

de opgraving kwamen ook on-
bekende vormen en decoraties 
boven water. 

Deze tentoonstelling komt 
mede tot stand in samenwer-
king met de Stichting Loos-
drechts Porselein (SLOP), His-
torische kring Loosdrecht en 
de Vrienden van Kasteel-Muse-
um Sypesteyn.
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Borstkanker, een op de zeven 
vrouwen, krijgt ermee te ma-
ken. Stichting A Sister’s Hope 
haalt gelden op voor weten-
schappelijk onderzoek om 
levens te redden. Ook Yvon-
ne Werson uit Ankeveen had 
borstkanker, evenals haar jon-
gere zus Debbie. Haar moeder 
overleed op 49-jarige leeftijd 
aan die vreselijke ziekte. Daar-
om is Yvonne zeer gemotiveerd 
om de boodschap van A Sister’s 
Hope uit te dragen.

“A Sister’s Hope kun je op ver-
schillende manieren verklaren. 
Natuurlijk de hoop op genezing 
van borstkanker voor iedereen, 
hoop dat niemand van je fami-
lie of vrienden ooit borstkanker 
krijgt en de hoop dat alle vrou-
wen - zussen in de meest brede 
zin van het woord - samen strij-
den tegen borstkanker” vertelt 
Yvonne. De stichting, met af-

delingen in de USA en Neder-
land, werd in 2007 opgericht 
en heeft  inmiddels 5 miljoen 
euro opgehaald. “We zijn een 
kleine stichting die zich vooral 
richt op sportieve evenemen-
ten. Door mee te doen kun je 
sponsors verzamelen. Het gaat 
niet om gigantische bedragen. 
En ook heel belangrijk is dat we 
hechten aan soberheid, er mag 
vrijwel niets aan de strijkstok 
blijven hangen.” Ze geeft  diver-
se voorbeelden van bijeenkom-
sten waar vrouwen zelf dingen 
in elkaar knutselen om onnodi-
ge kosten te vermijden. Overi-
gens krijgt van elke 200 perso-
nen één man borstkanker. Het 
geld wordt rechtstreeks overge-
maakt naar wetenschappelijk 
onderzoek. Op de site van de 
sisters staat een overzicht. Zo 
heeft  dr. Sabine Linn al 1,55 
miljoen euro ontvangen voor 
haar veelbelovende borstkan-

ker onderzoeksprojecten in het 
Anthony van Leeuwenhoekzie-
kenhuis. 

Yvonne vindt het hartverwar-
mend dat ook diverse vrouwen 
uit onze dorpen zich inzetten. 
Met het risico dat ze namen 
vergeet, noemt ze Vera Birk-
hoff  die samen met Tineke van 
Enk fotokaarten verkoopt. Vera 
staat met € 490,- in de top-3 
van 2018. Maar ook Mariëtte 
Steenvoorden met de rode ro-
zen van Lobelia zal ze niet snel 
vergeten. Als senior purser van 
de KLM vliegt Yvonne over 
de hele wereld, maar zodra ze 
even tijd heeft , probeert ze aan 
te haken. “Weet je wat ook zo 
belangrijk is dat ‘helpen helpt’. 
Je ondersteunt elkaar. Je voelt 
je een met de anderen, dat geeft  
een enorme kick. En ik word er 
sterker van.”

Event in oktober
Nu is ze druk in de weer met de 
organisatie van ‘Go For Life’ op 
zondag 7 oktober in Bussum bij 
Squash & Welness. Dat wordt 
een groots evenement met de 
opening door de burgemeester, 

A Sister’s Hope biedt hoop tegen borstkanker

een wandeling van 30 km., een 
fi etstocht van 80 km. en daar-
om heen tal van leuke dingen. 
“Het moet een beleving wor-
den, met poff ertjes, muziek en 
een ontroerende afsluiting, het 
Survivor Moment, enzovoort.”
Iedere dag sterven er acht vrou-
wen aan de gevolgen van borst-
kanker. “Kijk om je heen, denk 
aan al die mooie, lieve, prachti-
ge vrouwen om je heen en denk 
aan jezelf. Jij kan de wereld van 
mensen met borstkanker ver-
anderen” sluit Yvonne Werson 
af.  
Ga voor meer informatie naar: 
www.asistershope.org 

Yvonne met zus Debbie en nicht 
Charlotte bij een event

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

‘s- GRAVELAND- Op de ‘s-Gra-
velandse 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 tuin-
lieden in dienst waren van de 
eigenaren was er regelmatig 
onderhoud. 

Maar tegenwoordig kost het 
Natuurmonumenten, ondanks 
de bestaande vrijwilligersgroe-
pen, steeds meer moeite om 
al dat schilderwerk goed te 

onderhouden. Natuurmonu-
menten zoekt daarom vrijwil-
ligers die zich specifi ek gaan 
toeleggen op het schilderen van 
hekken, slagbomen, banken en 
palen. Vaak is dat buitenwerk, 
bij slecht weer in de werkplaats 
op Gooilust. We denken aan 
een groepje van twee of drie 
personen dat een – of tweemaal 
per week bezig gaat met dit 
schilderwerk. De weekdagen 
zijn in overleg in te vullen, hal-
ve of hele dagen. Vertrekpunt 
is de buitenplaats Gooilust in 
’s-Graveland. Enige ervaring 

met schilderen en technisch 
inzicht (als professional of doe-
het-zelver) is gewenst. 
Meer informatie bij Peter Leer-
makers, boswachter vrijwilli-

gers coördinatie van de eenheid 
Gooi en Vechtstreek: p.leerma-
kers@natuurmonumenten.nl 
of 06-54295143.

Schilders gezocht op de buitenplaatsen  

Van bes tot jenever
Pinetum Blijdenstein nodigt 
u uit voor een lezing en proe-
verij over de jeneverbes en 
jenever op zondag 29 april 
van 15.00 tot 18.00 uur in het 
Pinetum. Met lezingen van 
prof. Jan Wolf en 
Christian Pfeiff er, molenaar 
en stoker van de jenever An-
ker Weesp. Aansluitend een 
wandeling langs de jenever-
besstruiken en een proeverij. 
Pinetum Blijdenstein: Van 
der Lindenlaan 125, Hil-
versum; tel: 035 – 623 1123; 
info@pinetum.nl; www.pine-
tum.nl

Van het boek ‘Puk de kleine 
viool’ dat Désirée Wijma al in 
2011 schreef heeft Rafaéla 
Bikker een leuke theatervoor-
stelling gemaakt. Afgelopen 
zaterdag was de première in 
het Wijkgebouw. 

Désirée Wijma is violiste en 
muzieklerares, zij schreef het 
boekje met het doel kinderen 
op een ongedwongen manier 
in aanraking te brengen met 
verschillende muziekinstru-
menten. Dat is redelijk gelukt 
met deze voorstelling. Of het 
ook echt zo spannend is voor 
de jeugd van tegenwoordig 
valt te betwijfelen. Maar Ra-
faéla Bikker heeft  op creatieve 
wijze het verhaal omgezet in 
een voorstelling met gevari-
eerde vormen, waarbij de acht 
kinderen losjes en vrolijk hun 
rollen speelden. Het begint met 
romantische beelden op een 
scherm waarbij vioolbouwer 
Jan Jaap vertelt hoe hij van een 

omgewaaide esdoorn strijkin-
strumenten bouwt. De kleine 
is zijn favoriet, die noemt hij 
Puk. Jolien koopt hem. Dan 
verandert de mise en scene, vi-
ool Puk wordt een jongen met 
een trilbuikje, in een glimmend 
gouden vest. Samen met de 
andere instrumenten speelt hij 
zijn eerste repetitie. De kinde-
ren zingen op de klanken van 
Beethoven, zelfs dirigent Pieter 
van den Dolder bast mee. Hij 
heeft  de melodieën zelf gecom-
poneerd. Er ontwikkelen zich 
dialogen tussen de diverse in-
strumenten die elkaar wel mo-
gen. 
Ook grapjes als ‘een kat weet 
wanneer hij moet ophouden 
met janken, een viool niet’ wor-
den regelmatig uitgewisseld. 
Dat er af en toe stiltes vallen of 
verwarring optreedt, doet niets 
af aan het verhaal, het is juist 
komisch. De 11-jarige Mees 
Flipse speelt een overtuigende 
Puk, een onzeker type die de 

muziekwereld om hem heen 
steeds beter leert kennen. Maar 
ook de andere kinderen ken-
nen geen schroom. Ook niet 
voor mevrouw Piano met haar 
88 toetsen op haar jurk, een rol 
voor regisseuse Rafaéla Bikker. 
Het fragment met de schaduw-
beelden met mevrouw Harp 
is prachtig. Gaandeweg blijkt 
dat Puk verliefd is op Fien, de 
dwarsfl uit. Hoewel de andere 

instrumenten het graag zouden 
willen, komt het niet tot zoe-
nen. 
Gelukkig duurt de voorstelling 
geen anderhalf uur zoals Dési-
rée aankondigde, maar zongen 
de kinderen na drie kwartier 
een vrolijk slotlied ‘We gaan op 
reis’. Met z’n allen op tournee. 
Terecht applaus en bloemen 
(en wijn) voor alle medewer-
kers. 

Puk speelt de kleine viool in theater 
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Colofon
Woningbouwvereniging 

Vecht en Omstreken
Bezoekadres: 
Poeldijk 2 te Breukelen
Maandag t/m vrijdag
8.30 - 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt u 
uitsluitend terecht op afspraak

Bezoekadres: 
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag en donderdag
9.00 - 16.00 uur

Postadres: 
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Telefoonnummer: 
(0346) 25 94 90

Wij zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar 
van 8.00 tot 16.00 uur

Deze pagina wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van 
Woningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken. De pagina verschijnt 
4 x per jaar.

Samenstelling en redactie:
Ineke Spruit

Eindredactie: 
Bert van Rossum

Voor vragen over de inhoud of 
suggesties voor onderwerpen 
kunt u contact opnemen met 
Woningbouwvereniging Vecht 
en Omstreken.

www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl

Vrijdag Koningsdag 27 april
Donderdag Hemelvaartsdag  24 mei 
Vrijdag 25 mei 
Maandag 4 juni Tweede Pinksterdag

Tijdens onze sluitingsuren maken 
wij voor spoedeisende zaken gebruik 
van een boodschappendienst. Zij 
weten wie zij voor ons moeten in-
schakelen om uw spoedeisende pro-
bleem op te lossen. 
U bereikt de boodschappendienst 
via ons algemene telefoonnummer 
0346 259 490. 

Voor alle andere zaken zijn wij tij-
dens reguliere openingstijden be-
reikbaar via het algemene telefoon-
nummer en/of een bezoek aan een 
van onze kantoren. 
Uiteraard kunt u ons 24/7 bena-
deren via ons emailadres: info@
vechtenomstreken.nl en de website 
www.vechtenomstreken.nl waar u 
gebruik kunt maken van het con-
tactformulier.

Extra sluitingsdagen

Vertrek directeur-bestuurder

Nieuwbouw Godelindehof
In Nieuw-Loosdrecht bouwen we momenteel 40 nieuwbouwappartementen verdeeld over twee complexen. De vier verschil-
lende type appartementen zijn bestemd voor mensen vanaf 55 jaar. Het merendeel van de appartementen heeft naast de ruime 
woonkamer met een open keuken, 1 slaapkamer en een aantal heeft 2 slaapkamers. 

Na een dienstverband van ruim 33 
jaar bij Vecht en Omstreken en haar 
rechtsvoorgangers verlaat ik Vecht en 
Omstreken. Toen ik op 1 april 1985 
in dienst trad als medewerker bij 
Woningbouwvereniging Breukelen 
was ik al twee jaar penningmeester 
bij de Woningbouwvereniging ‘de 
Vechtparel’ in Loenen aan de Vecht. 
In totaal heb ik er nu dus 35 jaar 
volkshuisvesting op zitten in Stichtse 
Vecht. Ik kijk terug op een mooie 
tijd waarin veel gerealiseerd is. Trots 
ben ik vooral op de realisatie van De 
Driestroom in Breukelen, een mul-
tifunctioneel gebouw met allerlei 
faciliteiten op gebied van welzijn en 
zorg. Denk o.a. aan de huisartsen, 
apotheek, fysiotherapie en tal van 
andere zaken. Een gebouw dat wo-
ningbouwcorporaties onder de hui-
dige wetgeving niet meer mogen rea-
liseren. Ook ben ik trots op Boerderij 
De Poel. Een monumentaal pand dat 
jaren stond te verpauperen en dank-
zij onze inspanningen een prachtige 
plek is geworden voor mensen die 
niet zelfstandig kunnen wonen. 
Jammer vind ik het dat in 2004 onder 
politieke druk het pand Kloosterhof 
met 32 wooneenheden op de 
Hazeslinger in Breukelen is gesloopt. 
Nu 14 jaar later is er behalve het lan-
ceren van vele plannen en politieke 

discussies hierover nog steeds niets 
concreets tot stand gebracht. 
Inmiddels is de fusie met Wonen 
Wijdemeren uit Loosdrecht per 1 ja-
nuari jl. een feit en zijn we ook daar 
werkzaam met zoals u op deze pagina 
heeft kunnen lezen een mooi nieuw-
bouwproject ‘Godelindehof‘.
Voor mijn opvolger ligger er mooie 
uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor 
dat de woningen voldoen aan alle ei-
sen op het gebied van duurzaamheid. 
Een enorme klus waar veel geld mee 
is gemoeid. De werving en selectie 
van mijn opvolger is inmiddels in 
volle gang. Ik wens de nieuwe direc-
teur-bestuurder veel succes, maar 
vooral plezier in de sociale volkshuis-
vesting toe. En ik? Ik ga genieten van 
mijn (vroeg)pensioen. Ik spreek u 
vast nog wel tijdens mijn fietsrondjes 
langs de woningen.

Bert van Rossum

Onderhoud gecombineerd met duurzaamheid 

Sloop en vervangende 
nieuwbouw

10 Duplexwoningen in de Wilhelmina-
straat 31-35bis zullen volgend jaar wor-
den gesloopt. Met de bewoners van deze
woningen hebben we de afgelopen 2 jaar
intensief overleg gevoerd over vervangende 
nieuwbouw op deze locatie en een sociaal
plan. Met de toekomstig sloop van deze 
duplexwoningen komt er ruimte vrij voor
de bouw van  8 grondgebonden woningen 
die op duurzaamheidsniveau meer dan 
voldoen aan de huidige eisen van een ener-
gie zuinige woning. De huidige huurders 
krijgen, indien de gezinssamenstelling dit
toelaat, de mogelijkheid om terug te keren.

Sociaal plan / herhuisvesting
Afspraken met betrekking tot de sloop en
de vervangende huisvesting zijn opgeno-
men in een sociaalplan. Met de huidige 
huurders is in het verleden een huurover-
eenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Deze huurders worden op grond van ge-
inventariseerde individuele woonwensen
geherhuisvest. Zij krijgen onder bepaalde
voorwaarden voorrang op andere wo-
ningzoekenden omdat er sprake is van een
stadsvernieuwingsurgentie. Huurders met
een terugkeer wens maken tijdelijk van de
nieuwe woningen tijdelijk gebruik van 
wisselwoningen. Huurders hebben daar-
naast de mogelijkheid om door te stro-
men naar een andere woning van Vecht 
en Omstreken. Met de sloop zal in 2019
worden gestart. Aansluitend vindt de ver-
vangende nieuwbouw plaats. 

Huurverhoging

Lidmaatschap Vecht en Omstreken / Ledenvergaderingen

Doet u als huurder ook mee?

Zonne-energie. De zon is een schone 
energiebron die nooit opraakt. Je kunt 
zelf de energie van de zon benutten met 
zonnepanelen op het dak. Wij hebben als 
pilot twee grondgebonden woningen in 
de Poel voorzien van 6 zonnepanelen op 
het dak. Dit is een succes!  De zonnepane-
len genereren stroom die via een omvor-
mer naar de elektrameter gaat.

Wat levert dit op voor de huurder 
De huurder betaalt hiervoor per maand 
een vaste vergoeding van € 12,50 per 
maand. Bij een stroomprijs van € 0,20 le-
vert dit een besparing op tussen € 240,- en  
€ 300,- per jaar. Een cadeautje van de zon 
ter waarde van €  90,- tot € 150,- per jaar.

Meedoen?
Wilt u als huurder ook zonnepanelen op 
het dak?  Neem dan contact met ons op via 
info@vechtenomstreken.nl of met het con-
tactformulier via onze website www.vech-
tenomstreken.nl  of bel ons op algemene 
nummer 0346 259490. Houd u er rekening 
mee dat als deze oproep veel reacties oplevert 
wij tijd nodig hebben om uw aanvraag te 
verwerken en de zonnepanelen te plaatsen.

Drie maanden werkzaam in Loosdrecht?

Een van onze doelstellingen is duurzaam-
heid. Daarom voeren we bij de flatwo-
ningen aan de Luitenant Maltbystraat 
groot onderhoud uit gecombineerd met 
energetische verbeteringen. 
Er is gekozen voor nieuwe kunststof 
kozijnen ter vervanging en verbe-
tering van de oude Franse balkon-
deur- kozijnen die gebreken vertonen. 

Dit zijn nieuwe energiebesparende ko-
zijnen met triple-glas beglazing. In de 
woningen komt een zogenaamd CO
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gestuurd mechanisch ventilatiesysteem. 
Door het isoleren van het plafond van de 
bergingen isoleren we tevens de vloeren 
van de onderste woonlaag. 
Op het dak van het complex plaatsen we 
zonnepanelen. De stroom die we daar-

mee opwekken wordt verbruikt in de 
algemene ruimten. Met deze maatregelen 
nemen we een stap in de goede richting 
om in de toekomst uit te komen op ener-
gie neutrale woningen.
In samenspraak met de bewoners kijken 
we ook naar aanpassingen die het gevoel 
van veiligheid en de leefbaarheid vergro-
ten.

Alle appartementen beschikken over een 
balkon of terras en inpandige berging. 
Beide gebouwen zijn voorzien van een 
lift en zonnepanelen voor elektraverbruik 
van de algemene ruimte en de liften. Er 
is een gemeenschappelijke tuin voor de 

bewoners, en een fietsenberging. Tevens 
worden parkeerplaatsen aangelegd, zowel 
op het terrein als in de omgeving van de 
complexen. 
De appartementen worden in juni/juli 
2018 opgeleverd. 10 appartementen zijn 

toegekend aan de oorspronkelijke bewo-
ners die willen terugkeren. 

De overige 30 appartementen zijn inmid-
dels geadverteerd via Woningnet. De de-
finitieve toewijzing is begin mei bekend.

Vecht en Omstreken is een vereniging 
met leden. De leden zijn niet per defini-
tie huurders, ook niet-huurders kunnen 
lid zijn van onze vereniging. 
Het lidmaatschap is op persoonlijke 
titel en het lidmaatschap bedraagt € 5,- 
per jaar waarvoor u in juni een factuur 
ontvangt. Leden worden door de raad 

van commissarissen tweemaal per jaar 
uitgenodigd voor de algemene leden-
vergaderingen die dit jaar plaatsvinden 
op 5 juni en 11 december. Tijdens deze 
ledenvergaderingen krijgt u uitleg over 
zaken waar onze organisatie zich mee 
bezig houdt, zoals: projecten, begroting, 
jaarverslag, organisatie, wettelijke regel-

geving, etc. Tevens kunt u over algemene 
zaken vragen stellen. De vergadering 
is niet bedoeld voor uw persoonlijke 
woonaangelegenheden. Het lidmaat-
schap is niet bedoeld om in aanmer-
king te komen voor een huurwoning. 
Daarvoor dient u ingeschreven te staan 
bij Woningnet (www.woningnet.nl)

Goed nieuws voor onze (niet zakelijke) 
huurders…. Dit jaar ontvangen zij geen 
huurverhoging. Ook de huurders van 
onze garages en parkeerplaatsen ontvan-
gen dit jaar geen huurverhoging. Wat de 
reden is?  Recent bleek dat de startpositie 
na de fusie gunstiger is dan waar we bij 
het opstellen van de  begroting rekening 
mee hielden. Hierdoor hebben wij dit 
jaar de huurverhoging niet nodig, en be-
sloten de huren dan ook niet te verhogen.  

Helaas hadden we de huishoudver-
klaringen al wel opgevraagd bij de 
Belastingdienst. Deze hebben wij direct 
vernietigd. Voor komend jaar gaan wij de
werkwijze bekijken en aanpassen. Zodat 
we niet meer onterecht huishoudverkla-
ringen opvragen. 
De zakelijke huurders krijgen als enige
wel een huurverhoging gebaseerd op het
CPI cijfer, voor dit jaar komt dat neer op 
1,010%. 

Na de fusie met Wonen Wijdemeren per 
1 januari 2018 zijn onze werkzaamheden 
uitgebreid naar Loosdrecht. Op 
dinsdag en donderdag zijn wij met twee 
medewerkers aanwezig op de Lindelaan 
100 in Loosdrecht. Na een tijd van 
wennen, begint het nu gewoon te worden 
dat er op deze dagen twee medewerkers in 
Breukelen minder zijn. Daarnaast zijn we 
natuurlijk ook regelmatig in Loosdrecht 
voor allerlei onderhoudswerkzaamheden. 
Wat vooral de eerste maand opviel was 
dat de helft van de mails en brieven uit 
Loosdrecht kwam. Waarschijnlijk even 
aftasten en wennen aan elkaar. Voor de 

bouw van de Godelindehof maken we 
nog gebruik van de diensten van de oud 
bestuursleden van Wonen Wijdemeren, 
Lex Collignon en Wil Kok, die daar 
toezicht houden op de uitvoerende 
werkzaamheden. 
Dat is een bewuste keuze. Het leek 
ons niet verstandig om halverwege een 
bouwproces het bouwteam te wijzigen. 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat men in 
Loosdrecht de weg naar de medewerkers 
van Vecht en Omstreken weet te vinden 
en tevreden is over de dienstverlening. 
Wij staan open voor suggesties voor 
verbetering.
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Cursus ‘Peuter in zicht!’ 
Wat moet je doen als je kind 
een drift bui heeft ? Of niet 
luistert? Of andere kinderen 
slaat? Alle ouders van peuters 
komen voor dit soort vragen 
te staan en zoeken naar op-
lossingen. Dat kun je alleen 
doen, maar ook samen met 
andere ouders. Hierbij biedt 
de cursus ‘Peuter in zicht!’ 
een steuntje in de rug.  
Speciaal voor ouders met 
peuters van 2 tot 4 jaar, biedt 
Jeugd en Gezin de cursus 
‘Peuter in zicht!’. Deze cursus 
bestaat uit vier bijeenkom-
sten van twee uur, waarin 
verschillende thema’s cen-
traal staan: Hoe verloopt de 
ontwikkeling? Hoe stimu-
leer je dit? En hoe kun je het 
gedrag van je kind sturen? 
Door deze vragen met ande-
re ouders te bespreken, kun je 
delen wat werkt en kijken wat 
voor jou ook een geschikte 
oplossing is. Dat geeft  meer 
inzicht bij de opvoeding van 
je kind.  
De cursus start 24 mei in Hil-
versum (Frederik van Eeden-
laan 13b) en vindt plaats op 
vier opeenvolgende woens-
dagen tussen 20.00 en 22.00 
uur. De kosten voor deel-
name zijn 30 euro per ou-
der(paar). Ouders uit de hele 
regio Gooi en Vechtstreek 
zijn welkom.
Informatie: www.jggv.nl 
(cursussen). Of bellen naar 
035 69 26 350 of mailen: cur-
sussen@jggv.nl.

'Beachvolleybal’

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 
juni aanstaande is het weer 
zover. Voor de 34e keer or-
ganiseert de Loosdrechtse 
Volleybalclub het De Schakel-
Beachtoernooi op het terrein 
voor sportzaal Eikenrode in 
Loosdrecht. 

De 200 kuub parelwit strand-
zand, waar op vrijdag de jeugd 
en badminton en zaterdag het 
beachvolleybal aan de slag 
gaan, is reeds besteld. De or-
ganisatie van LoVoC is er klaar 

voor. Naast het sportieve ge-
deelte zijn er dit jaar opnieuw 
diverse andere activiteiten, die 
een bezoek aan dit inmiddels 
traditionele Loosdrechtse eve-
nement aantrekkelijk maken. 
Dit Beachtoernooi zal uitein-
delijk op de zaterdag worden 
afgesloten met een live optre-
den van een bekende Neder-
landstalige zanger. Tot 10 mei 
kan worden ingeschreven. De 
inschrijff ormulieren zijn te 
vinden op www.loosdrechtbe-
ach.nl. Er is plek voor 36 bad-

mintonteams en 56 volleybal-
teams. De ervaring leert dat je 
er snel bij moet zijn, want vol 
= vol! Blijf strak op de hoogte: 

raadpleeg geregeld de beachsi-
te en facebook. 

Inschrijven De Schakel Beachtoernooi van start

'Suppen’

Op zondag 29 april organiseert 
ikSUP vanaf 10.00 uur een gezel-
lig sup-event. Deze dag kun je di-
verse merken en modellen sups 
komen testen en vergelijken. 
De merken RED Paddle Co, 
Starboard en Fanatic zijn aan-
wezig met hun 2018-collecties. 
Verder worden er mini work-
shops gegeven zoals bijv. Yoga- 
en Pilates-SUP, Honden-SUP, 
er liggen kinderboards klaar 
zodat de kids zich niet hoeven 
te vervelen en voor de waag-
halzen is er de mogelijkheid 
om te Foil-SUPpen. Er kan 
SUP-Polo worden gespeeld 
en de dag zou niet compleet 
zijn zonder een gezellige 

Sup-toertocht om 14.00 uur 
door het natuurgebied van de 
Loosdrechtse Plassen: je kunt 
kiezen uit 2 tochten: 5 of 10 
km. Het event zal gehouden 
worden bij onze showroom bij 
Jachthaven Wetterwille; Oud 
Loosdrechtsedijk 191 te Loos-
drecht. 

Handig om te weten
Entree & testen = gratis. Deel-
name workshop - €5,-. Deel-
name toertocht - € 7,50 bij 
gebruik eigen materiaal. Deel-
name toertocht - € 15,00 bij 
huur materiaal ikSUP/impor-
teurs
Inschrijven en/of vragen via 

ikSUP: tel. 06 81 467 367; 
info@iksup.nl of via onze site
www.iksup.nl/agenda

Het team ikSUP hoopt jullie te 
mogen ontvangen de 29e.

Sup-event bij Jachthaven Wetterwille 

'Clubkas’

WIJDEMEREN- Rabobank Gooi 
en Vechtstreek deelde woens-
dag 11 april tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst cheques uit 
aan alle deelnemers van de Ra-
bobank Clubkas Campagne in 
Wijdemeren. In totaal verdeel-
de de bank € 12.100,- onder 23 
clubs. 

Tijdens de uitreiking, die plaats-
vond in het clubhuis van GWV 
De Vrijbuiter in Loosdrecht, is 
bekend gemaakt hoeveel stem-
men elke club heeft  ontvangen. 
De clubs hadden ieder op hun 
eigen, vaak heel originele manier, 
campagne gevoerd om leden 
van de bank te enthousiasmeren 
op hen te stemmen. Met het be-
drag kunnen zij hun gewenste 
doelen realiseren. De Vrijbuiter 
was gevuld met benieuwde verte-
genwoordigers van verenigingen 
en stichtingen. Uiteindelijk was 
iedereen winnaar, zoals markt-
teamleider Esther Holtkamp be-
nadrukte. 

Clubs
Deze verenigingen kregen een 
cheque: IJsclub Nederhorst den 

Berg, Historische 
kring Nederhorst den 
Berg, S.V. ’s-Grave-
land, IJsclub Loos-
drecht, Volleybal Ver-
eniging Nederhorst, 
Stichting SLOEP, 
IJLP - IJsclub de 
Loosdrechtse Plassen, 
Gemengd Koor Wij-
demeren, Zangkoor 
Fun4All, Muziekver-
eniging BMOL, Drie-
dorpenloop, ASV 65, 
Fanfarekorps Nieuw 
Leven, Loosdrechtse 
Volleybalclub Lo-
VoC, Stichting Kursus 
Projekt Loosdrecht, 
Gymnastiekvereniging Odis, 
Gooise Onderwatersport Ver-
eniging, Tennisvereniging Wes-
terveld, Tennis Vereniging Loos-
drecht
Judoclub Nederhorst, tv de Ra-
ding, Muziektheater Spotlight 
Loosdrecht en Watersportvereni-
ging De Spiegel.

Growing a better 
world together
Rabobank organiseerde dit jaar 

voor de tweede keer de Rabo-
bank Clubkas Campagne in het 
Gooi en de Vechtstreek, waarbij 
in totaal € 75.000 wordt uitge-
reikt. De belangrijkste spelregels: 
Elke club uit de regio die bankiert 
bij de bank kon zich tot eind fe-
bruari aanmelden. Vervolgens 
konden de leden van de Rabo-
bank hun stem uitbrengen op 
de deelnemende clubs die zij een 
warm hart toedragen. Elke stem 
is geld waard. Op deze manier 

kunnen clubs die klant zijn van 
de Rabobank activiteiten reali-
seren die de leefb aarheid van de 
gemeente verbetert. 

De totale uitslag is te vinden op 
www.rabobank.nl/gvs  

Rabobank verdeelt € 12.100 in Wijdemeren

Wijdemeerse clubs zijn blij met 
hun cheque 

(foto: Patrick Siemons)

Nog plaatsen vrij 
voor dagtocht 
Op 23 april a.s. gaan de ge-
zamenlijke ouderenbonden 
naar Andijk en bezoeken na 
een mooie rit en koffi  e met 
gebak onderweg de tentoon-
stelling van kunstenaar Ma-
rius van Dokkum. De lunch 
bestaat uit een stamppotten-
buff et. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar.
Vertrekplaatsen: 8.15 uur 
Willie Dasplein te Neder-
horst; 8.30 uur Overmeer; 
8.45 uur Meenthof Korten-
hoef; 9.00 uur Emtinckhof 
Loosdrecht. De kosten voor 
deze dag zijn 43 euro.
Opgeven bij: Th eo Stalen-
hoef, tel. 0294-251237 en Bep 
ten Berge, tel. 0294-267855.



Woensdag  april 10 NIEUWSSTER

'Voetbal’

Het kan raar lopen in het ama-
teurvoetbal. Enkele  weken 
geleden speelde Loosdrecht 
nog degradatievoetbal maar 
nu, na een klinkende 1-3 over-
winning op Victoria, doet het 
volop mee in de derde perio-
de. Dankzij goals van Nickay 
Schenk, Edwin Klok en Patrick 
Bonhof trok de ploeg van Roy 
Versluis aan het langste eind 
in een uitermate vermakelijke 
derby.

Door: Michel Kamer

Loosdrecht trof een jong Vic-
toria dat noodgedwongen ver-
schillende A-junioren moest 
inpassen. Dat nam niet weg dat 
de thuisploeg de Loosdrech-
ters van begin af aan het vuur 
aan de schenen legde. Antho-
ny Albert kreeg al na 4 minu-
ten een vrije trap tegen en die 
werd onberispelijk langs doel-
man Tom Groeneveld gescho-
ten door aanvoerder Kasper 
Leenen. Wat volgde was een 
rommelig eerste 20 minuten, 
waarin Loosdrecht moeite had 

met de pressie van Victoria. 
Trainer Versluis besloot terug 
te vallen op 4-3-3 en daarmee 
kwam de wedstrijd in meer in 
evenwicht. Toch was het vooral 
Victoria dat druk zette op de 
Loosdrechtse defensie en tot 
gevaarlijke voorzetten en cor-
ners kwam. Loosdrecht brak 
verschillende keren uit met de 
behendige Aboubakr Ouad-
douhh en nieuwe versterking 
Mohammed Adarghal maar 
kwam niet tot scoren. Jeroen 
Lamme dacht de gelijkmaker 
binnen te schieten maar door-
dat hij de bal uit de handen van 
de keeper kopte in het 5-me-
tergebied ging dat feestje niet 
door. Groeneveld hield Loos-
drecht op slag van rust in leven 
toen een voorzet vanaf rechts 
werd ingekopt maar katachtig 
door de Loosdrechtse goalie 
uit de hoek werd gedoken. 
In de tweede helft  kantelde de 
wedstrijd langzaam maar zeker 
in het voordeel van Loosdrecht. 
Lamme kopte net over en Bon-
hof probeerde van afstand 
de keeper te verrassen, maar 

schoot recht in 
zijn handen. 
Na 60 minuten 
werd supersub 
Nickay Schenk 
in het veld ge-
bracht en die 
toonde maar 
weer eens zijn 
s cor ingsver-
mogen. Bonhof 
brak uit op de 
rechterfl ank en 
zette voor op 
Moh am m e d. 
Die kon hem 
met een klein 
tikje verlengen op de meege-
lopen Schenk, en de invaller 
schoof, met wat zijn eerste bal-
contact leek, beheerst de gelijk-
maker binnen. Enkele minu-
ten later pakte Loosdrecht de 
voorsprong. Bram Sleven gaf 
een voorzet op een presenteer-
blaadje en Edwin Klok kopte 
keurig van dichtbij de 2-1 te-
gen de touwen. Victoria zette 
alles op alles om terug in de 
wedstrijd te komen, maar gaf 
daarbij zoveel ruimte weg dat 

Klinkende Loosdrechtse overwinning in vermakelijke derby

Edwin Klok wint een kopduel 
met Victoriaan (foto: Piet van 

Bemmelen)

LoVoC heren-1 had nog een 
paar punten nodig om hele-
maal zeker te zijn van een lan-
ger verblijf in de eerste klasse. 
Vrijdagavond tegen nummer 
vier van de ranglijst Wilhel-
mina uit Amersfoort werden 
niet alleen de noodzakelijke 
punten gepakt, maar werd ook 
verrassend met 3-2 gewonnen. 

LoVoC begon de wedstrijd 
prima met 25-20 winst in de 

eerste set. In de tweede set had 
LoVoC voortdurend het initi-
atief. Bij 14-11 liet LoVoC het 
even lopen en haakte Wilhel-
mina aan met 15-14. Hierna 
was het weer aan LoVoC dat de 
set met ruim verschil (25-19) 
pakte. LoVoC zette in de derde 
set aanvankelijk goed door en 
liep vlot uit naar 6-0. Wilhel-
mina herstelde zich en kwam 
sterk terug. Bij LoVoC stag-
neerde de aanval en werd het 

spel steeds slordiger. Wat ook 
niet mee hielp waren de vele 
fouten in de service. Toch bleef 
het gelijk op gaan in de stand 
en pas op het eind van de set 
sloeg Wilhelmina een gaatje. 
Het kon echter bij 21-24 de set 
niet uitmaken. Maar ook Lo-
VoC liet een setpoint liggen en 
was het tenslotte Wilhelmina 
dat met 26-28 de set naar zich 
toe trok. In de vierde set zakte 
LoVoC ver terug en speelde het 

ver onder het niveau dat ver-
wacht mag worden. De over-
tuiging ontbrak en Wilhelmina 
was op alle fronten sterker. Via 
18-25 dwongen de Amersfoor-
ters een vijfde set af. LoVoC 
herstelde zich van de zeperd in 
de vierde set en gaf Wilhelmi-
na geen kans. Verdiend sleepte 
LoVoC via 15-10 de winst bin-
nen. De vreugde was groot met 
het veilig stellen van de plaats 
in de eerste klasse. 

Dames
LoVoC dames-1 had weinig 
moeite met Oberon uit Weesp. 
Met degelijk spel en prima ser-
vicedruk in de eerste twee sets 
pakte LoVoC via 25-15 en 25-
16 een 2-0 voorsprong. De der-
de set was het spel rommelig , 
maar pakte LoVoC toch met 
25-23 de winst. De laatste set 
was voor Oberon, 21-25. Na 
de 3-1 winst staan de dames 
op een knappe 4e plaats in de 
eerste klasse. 

LoVoC heren pakken belangrijke winst

'Volleybal’

Loosdrecht diverse malen ge-
vaarlijk counterde. Wie anders 
dan Abou gooide de wedstrijd 
op slot door in de 16 watervlug 
zijn tegenstander te passeren, 
gevloerd te worden en terecht 
een pingel mee te krijgen. Bon-
hof wist wel raad met deze mo-
gelijkheid en schoot hard in de 
hoek, eindstand 1-3.
Een fantastische wedstrijd 
voor de Loosdrechters maar 
ook de andere toeschouwers 
zullen zich hebben vermaakt 

met open en aanvallende spel 
van beide ploegen.  Loosdrecht 
kan zich opmaken voor de vol-
gende kraker uit bij Geinoord 
en zet de achtervolging in op 
De Meern voor de derde peri-
ode. 

'Schaatsen’

Het winterseizoen is over, de 
schaatsen zijn opgeborgen, de 
TGL kan een maandje van zijn 
welverdiende rust genieten. 
De afgelopen drie maanden 
zijn erg druk geweest met al-
lerlei belangrijke wedstrijden.

Bart Vreugdenhil en Olof Ger-
ritsen deden alweer voor het 
derde jaar achtereen mee aan 
het NK-allround in Heeren-
veen. Na een topkwalifi catie bij 
de Gruno bokaal (3e en 5e en 
ook nog winnaar van de Zilve-
ren Schaats) reden ze naar een 
prachtige 14e en 13e plek tus-
sen al die Nederlandse toppers. 
De TGL-clubkampioenschap-
pen (op 21 januari), gereden 
onder prima omstandigheden, 

werden weer een groot succes. 
Van jong (JSL) tot oud werd er 
ouderwets fel gestreden. Bij de 
dames werd Marjolein vd Steen 
voor het 5e jaar achtereen club-
kampioen en bij de heren Bart 
Vreugdenhil (2e maal). Op de 
diverse baankampioenschap-
pen liet de TGL- jeugd ook 
weer fl ink van zich horen. Vrij-
wel alle pupillen mochten aan 
deze wedstrijden meedoen. 
Dat leverde Esther Withagen 
zelfs een mooie 3e plek op. De 
traditionele laatste wedstrijden 
van het seizoen werden gere-
den in Heerenveen. Op deze 
recordwedstrijden stonden 
maar liefst 17 TGL rijders aan 
de start.

Ireen Wüst
Doordat er net een cli-
nic van Just Lease gaan-
de was, konden onze 
TGL-kanjers met andere 
Nederlandse toppers op 
de foto (Ireen Wüst, Jan 
Blokhuizen, Antoinette 
de Jong en Marcel Bos-
ker)
Gemotiveerd door deze 
toppers, werden er prachti-
ge races neergezet. Met een 
totaal van 21 PR’s gingen we 
weer naar Loosdrecht terug. 
Op vrijdagavond 6 april werd 
het seizoen (prijsuitreiking van 
de clubkampioenschappen) 
op feestelijke wijze afgesloten 
in de kantine van TVL aan de 
Rading.

Terugblik op schaatsseizoen TGL

Zowel de aanwezige JSL-rij-
dertjes als al onze TGL- rijders 
werden in het zonnetje gezet 
en kregen allemaal een prijs en 
cadeautje. Ook onze clubkam-
pioenen werden geëerd. Bart 
en Marjolein ontvingen voor 
hun prestaties de ‘Henk de 
Man Wissel Bokaal’. Aan het 
einde van de prijsuitreiking er 

werd op daverende wijze af-
scheid genomen van onze trai-
ners Menno Nieuwenhuize en 
René Gerritsen. Nu zijn we toe 
aan een heerlijk maandje rust 
en beginnen op maandag 7 
mei weer met frisse moed aan 
de zomertrainingen.
Voor meer informatie: 
tgloosdrecht.nl/



NIEUWSSTER  11Woensdag  april 

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen

neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

BEZORGERS GEZOCHT!

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 slui-

tingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor 

maandag 10.00 uur. 

KOPIJ

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 

Gevraagd Oud ijzer

en andere metalen

06-25514689

 

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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

STERRETJES

WANNEER TIJD WAT WAAR
11-27 apr. 11.00 u. Impressionist Joep Bertrams Galerie WM, Herenwg. 73 
wo. 18 apr. 10.00 u. Th emaochtend ‘Oost Australië’ Bibliotheek, Tjalk 41
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.
do. 26 apr. 20.00 u. Info nieuwbouw Beukenhof Th eaterzaal De Beukenhof
zo. 29 apr. 10.00 u. Sup Event met veel activiteiten Wetterwille, Oud Ldr.dijk 191

Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

Activiteiten agenda

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Zo. 22 april: 11.00 uur:  Pater P. de Klerk. 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo. 22 april: 10.00 uur: Ds. J.C.M. Teding van Berkhout-Fabius,

 18.30 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde.

Gereformeerde kerk

Zo. 22 april: 10.00 uur: Ds. A. de Boer.  

Beukenhof

Zo. 22 april: geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 22 april: 09.30 uur: Ds. F.A.J. Heikoop,

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk,

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 22 april: 09.30 uur: Ds. J. Bouma

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

Programma GooiTV
Vanaf 18 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 
- TV Magazine met diverse onderwerpen zoals het te water laten van 
boten en schepen. - RegioHub: wandelen met elkaar als therapie voor 
een gezonder lichaam. - In gesprek met de waarnemend burgemees-
ter van Wijdemeren, Freek Ossel. - In Derde Termijn: Ruud Bochardt 
praat met oa Sieta Vermeulen (VVD Wijdemeren) waarom vouwen 
zoveel voorkeurstemmen kregen bij de laatste verkiezingen.
GooiTV is te zien bij Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Wij willen jullie graag op de 
hoogte stellen van de volgende 
bijeenkomsten en activiteiten 
die in de aanloop naar de Feest-
week nog op de SLOEP-agenda 
staan.
 
Heb je tijd en zin, kom dan:
•  Naar de schminkcursus onder 

leiding van Heidi en Rhea op, 
opgeven kan nog via heidi@
stichtingsloep.nl

•  Naar de EHBO op donderdag 
19 april om 20.00 uur in de 
Brandweerkazerne.

•  Loten verkopen onder leiding 
van Annemiek op bijna iede-
re avond door de week. Laat 
haar even weten als je komt 
dan hoor je meteen waar ver-
zameld wordt. Het telefoon-
nummer van Annemiek is: 
06-29.06.29.32

 

En verder willen wij je vragen 
of je:
•  je hebt opgegeven voor de 

Vrijwilligersavond op maan-
dag 30 april

•  je wil mee-eten na de SLOEP 
Rally op zondag 29 april

•  je hebt opgegeven voor de ac-
tiviteiten die jij leuk vindt

En dan is het bijna 25 april en 
wordt de tent opgezet en inge-
richt, helpende handen zijn dan 
uiteraard van harte welkom!
Wij hebben er zin in! Met ech-
te SLOEP- groetjes en tot snel 
ziens in de tent!
Marieke, Tjamke & Monique. 
Email: echtesloepers@gmail.
com; website: www.stich-
tingsloep.nl

Hallo lieve Sloepers,

Op 24 april a.s. neemt Jan C. 
van Westering afscheid als 
voorzitter van het Bestuur van 
Alzheimer Nederland, afdeling 
Gooi en Omstreken. Ter ge-
legenheid daarvan biedt het 
bestuur hem op genoemde 
datum een afscheidsreceptie 
aan van 17:00 tot 19:30 uur in 
Ottenhome, Zuwe 20 in Korten-
hoef. Wie hem persoonlijk de 
hand wil drukken in verband 
met dit afscheid is daar van 
harte welkom.

Jan van Westering neemt afscheid 
van Alzheimer Nederland

Jan van Westering is al vanaf 
juni 2011 voorzitter van het re-
gionale bestuur van Alzheimer 
Nederland, afd. Gooi en Om-
streken. Daarvoor was hij vier 
jaar algemeen bestuurslid. 

Na bijna zeven jaar aan het roer 
van dit kleine, maar onder zijn 
bezielende leiding, zeer actieve 
regiobestuur te hebben gestaan, 
acht Jan nu de tijd gekomen 
om de voorzittershamer neer 
te leggen. Dat is eerder dan de 
rest van het bestuur lief is… 
want wat was hij een goede 
voorzitter. Cees Croes, die hem 
opvolgt als voorzitter, beschrijft  
het zo: Jan is van onschatbare 
waarde geweest als voorzitter 
van ons bestuur. 

Met name door zijn enorme 
netwerk, vooral regionaal maar 
ook landelijk, heeft  hij op vele 
vlakken (zowel bestuurlijk, or-
ganisatorisch als fi nancieel) 
veel voor elkaar gekregen. 
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Rabobank 
Clubkas 

Campagne
Samen
de regio
versterken

Gefeliciteerd!
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne hebben leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek gestemd

op hun favoriete clubs en daarmee € 75.000,- verdeeld. Felicitaties aan de 111 deelnemende clubs en

hartelijk dank aan onze leden voor het stemmen.

Bekijk de volledige uitslag op www.rabobank.nl/gvs

Growing a better world together


