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Zes Loosdrechters en twee Kortenhoevers kregen uit handen 
van burgemeester Freek Ossel de versierselen die horen bij een 
Koninklijke onderscheiding. Martin Heineke werd Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau, de anderen horen bij het gezelschap 
‘leden’ van deze orde.

De 74-jarige Martin Heineke 
is vooral bekend als zeilkam-
pioen. Als je 18 keer Neder-

lands kampioen bent in diverse 
wedstrijdklassen en vier keer 
Primus Inter Pares (wedstrijd 

met alle nationale kampioe-
nen) dan is de titel ‘Beste plas-
senzeiler van Nederland’ wel 
terecht. Ook deed hij veel als 
vrijwilliger voor het KNWV en 
de Pampusclub, zijn favoriete 
zeilboot. Mede door zijn pres-
taties worden de Loosdrechtse 
plassen als belangrijk wed-
strijdwater ervaren. Bij koude 
winters vertoeft  Heineke op de 
bevroren plassen. Hij is sinds 
1975 hoofdbaancommissaris 
en ijsmeester van IJsclub De 
Loosdrechtse Plassen. Ook was 
hij lange tijd betrokken bij de 
marathons op het natuurijs. 
Met zijn onderscheidende car-
rière en inzet heeft  Martin Hei-
neke een onuitwisbare bijdrage 
geleverd aan de gemeente in 
het algemeen en de water- en 
schaatssport in het bijzonder. 

Gerrit de Lange
Gerrit de Lange is vanaf z’n 
tiende meer dan 70 jaar lid van 
voetbalclub Bloemenkwartier, 
sinds 5 jaar samen met de Ze-
bra’s is het BZC ’13. In die de-
cennia heeft  hij vele rollen en 
functies vervuld. Wat heeft  hij 
niet gedaan, zou je je kunnen 
afvragen. In zijn trouwboekje 
stond zelfs ‘zaterdag voetbal.’ 
Ook zette hij zich 25 jaar in 
voor de Gooise Fiets Driedaag-

se. En nog is de ‘goede bemoei-
al’ erg actief voor zijn cluppie. 

Bart ten Herkel
Jonkie Bart ten Herkel (56) be-
schikt over een tomeloze ener-
gie. Vooral tijdens die 15 jaren 
bij Stichting Sloep heeft  hij veel 
tot stand gebracht. 

(v.l.n.r.) Gerrit de Lange, 
Th ea Faase, Bart ten Herkel, 

burgemeester Ossel, Dirk Ridder 
en Martin Heineke (Jan van 

Westering niet op de foto)
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Bij ons bent u aan het juiste adres !

U
w 

m
ak

ela
ar

 si
nd

s 1
97

9 
!

N

O

Z

W

MIS DIT NIET!

HÉT NAUTISCH NETWERK EVENEMENT VAN 

HET GOOI, VECHT EN OMSTREKEN
woensdag
6 juni 2018

www.skutsjesilenloosdrecht.nl
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Tot haar schrik zag Susan Rade-
maker tijdens haar wandeling 
op landgoed Eikenrode dat 
een stuk natuur, direct naast 
de oude kweekbakken, opeens 
volledig was kaal gemaakt. 

Door: Herman Stuijver

Voorheen groeiden hier strui-
ken, lagen er boomstronken en 
stenen etc. Zij schrok, omdat 
ze  weet dat hier al meer dan 20 
jaar kamsalamanders en kleine 
watersalamanders leven. Bei-
de soorten zijn beschermd en 
de kamsalamander is zelfs een 
zeer bedreigde en nog maar 
weinig in Nederland voorko-
mende soort. Mevrouw Rade-
maker heeft  hier zelf meerdere 
keren waarnemingen van ge-
daan. Een kennis van haar heeft  
vorig jaar nog kamsalamanders 
gemeld bij RAVON.

De Uitvoeringsdienst Noord- 
Holland Noord, de instantie 
die ontheffi  ngen op de natuur-
beschermingswet verleent, ver-
telde dat er door hen geen ont-
heffi  ng is verleend. Maar ook 
dat dit een speciale situatie is, 
omdat de gemeente Wijdeme-
ren bepaald zou hebben dat zij 
zelf over de vergunningen van 
Eikenrode gaat.
Wijdemeren is op de hoogte 
van wat eigenaar Ockhuisen 
heeft  uitgevoerd. Dat had niet 
zomaar had gemogen. Een 
medewerker zei dat Ockhui-
sen voorafgaand aan alle werk-
zaamheden eerst een ecoloog 
moet raadplegen en dan zo no-
dig ontheffi  ng moet aanvragen. 
Dat hij dit nu niet gedaan heeft , 

zal hem op een boete komen te 
staan. De handhavers van de 
Uitvoeringsdienst Noord-Hol-
land melden dat de werkzaam-
heden op 8 en 15 maart op het 
landgoed zijn uitgevoerd zon-
der daaraan voorafgaand een 
ecoloog te raadplegen. Dat is 
aanleiding geweest om bij Ock-
huisen een dwangsom te innen 
van € 25.000,-. Die beschikking 
is op 17 april verzonden.

Geen ecoloog
Nico Ockhuisen ontkent dat 
hij een ecoloog moet raadple-
gen. “Als het na 15 maart zou 
gebeuren, dan pas moet ik het 
melden.” Hij weigert dan ook 
de dwangsom te betalen. “In 
overleg met de landschapsar-
chitect ben ik die rotzooi bij die 
oude kassen aan het opruimen. 
Er is nooit meer iets aan gedaan 
sinds 1973. De gemeente staat 
hier achter.” Bovendien twijfelt 
Ockhuisen aan de aanwezig-
heid van kamsalamanders, om-
dat de poeltjes zijn uitgedroogd. 
“Ik zou dus dan ook niet meer 
kunnen maaien, want daar 
kunnen ze ook zitten.” Ockhui-
sen ziet zijn opruimactie in een 
groter kader waarin hij al jaren 
bezig is om het park Eikenrode 
op orde te krijgen. Hij maakt 
van de gelegenheid gebruik om 
zijn onvrede over de overlast 

van hondenuitlaters en vanda-
len te uiten, want dat steekt de 
laatste tijd weer fl ink de kop op. 
Mevrouw Rademaker is ont-
daan over het feit dat Ockhui-
sen klaarblijkelijk afspraken 
niet nakomt. 
Hoe kan het dat het leefgebied 
van ernstig bedreigde die-
ren zomaar wordt vernietigd, 
vraagt ze zich af. Hoe kan de 
gemeente in de toekomst voor-
komen dat er iets gedaan wordt 
wat niet mag? 

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

Hou van het leven iedere dag, 

want je weet nooit of je het morgen nog mag.

.

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

 Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,5050

5,9595 

Runderrollette
gemarineerde biefstukrol
met ontbijtspek

vleeswarentrio
100 gram gebraden varkensrollade
100 gram leverkaas
Bakje kip-kerriesalade 

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Lintjes voor Loosdrechters 
Vervolg van pagina 1

Zo is de Feestweek uitgegroeid 
tot een groot evenement met 
ruim 60 activiteiten, duizenden 
bezoekers en ruim 250 vrijwil-
ligers. Ook was Bart  van 2007 
tot 2017 vicevoorzitter van IJs-
club De Loosdrechtse Plassen. 
Momenteel is hij nog actief bij 
Kasteel-Museum Sypesteyn, 
waar hij evenementen orga-
niseert. Op Ten Herkel doe je 
nooit tevergeefs een beroep. Hij 
was en is de drijvende kracht 
achter veel activiteiten, heeft  
een grote verbindende functie 
en is zeer waardevol voor Loos-
drecht, ook al woont hij tegen-
woordig in Kortenhoef.  

Thea Faase
Th ea Faase-Willemse heeft  een 
oprechte betrokkenheid, gro-
te toewijding en enorme inzet 
voor het welzijn van ouderen. 
Ze is al ruim 25 jaar is vrijwilli-
ger bij De Beukenhof. Ze kookt 
meerdere dagen per week voor 
de bewoners, gaat met hen 
zwemmen, begeleidt hen bij 
afspraken in het ziekenhuis en 
gaat mee met uitstapjes. Daar-
naast organiseert zij muzikale 
activiteiten en spelletjesmidda-
gen waar de bewoners veel ple-
zier aan beleven. Vaak is ze vijf 
dagen per week, drie tot soms 
wel acht uur per dag aanwezig. 
Geheel belangeloos. 

Dirk Ridder 
De heer Ridder is al ruim 30 
jaar actief als organist van 
de Gereformeerde Kerk in 
Nieuw-Loosdrecht. Ook is hij 
jarenlang kerkrentmeester ge-
weest en heeft  hij zich ingezet 
als bestuurslid van de fi nanciële 
auditcommissie van de Stich-
ting Christelijk Verpleeghuis 
Gooizicht. Hij was ook pen-
ningmeester bij de stichting 
Brooke Hospital for Animals 
Nederland. Deze stichting zet 
zich met gratis diergeneeskun-
dige hulp en voorlichting in 
voor de werkpaarden en ezels 
van de allerarmsten in de we-
reld. Nu is de ledenadminis-
tratie van tennisvereniging 
Loosdrecht bij hem in goede 
handen. Een bescheiden man, 
die plichtsgetrouw is en een 
enorme betrokkenheid heeft  bij 
zijn vrijwilligerswerk. 

Jan van Westering
De heer Van Westering ontving 
de onderscheiding op 24 april 
tijdens zijn afscheidsreceptie 
als voorzitter van Alzheimer 
Nederland, afdeling Gooi en 
Omstreken. Met veel passie en 
volharding is Van Westering 
in de regio opgekomen voor 
de belangen van mensen met 
dementie. Daarnaast was hij 
bestuursvoorzitter en voorzit-
ter van de Raad van Toezicht 
van STIP Openbaar Basison-
derwijs Hilversum. Een kundig 
bestuurder die ook betrokken 
was bij de Wereldwinkel Hil-
versum, het Huurteam Gooi en 
Vechtstreek, het Rode Kruis en 
de Voedselbank Hilversum. 

De Kortenhoevers waren Wij-
nie Braamskamp en Henk Ver-
hagen. 

Leefgebied kamsalamanders aangetast?

Lezing ijsvogels
Voor veel mensen zijn ijs-
vogels de mooiste vogels in 
ons land. Ze hebben opval-
lend kobalt blauwe vleugels, 
rug en kop. IJsvogels vliegen 
soms razend snel over het 
water. In de regio Gooi en 
Vechtstreek zijn voor ijsvo-
gels veel speciale broedwan-
den gemaakt. Dat heeft  er 
voor gezorgd dat hier opval-
lend veel ijsvogels tot broe-
den komen. In 2017 zelfs 104 
paar. De lezing wordt gehou-
den door ijsvogelkenner Jelle 
Harder. Datum: 13 mei van 
14:30-15:30 uur en op 15 mei 
van 20:00-21:00 uur. Locatie: 
Infoschuur ’t Gooi, Naarder-
weg 103 (N524), Hilversum.
De toegang is gratis. Zie ook : 
www.vogelweek.nl

 

Ridder Bart van 
harte gefeliciteerd

met je ridderschap
Redactie NieuwsSter, 

Weekblad Wijdemeren

en Dunnebier Print.
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Frans Halslaan 1, Loosdrecht    Tel. 035 - 582 02 64 
www.dorresteinadvies.nl  info@dorresteinadvies.nl

ONAFHANKELIJK
HYPOTHEEKADVIES

Momenteel loopt er een wette-
lijke Arhi-procedure (algemene 
regels herindeling) waarin de 
provincie Noord-Holland wil 
dat Wijdemeren wordt samen-
gevoegd met Hilversum. Het 
herindelingsontwerp moet in 
juli 2018 gereed zijn en uitein-
delijk moet de Tweede Kamer 
hier een besluit over nemen. In 
het bestuursakkoord van het 
nieuwe CDA-Dorpsbelangen- 
VVD- D66- college van B&W 
komt het woord ‘arhi’ helemaal 
niet voor. Alsof het niet bestaat. 
Volgens dit akkoord moet Wij-
demeren de komende perio-
de zelfstandig blijven. Binnen 
maximaal 10 jaar moet Wijde-
meren opgaan in één gemeente 
binnen de regio Gooi en Vecht-
streek. Tussenvarianten zijn 
niet (meer) aan de orde.
Wijdemeren heeft  de afgelopen 

jaren een zwabberende koers 
gevaren met betrekking tot dit 
onderwerp. Steeds weer waren 
er verschillende opvattingen bij 
politieke partijen over de nood-
zaak van een bestuurlijke fusie 
of een ambtelijke fusie en, zo 
ja, met wie. Wijdemeren heeft  
nu al moeite om al haar taken 
goed en betaalbaar uit te voe-
ren voor onze inwoners. We 
behoren qua lokale lasten al tot 
de duurste gemeenten van Ne-
derland. Met alle nieuwe taken 
die er op ons afk omen (b.v. de 
nieuwe Omgevingswet) zal dit 
nog ingewikkelder worden. 

Geen nieuw beleid
Door te kiezen voor zelfstan-
digheid gaat het nieuwe college 
in tegen het voornemen van 
de provincie. Dat vinden wij 
onverstandig. Een bestuurlijke 

fusie met Hilversum zal ons 
als organisatie sterker maken 
waardoor wij de inwoners in 
onze kernen goede en betaal-
bare dienstverlening kunnen 
bieden. Kiezen voor zelfstan-
digheid klinkt natuurlijk goed. 
Maar nu investeert het college 
fors ( 1 miljoen per jaar) in de 
ambtelijke organisatie en in uit-
breiding van de formatie van de 
wethouders. Dit leidt er toe dat 
er nauwelijks nog geld is voor 
nieuw beleid. Geld dat we no-
dig hebben voor bijvoorbeeld 
verkeersknelpunten, sociaal be-
leid en noodzakelijke investe-
ringen op het gebied van duur-
zaamheid.  Daarvoor zal er 
waarschijnlijk fl ink bezuinigd 
moeten gaan worden. Is dat wat 
onze medewerkers en inwoners 
willen? Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald.

Sandra van Rijkom en Stan Poels, 
PvdA/GroenLinks Wijdemeren

Waar is arhi gebleven?

WIJDEMEREN- Achter een volle 
tafel voor een vrijwel lege zaal 
presenteerden de vier nieuwe 
coalitiepartijen met informa-
teur Jan Franssen het bestuur-
sakkoord voor 2018-2022. 

Door: Herman Stuijver

Informateur Franssen opende 
de bijeenkomst met de verras-
sende mededeling dat hij pas 
betrokken was bij de formatie 
nadat CDA, Dorpsbelangen, 
VVD en D66 overeenstemming 
hadden bereikt over de herin-
deling. Dus geen tussenstap-
pen in het fusieproces, maar 
alles richten op één gemeente 
Gooi en Vecht binnen 10 jaar. 
Dat het akkoord met het motto 
´Sterke dorpen, regionaal ver-
binden’ nauwelijks vier A4-tjes 
telt, zegt volgens de Staatsraad 
niets over de omvang van de 
ambities. Die zijn er volop. Ver-
trouwen was volgens Franssen 
de basis. Namens het CDA zei 
onderhandelaar Eric Torsing 
dat hij blij was met de snel-
heid en de kundigheid van de 

informateur. Dorpsbelangen- 
raadslid Ria Hennis vond het 
akkoord ‘een feest’ na een hef-
tige maand. Ook D66 ‘er Nanne 
Roosenschoon roemde de po-
sitieve sfeer. Sieta Vermeulen- 
Franssen was tevreden over de 
jonge VVD- wethouder. Waar 
Jan Franssen aan toevoegde dat 
de meeste tijd had gezeten in 
het bedenken van een titel voor 
het document. 

Dus geen tussenstappen in 
het fusieproces, maar alles 
richten op één gemeente 
Gooi en Vecht binnen 10 
jaar. 

Hij meent dat het einddoel van 
één gemeente Gooi en Vecht 
realistisch is, omdat de provin-
cie nog geen regelingen heeft  
die drie gemeenten in deze re-
gio mogelijk maken. Hij wees 
erop dat Wijdemeren inten-
siever dan voorheen de Gede-
puteerden van Noord-Holland 
aan zal spreken op de eenheid 
van dit gebied. Daarvoor wordt 

ook een strategisch adviseur 
ingehuurd die mogelijk ook 
door provincie en ministerie 
wordt gefi nancierd. Die specia-
list moet een project begeleiden 
waarin een democratisch pro-
ces van onderaf wordt begeleid. 
Beoogd wethouder Jan-Jaap 
de Kloet herhaalde nog eens 
de vier grote opgaven, name-
lijk het Gebiedsakkoord Loos-
drechtse Plassen, de verbeterde 
organisatie binnenshuis, de 
herindeling en de op handen 
zijnde Omgevingswet. 
Dat de werkomvang en dus de 
beloning voor de vier wethou-
ders met een halve ft e. wordt 
opgeschroefd, vond Eric Tor-
sing logisch om een goede kwa-
liteit van bestuurders te borgen. 
Van Rijn (27) en De Kloet (56) 
krijgen een 100% functie en 
Klink (33) en Boermans (45) 
een 0,9- baan. 
Met De Lokale Partij die bui-
ten de boot viel had men een 
emotioneel gesprek gevoerd. 
Ook de PvdA/ GroenLinks- 
combinatie was teleurgesteld 
dat men niet mee mocht doen. 

Franssen vond het van groot 
belang dat de vier coalitiepar-
tijen ook veel samenwerking 
zoeken met de twee oppositie-
partijen. Hij vond het zelfs een 
democratische plicht om open 
te staan voor interventies vanuit 
de raad. Dat DLP en PvdA/GrL. 
gaandeweg het proces niet wa-
ren bijgepraat, vond de infor-
mateur ‘gebruikelijk’.  Alle ande-
re raadsleden hadden ook kort 
voor de persconferentie het be-

Coalitieakkoord ‘Weinig omvang, wel ambities’

stuursakkoord ontvangen. Tot 
slot probeerde Eric Torsing nog 
uit te leggen waarom de ex-wet-
houders Betske van Henten en 
Th eo Reijn waren gepasseerd. 
Na het verlies van drie raadsze-
tels was er nog maar plek voor 
één CDA- wethouder. Hoewel 
het tweetal keihard had gewerkt 
en veel had bereikt, was de keu-
ze gevallen op een kandidaat 
voor de toekomst.

KORTENHOEF- Bij het afscheid 
van de Wijdemeerse Webkrant 
kreeg redacteur Rik Jungmann 
uit handen van locoburge-
meester Theo Reijn als tweede 
de gemeentelijke onderschei-
ding ‘Drijvende Kracht’. 

Dat Rik Jungmann terecht werd 
gekwalifi ceerd als ‘drijvende 
kracht’ binnen Wijdemeren 
bleek uit de vele loft uitingen 
die hem ten deel vielen op de 
receptie zaterdagmiddag jl. 
Jungmann heeft  22 jaar vrijwel 

dagelijks het nieuws uit de vijf 
dorpen via de site ‘wijdemeren.
com’ bijgehouden. Hij noem-
de het medium zelf ‘afwisse-
lend, kritisch en populair’. De 
vorige burgemeester Martijn 
Smit, die was overgekomen uit 
Beverwijk, was het duidelijkst 
over het stopzetten: ‘zwaar klo-
te’. Hij volgde tot 1 april de site 
nog steeds. Hij vreesde dat het 
democratisch gat tussen kiezer 
en gekozene alleen maar groter 
zal worden. Op het gemeente-
huis aan de Rading werd altijd 

arglistig naar de webkrant ge-
keken. Het was ‘wij’ als er iets 
in staat dat we goed vinden en 
‘zij’ als je het er niet mee eens 
bent. Martijn Smit bood Rik en 
zijn fotograaf Douwe van Essen 
een geheel verzorgd dagje Be-
verwijk aan. 
Ook ex-burgemeester Wim 
Kozijn prees de werkzaamhe-
den van Jungmann. Het was 
hem ontgaan dat de WWK al 
actief was tussen 1997 en 2002, 
de ’s-Gravelandse periode. Dat 
had ongetwijfeld te maken met 

Rik Jungmann terecht ‘Drijvende Kracht’

het pre-internettijdperk dat 
toen nog algemeen was. Ko-
zijn was vol bewondering over 
het feilloze Nederlands in de 
berichten en hij loofde het on-
derscheid tussen feit en mening 
waar Jungmann zich streng aan 
hield. Samen met dochter Nad-
ja had Rik uit het goed gevulde 
archief nog een quiz samenge-
steld. Het bleek niet eenvoudig 
om alle 10 vragen juist te be-

antwoorden. Wie had kunnen 
bevroeden dat het echtpaar 
Dela en Rik Jungmann in de 
beginjaren ruim 500 gulden 
maandelijks besteedde aan te-
lefoonkosten? Het was daarna 
nog lang gezellig met veel oud-
gedienden in het Kraaiennest. 

Locoburgemeester Th eo Reijn 
reikt de Drijvende Kracht uit.

Eric Torsing bedankt
 Staatsraad Jan Franssen
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat) 

Frisse Fruit Cake 
€ 3,95

 

LOOSDRECHT- Vakgarage Lam-
me is in april 2018 gestart met 
autoverhuur voor de particu-
liere en klein zakelijke markt. 
In samenwerking met de be-
staande verhuurmaatschappij 
Autohopper is er een verhuur-
afdeling opgezet binnen dit 
bekende autobedrijf in Loos-
drecht

Jan Lamme heeft  het besluit 
genomen auto’s te gaan verhu-
ren om daarmee tegemoet te 
komen aan de veranderende 
mobiliteitsbehoeft en. “Er zijn 
steeds meer particulieren en 
ondernemers die kiezen voor 
huur of (short)lease op het mo-
ment dat er een (extra) auto no-
dig is. Mits zij kunnen rekenen 
op betrouwbaarheid, beschik-
baarheid en een scherpe prijs. 
Aan die vraag kunnen wij door 
de samenwerking met Auto-
hopper voldoen. Voorwaarde is 
een formule die vanuit de klant 
uit is bedacht en ontwikkeld. 
Een no-nonsense autoverhuur-
bedrijf waardoor het makkelijk 
en dichtbij is om een auto te hu-
ren, ter plekke of via internet. 
Andere autoverhuurbedrijven 
zijn vrijwel uitsluitend geves-
tigd in grote steden, voor in-
woners van kleinere gemeenten 
is de afstand dan een obstakel. 

Omdat Autohopper zich juist 
op deze gebieden richt, maken 
we snel en goedkoop huren nu 
ook in onze regio mogelijk.”
 
Voordelig
We hebben er bewust voor ge-
kozen om niet zelf het wiel uit 
te vinden, maar de samenwer-
king aan te gaan: “Autohopper 
verwerft  een steeds groter aan-
deel in de autoverhuurmarkt, 
ze hebben al meer dan 100 ves-
tigingen in Nederland. Wij ver-
huren een breed assortiment 
personenauto’s en bestelbussen 
/ verhuisbussen. Zo kan er al 
een auto gehuurd worden vanaf 
€ 19,- incl. btw. De auto’s zijn 
nieuw en altijd minimaal voor-

zien van airconditioning en een 
audio-installatie.” Jan en zijn 
team zien het helemaal zitten 
om van Autohopper naast Vak-
garage tot een succes te maken. 
“Het mooie is dat er ook inte-
ressante weekend- en weekta-
rieven zijn. Ik weet zeker dat 
klanten die bij ons huren ook 
de volgende keer weer terug 
zullen komen.”
 
Reserveren
Neem voor reserveren contact 
op met Autohopper Loosdrecht 
aan de Nieuwe-Loosdrechtse-
dijk 167 in Loosdrecht via 035-
0355826232 of ga rechtstreeks 
naar de site: www.autohopper.nl
 

Vakgarage Lamme nu ook Autohopper Gezocht: Oproepkracht voor magazijn.
In een leuke mode groothandel Hilversum, Kerkelanden.

 
Maanden juni, juli en augustus.

 

Klaarzetten van orders, laden en lossen van vrachtwagens.

Divers magazijnwerk.
 

Gepensioneerden zijn ook welkom.
 

                   Bulaggi & More B.V.
                  www.bulaggi.com 

Marcel Visser, tel 035-6252067, marcel@bulaggi.com

Heb jij gastvrijheid in je DNA? Ben jij een echte duizendpoot en wil  
jij hét visitekaartje zijn van Fletcher Hotels? Kom dan hard werken  

bij de grootste hotelketen van Nederland! 

Wij zijn op zoek naar collega’s voor de functie van:

Medewerker Bediening
(Parttime/Fulltime)
Medewerker Bar
(Parttime/Fulltime)

Bladloper
(Parttime/Fulltime)

Ben jij de aangewezen persoon om deze functie te vervullen  
bij Fletcher Hotel-Restaurant Loosdrecht? Stuur dan je  

CV + motivatiebrief naar 
Wellicht tot snel?!

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

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

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

Remco van Kooi

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het 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

Donderdagmiddag 10 mei, He-
melvaartsdag, gaat de Beuken-
hof massaal uit varen vanuit de 
haven van Wetterwille. Maar 
liefst 50 vrijwilligers, medewer-
kers en bewoners van het ver-
pleeghuis gaan mee in sloepen 
en in de rolstoelboot. 

Dit unieke uitje is een Initiatief 
van de  Cliëntenraad en Part-
nergroep van de Beukenhof en 
tevens de start van het bekende 
vaarseizoen voor rolstoelers en 
eenzame ouderen uit de regio.
Het varen op de Loosdrechtse 
plassen via de Beukenhof blijft  
ongekend populair. Ondanks 
een dip in het weer, zijn er vo-
rig jaar van mei tot half oktober 
30 afvaarten geweest. Er gingen 
215 mensen mee, onder wie uit 
Loosdrecht, naast bewoners 
van de Beukenhof, 30 ‘eenzame 
ouderen’ en uit  Kortenhoef/ 
‘s-Graveland 33. Zeven schip-
pers en zes chauff eurs zijn ac-
tief. Doordat met vrijwilligers 
gewerkt wordt, zijn de kosten 
laag. Van deelnemers wordt een 
bijdrage van 5 euro gevraagd. 
Maar dankzij donaties met een 
totaal van ruim 2000 euro vo-
rig jaar van o.m. de kerken en 
de Rotary Wijdemeren, zijn dit 
soort activiteiten mogelijk.
Voor het komende vaarseizoen 

is al aan kerken, huisartsen-
posten en thuiszorg gevraagd 
in hun netwerk te kijken naar 

mensen die een bijzonder ui-
tje op de Loosdrechtse Plassen 
goed kunnen gebruiken. 

De Beukenhof gaat massaal uit varen
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Kursus Projekt Loosdrecht, het zit er op
Nog twee activiteiten te gaan 
en dan sluit het doek voor sei-
zoen 2017-2018. Welke 2 acti-
viteiten hebben wij nog voor u 
in petto: Zaterdag 12 mei is de 
‘Vaartocht Molenpolder’. Met 
de gids van Staatsbosbeheer 
wordt er door de Molenpolder 
gevaren waar u kunt genieten 
van de natuur en haar bewo-
ners en alles verneemt over de 
historie van dit gebied en de 
unieke fl ora. Als u voor lekker 
weer zorgt, zorgen wij voor een 
leuke middag!

Door: Petra Noordanus

De jeugd heeft  de toekomst en 
de laatste activiteit van dit sei-
zoen met de altijd zeer popu-
laire ‘Zeilcursus voor beginners 
voor kinderen tussen de 7 en 
12 jaar’. De kinderen maken 
kennis met de basisbeginse-

len van het zeilen en ontdek-
ken samen met de instructeur 
spelenderwijs allerlei aspecten 
van het zeilen. Veiligheid staat 
uiteraard voorop maar plezier 
wordt zeker niet vergeten. Er 
wordt geleerd hoe samen een 
boot (Optimist) op te tuigen en 
te water laten. Ook een aantal 
zeilknopen en de basisbeginse-
len van het zeilen zoals sturen 
en waar de wind vandaan komt 
behoren straks tot de basisken-
nis van de kinderen. 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

Nieuwe seizoen
Wij hopen dat u genoten heeft  
van alle activiteiten die wij met 
veel plezier hebben georgani-
seerd en waar wij zelf ook van 
meegenoten hebben. Inmid-

dels zijn wij al behoorlijk ver 
met de activiteiten voor het 
nieuwe seizoen, maar er is nog 
genoeg voorbereidend werk te 
doen. Denk aan het schrijven 
van alle teksten, data plannen, 
puzzelen wanneer welke cursus 
plaatsvindt en in welke ruimte 
en al die andere dingen die wij 
vooral niet mogen vergeten. De 
deadline voor het drukken van 
het bekende gele boekje komt 
al in zicht, maar mocht u op de 
valreep nog een superleuk idee 
hebben, neem dat snel contact 
met ons op. Krijgt u zin om 
ook uw handen uit de beken-
de mouwen te steken en ons te 
komen helpen, neem dan ook 
contact met ons op. U kunt ons 
mailen: info@kploosdrecht.nl 
Dan rest mij namens alle vrij-
willigers van het Kursus Projekt 
iedereen een heerlijke zomer te 
wensen. Vergeet niet naar onze 

kraam op de jaarmarkt te ko-
men, Nootweg/Lindeplein op 
woensdag 29 augustus vanaf 
13.00 uur. En kom ook gezel-
lig naar Kortenhoef voor de 
braderie en het palingroken op 
zaterdag 1 september, wij staan 
daar op de braderie.  
Noteer al vast in de agenda: 
zaterdag 8 september kan er 
worden ingeschreven voor 
alle nieuwe activiteiten! Blijf 
de krant in de gaten houden, 
want wie weet organiseren wij 
zo maar wat tussen door en 

over 2 weken is er gewoon weer 
een stukje van ons, waarbij wij 
u een blik echter de schermen 
gaan geven. Tot ziens, tot gauw!

Verpleeghuis de Beukenhof 
staat aan de vooravond van 
een fl inke vernieuwing. Vanaf 
2019 maakt het huidige ver-
pleeghuis in fasen plaats voor 
135 nieuwe woningen. De 
nieuwe Beukenhof past beter 
bij de moderne opvattingen 
over zorg en wonen. Zorgorga-
nisatie Inovum presenteerde 
afgelopen twee weken de plan-
nen voor de nieuwe Beukenhof 
aan bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers, omwonenden 
en geïnteresseerden uit Loos-
drecht.

Kleurrijke schetsen geven een 
impressie van de buitenkant 
van de nieuwe Beukenhof. 
Plattegronden laten zien hoe de 
indeling wordt. Er is bewust ge-
kozen om iedere bewoner meer 
eigen ruimte te geven, met pri-
vé faciliteiten. Dit sluit aan bij 
de visie van Inovum die uitgaat 
van meer eigen regie voor be-
woners. Natuurlijk komt er ook 
plek voor gezamenlijkheid: er 
staan gezellige woonkeukens 
en diverse algemene voorzie-
ningen op de rol. Zo wordt de 
Beukenhof een thuis en een 
plek waar intensieve zorg op 
een effi  ciënte manier geleverd 
kan worden. Directeur Aad de 
Jonge: “De sfeer tijdens de bij-
enkomsten was positief. Bezoe-
kers waren geïnteresseerd èn 
stelden kritische vragen. Daar 
zijn we blij mee. Het is voor ons 
erg prettig om met alle verschil-
lende groepen in gesprek te zijn 
en zo betrokkenheid te ervaren. 
De feedback en tips nemen we 
mee. Bovendien hebben zich 
direct verschillende mensen 
gemeld om mee doen in de ge-
spreksgroepen. Zij gaan gedu-

rende het vervolgtraject input 
geven.”

Theedrinken op je kamer
Per bijeenkomst speelden ver-
schillende vragen of onderwer-
pen de hoofdrol, afh ankelijk 
van de groep. De medewerkers 
wilden vooral de gevolgen voor 
de werkgelegenheid weten. Het 
bracht rust toen duidelijk werd 
dat de werkgelegenheid verge-
lijkbaar blijft  met de huidige 
situatie. De bewoners stonden 
er overwegend onbevangen in 
en reageerden voornamelijk 
enthousiast. “Met meer ruimte 
kan er ook eens iemand blij-
ven logeren.” Familieleden van 
bewoners zagen de nieuwe 
Beukenhof als een mooie plek 
om mensen op te zoeken: “Wij 
komen gezellig theedrinken op 
jouw kamer.” 

Veilige oversteek
Inovum pakt ook de omgeving 
aan. Zo wordt de tuin deels 
vernieuwd en komt hier een 
publiek pad doorheen. Ook 
krijgt de Beukenhof een bras-
serie waar alle Loosdrechters 
welkom zijn. Bij directe buren 
kwam ook de veiligheid ter 
sprake. Zowel Inovum als om-
wonenden willen graag een vei-
lige oversteek. Een gelijkvloerse 
oversteek en daarmee drempel 
in de weg moet voor langza-
mer rijdend verkeer en minder 
geluid zorgen. Een vertegen-
woordiger van de gemeente 
Wijdemeren was ook van de 
partij en gaf aan blij te zijn met 
de nieuwbouw. Het zorgt voor 
vernieuwing en behoud van 
zorgvoorzieningen in de toe-
komst van Loosdrecht. 

Inovum presenteert plannen Beukenhof

>  Regionale afspraken 

stedelijke ontwikkelin-

gen Gooi en Vechtstreek
 

Het college van burgemeester en wethou-

ders van Wijdemeren maakt bekend dat, 

ter uitvoering van het bepaalde in artikel 

5a, 5b en 5c van de Provinciale ruimtelijke 

verordening (PRV) de ‘Regionale Afspraken 

stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vecht-

streek’ zijn vastgesteld. 

 

De gemeente moet zorgen voor een 

duurzaam ruimtegebruik met oog op 

de toekomstige ruimtebehoefte en 

ontwikkelingen in de omgeving. Dat is 

wettelijk bepaald. Die zorg stopt niet bij de 

gemeentegrens. De gemeente moet bij elke 

stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld de 

bouw van meer dan tien woningen, nagaan 

of er regionaal behoefte bestaat aan die 

ontwikkeling.

De provincie heeft bepaald dat gemeenten 

in een regio met elkaar vastleggen hoe zij 

afstemmen over stedelijke ontwikkelingen. 

De vastgestelde afspraken voorzien daarin. 

De afspraken zien slechts op de wijze van 

afstemming. De gemeente besluit zelf 

over het al dan niet toestaan van stedelijke 

ontwikkelingen. 

 

De regionale afspraken zijn in te zien via: 

www.regiogv.nl/gemeenteraden/publicaties

Offi  ciële bekendmaking 2 mei 2018

Bouw en sloop in fasen
De bouw van de nieuwe Beu-
kenhof gebeurt in fasen, om 
de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Volgens planning 
starten de eerste sloopwerk-
zaamheden in 2019. Er worden 
iedere fase eerst woningen bij-
gebouwd, voordat er wonin-
gen gesloopt worden. Zo blijft  
voldoende woonruimte be-
schikbaar voor de huidige en 
nieuwe bewoners. Ook tijdens 

de bouwjaren kunnen nieuwe 
bewoners in de Beukenhof te-
recht voor zorg en woning.
Naar verwachting organiseert 
Inovum rond de zomer een 
nieuwe bijeenkomsten, wan-
neer de plannen defi nitief zijn. 
Geïnteresseerden die nu nog 
niet in gelegenheid waren een 
bijeenkomst te bezoeken, zijn 
dan van harte welkom. Meer 
informatie: www.inovum.nl/
nieuwbouw. 

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

Repair Café 
Op zaterdag 5 mei is er van 
10.00-13.30 uur weer een Re-
pair Café bij Bibliotheek 
Gooi en meer, vestiging Loos-
drecht. De slogan van het Re-
pair Café is weggooien? Mooi 
niet! Hebt u kapotte huishou-
delijke apparaten of een blou-
se 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 bij-
voorbeeld uw huishoudelijke 
apparaten of kledingstuk te 
helpen repareren.
In de bibliotheek in Loos-
drecht is ook een verzamel-
punt voor lege cartridges en 
een Jekko. Hier kunt u lege 
batterijen en spaarlampen 
inleveren. En kleine elektri-
sche apparaten die echt niet 
meer te repareren zijn.
Tjalk 41; 035- 582 5488. 
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Sleutel
Service

AFLEIDING EN STRUCTUUR VOOR MENSEN MET DEMENTIE

gestructureerde dagbesteding op een huiselijke locatie in Loosdrecht

✓ Heldere dagstructuur
✓ Gevarieerd programma
✓ Persoonsgerichte zorg
✓ Professionele begeleiding
✓ Dagelijks warme maaltijd
✓ Eigen vervoer
✓ Proefdag mogelijk

 www.onvergetelijkleven.nl - info@onvergetelijkleven.nl - 0348 34 21 23 - Lindelaan 101-B, Loosdrecht

Noodmaatregelen zijn no-
dig om de grote karekiet in 
de Oostelijke Vechtplassen 
te beschermen. De provincie 
Noord-Holland, het Plassen-
schap Loosdrecht en Natuur-
monumenten hebben rasters 
geplaatst om het waterriet, om 
te voorkomen dat ganzen het 
aanvreten. Zo krijgt het riet, 
waar de grote karekiet graag in 
broedt, de kans om te herstel-
len en te groeien.

De Loosdrechtse Plassen is een 
van de laatste broedplekken 
van deze kritische rietvogel in 
Nederland. Hij heeft  overjarig 
riet nodig van goede kwaliteit 

om zijn nest in te maken. Dit 
riet is steeds minder aanwezig 
in de Nederlandse natuur. Om 
uitsterven te voorkomen, moet 
er dus nú wat gebeuren willen 
we de grote karekiet niet ver-
liezen als Nederlandse broed-
vogel.

Noodmaatregelen
Een inventarisatie in de Ooste-
lijke Vechtplassen heeft  80 loca-
ties in beeld gebracht waar het 
riet beschermd moet worden. 
Dit gebeurt door het nemen 
van noodmaatregelen zoals het 
plaatsen van netten en rasters, 
het aanpassen van de beschoei-
ing en het snoeien van bomen. 

Sinds februari 2018 zijn al op 
zo’n 25 (potentiële) broedplaat-
sen in de Loosdrechtse Plassen, 
de Wijde Blik en de Breukele-
veense Plas maatregelen uitge-
voerd. Voor de overige locaties, 
vaak in eigendom van particu-
lieren, wordt een plan van aan-
pak opgesteld. De geplaatste 
rasters blijven naar verwach-
ting enkele jaren staan. Tussen-
tijds worden de maatregelen 
geëvalueerd en wordt de popu-
latie grote karekieten geteld. 

Netten beschermen de Grote Karekiet    

’s-GRAVELAND- Ook bij Na-
tuurmonumenten kunt u op 
Hemelvaartsdag lekker vroeg 
dauwtrappen vanaf 6 uur. 

Aan het einde staat er een heer-
lijk ontbijt voor je klaar bij ca-
fé-restaurant Brambergen. Er is 
een speciale tocht voor volwas-
senen en een tocht voor gezin-
nen met kinderen vanaf 6 jaar. 

Voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na aan-
melding en betaling vooraf via 
de website: www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek; Bezoekerscentrum Gooi 
en Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ, ’s-Graveland.

Foto: © Natuurmonumenten 
-Bastiaan van Musscher-

Dauwtrappen op een 
buitenplaats

Nederland telt ruim 4 miljoen 
ouderen. 25 procent daarvan 
voelt zich eenzaam. Dat komt 
vooral omdat ze niet meer 
mobiel zijn. Geen vervoer be-
tekent dat meer dan 1 miljoen 
mensen geïsoleerd raken. Met 
ANWB AutoMaatje kunnen 
zij weer meedoen in de maat-
schappij.                   

Gemeente Wijdemeren start 
per 1 juni met Automaatje. In 
het project zijn veel verschillen-
de instanties betrokken waar-
onder de Zonnebloem, Versa 
Welzijn, Ouderenbonden én 
Rotary Club Wijdemeren. Op 
7 maart werd de intentieverkla-
ring getekend.

Rotary Club Wijdemeren
De Rotaryclub gaat de rol ver-
vullen van aanjager in de start 
van het project. Vooral meer 
naamsbekendheid onder vrij-
willigers en hulpbehoevenden, 
door een promotietour in alle 
dorpskernen en het verzorgen 
van communicatiemomenten. 
Hieronder het ‘tourschema’:
Woensdag 2 mei van 14:00 tot 
16:00 uur in Loosdrecht: aan-
haken op de ouderenmiddag 
van de Feestweek. Op vrijdag 
11 mei zijn we vanaf 11.00 uur 
in ‘s -Graveland in de Feesttent. 
Hier komen ook ouderen uit 
Kortenhoef. En op zaterdag 19 
mei zijn we op de Ankeveense 
markt 

Rotary Club en Automaatje
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‘Als een merel z’n nestje bouwt 
tussen mijn lentebloesem / 
Hoop ik jou hierbij een te-
ken van leven. In de vorm van 
bloem en vogelvrij/ Het gevoel 
van samenzijn te kunnen ge-
ven.’

Door: Karin van Hoorn

Een strofe uit het gedicht ‘Nog 
altijd samen’, geschreven door 
Danny van Ramshorst, van 
‘Mijn boom, een levende her-
innering’. Bijna 4 mei, Nationale 
Dodenherdenking. Danny van 
Ramshorst praat over indivi-
duele dodenherdenking. Hoe 
je dierbare overledene door 
zijn of haar as, een voedings-
bodem kan worden voor een 
boom: een levende en tastbare 
herinnering, een blijvend mo-
nument. 
“Kijk”, zegt hij bij een boom in 
de kasteeltuin van Loenersloot, 
“kijk, er komen al knoppen 
in”. Met toestemming van het 
Utrechts Landschap heeft  hij 
hier, met de kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkind, nog 
niet zo lang geleden, een boom 
voor oma geplant. “De hele fa-

milie was erbij. Ik had speciaal 
kinderschepjes meegenomen 
zodat de kleine kinderen mee 
konden helpen bij het graven 
van de kuil en het planten van 
de boom. Een ontroerende 
saamhorigheid!”

Idee
Tijdens zijn werk als hovenier 
ontdekte Danny van Ramshorst 
hoeveel mensen emotionele 
waarde hechten aan een boom 
of struik in hun tuin. Hoe mooi 
zou het zijn als je een levende 
herinnering kunt neerzetten. 
Werk aan de winkel. Uit een 
onderzoek door TNO bleek dat 
humane as heel voedingrijk is. 
Net als lava. Samen met TNO 
ontwikkelde Van Ramshorst 
een speciaal kweeksysteem.  
En zo groeit het idee van Danny 
van Ramshorst uit tot een be-
drijf: Mijn Boom, een levende 
herinnering. 
Danny vertelt: “In mijn Plan-
tage staan drie wilgenstruikjes 
die samen één wilg worden. Dat 
zijn de drie kinderen van de va-
der, die zijn hele leven wilgen-
manden heeft  gevlochten voor 
een streekmuseum. Binnen-

kort worden die wilgjes in de 
tuin van dat museum geplant. 
Hoe mooi is dat.” Of de stoere 
Harley-Davidson hobbyist die 
samen met zijn vrouw zo vaak 
de Route 66 in Amerika heeft  
gereden. Natuurlijk moest zijn 
boom de Amerikaanse eik zijn. 
“Het was ontroerend te zien 
hoe zijn motorvrienden, grote, 
stoere mannen, met tranen in 
hun ogen de Amerikaanse eik 
aanraakten en “goed dat je hier 
staat, Willem”, zeiden. Zo zijn er 
veel verhalen. “Bijna alle bomen 
kunnen”, zegt Danny. “Ik zou 
zelf een eik willen hebben. Dat 
zijn stoere, sterke bomen. Je ziet 
ze vaak solitair staan in weilan-
den. Daar bieden ze schaduw 
en bescherming aan, onder-
dak, aan de koeien en schapen. 
Mooie gedachte toch?”

Werkwijze
Tijdens een respectvolle ce-
remonie in de plantage in 
Nieuwveen wordt de as van de 
overledene afgewogen. Niet alle 
as is nodig. Dat hangt van de 
gekozen boom af. Dan wordt 
de as verwerkt in de grond. Als 
de boom in de grote pot is ge-

‘Je zou er bijna zin in krijgen’

plaatst, wordt gevraagd wie er 
de eerste begieting wil doen. 
“De resterende as gaat uiteinde-
lijk mee de grond in, in een bio-
logisch afb reekbare urn. Dat is 
meteen een garantie, want als de 
boom, ondanks de zeer goede 
verzorging, toch niet aanslaat, 
krijgt de familie kosteloos een 
nieuwe met de overgebleven as”. 
Een paar maanden blijft  de 
boom in de plantage, een soort 
enorme kas. Elke dag wordt ge-
controleerd of alles goed gaat: 
is het niet te warm, te koud, 
te nat, te droog.  Als de boom 
goed geworteld is, gaat hij naar 
de defi nitieve plek. Dat kan een 
begraafplaats zijn, maar ook 

een eigen tuin, of een bos, of 
een kasteelpark. Zo wordt de as 
van de overledene teruggege-
ven aan de natuur, en voedt let-
terlijk de tastbare herinnering. 
Een herinnering die leeft , groeit 
en bloeit. En, ook belangrijk: 
een graf of urnenplaats moet 
je onderhouden; een boom on-
derhoudt zichzelf. Eenmaal op 
de plek van bestemming hoef 
je er alleen maar van te genie-
ten. Hij staat altijd klaar om je 
te ontvangen. “Laatst sprak ik 
hierover met iemand. Zij werd 
zó enthousiast over het bomen-
verhaal, dat ze zei: “Je zou er 
toch bijna zin in krijgen.” www.
mijn-boom.nl; 085-2104142

ANKEVEEN- Op zondag 6 mei 
is er om 11:00 uur een kinder-
voorstelling ‘De Drakentem-
mer’. 

Stel je eens voor dat er hele-
maal geen kleuren bestaan, 
alleen zwart en wit. Dat is het 
geval op het eiland Krijt. Dat 
is saai! Ooit is alle kleur uit het 
leven van de mensen daar ver-
dwenen. Dat was het werk van 
de vuurdraak, maar niemand 

weet nog waarom. Totdat een 
klein, dapper en nieuwsgierig 
jongetje opstaat en op zoek gaat 
naar het antwoord op deze ge-
heimzinnige vraag. De draken-
temmer is een getekend verhaal 
en gaat over jezelf durven zijn 
en vriendschap. Twee acteurs 
vertellen het verhaal met woor-
den, liedjes en tekeningen. Met 
bordkrijt wordt deze voorstel-
ling verbeeld en soms ook weer 
uitgeveegd. De makers lieten 

zich inspireren door de teke-
ningen van Mies van Hout.
Wil je alvast een stukje zien? 
Kijk dan op de website: https://
www.dedillewijn.nl/optreden/

de-drakentemmer/. Geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Kaarten à: € 7,50 via www.de-
dillewijn.nl

Kindervoorstelling in De Dillewijn

‘De Drakentemmer’

KORTENHOEF - Begin dit jaar 
las u in ons Weekblad dat de 
Kortenhoefse Kirsten Fennis 
met theatershow ‘Jeans’ een 
tour maakte langs het Neder-
landse publiek. De show was 
tot 10 maart in verschillende 
theaters te zien en tegen het 
eind van het seizoen zocht de 
actrice en musicalster iets an-
ders. Groot was haar verrassing 
toen zij werd gevraagd voor de 
presentatie van Lotto Live. 

“Het is in een sneltreinvaart 
gegaan, ik heb nog geen tijd 
gehad om het allemaal te la-
ten bezinken” vertelt Kirsten 
enthousiast. Via een van haar 
castingbureaus kreeg ze de 
vraag om auditie te doen voor 
de mini-spelshow Lotto Live. 

De bekende loterij, waarbij zes 
genummerde balletjes worden 
getrokken, werd wekelijks op 
zaterdagavond uitgezonden bij 
SBS6. Sinds april is de uitzen-
ding echter verplaatst naar Fa-
cebook Live. Om zo beter aan 
te sluiten bij het veranderende, 
meer interactieve mediagedrag 
van de kijkers. Ook de opna-
me vindt niet meer in de stu-
dio plaats, maar in het gebouw 
van Lotto zelf, in Rijswijk. Een 
nieuwe setting dus, met een 
nieuwe presentatrice: Kirsten 
Fennis!

Super spannend
“Het leek me heel erg leuk, dus 
ik dacht; ik ga gewoon. Maar 
ik vond het super spannend, ik 
had nog nooit gepresenteerd!” 

Ondanks de zenuwen verliep 
Kirstens auditie erg goed en 
hoorde ze na de tweede ronde 
dat ze als hoofdpresentatrice 
was gekozen. Ze kon de vol-
gende dag direct terug komen 
om kleding te passen, kreeg 
een dag de tijd om de teksten 
uit haar hoofd te leren, mocht 
op vrijdag komen repeteren 
en zaterdag 7 april was de eer-
ste opname. Live. Een strakke 
exercitie met een heel nieuw 
team. Kirsten: “Het is nog een 
ontdekkingstocht. Het ging 
ook niet gelijk vlekkeloos, maar 
we zijn supertrots op wat we in 
zo’n korte tijd hebben weten 
neer te zetten. En voor mij is het 
natuurlijk een heel nieuw veld. 
En hoe eng dat ook is, wanneer 
er iets op mijn pad komt, grijp 

ik altijd elke kans aan. Want zo 
kun je doorgroeien. Ik leer hier 
weer onwijs veel van.”

Elke zaterdag
Zo is Kirsten Fennis komende 
zaterdag om 20.30 uur weer live 
te zien op www.facebook.com/
lotto. De mini-spelshow Lotto 
Live duurt 20 minuten en start 
met een interactief spel, waarbij 
de kijkers bijvoorbeeld kunnen 
raden hoeveel ballen er in een 
vaas zitten. Daarna wordt de 
eerste Lotto trekkingsuitslag 
gegeven. “Deze is van te voren 
opgenomen, in het geheim, 
onder toezicht van de notaris” 
licht de Kortenhoefse toe. “Ik 
zie de uitslag dan ook voor het 
eerst.” Kirsten praat live met de 
beelden mee, maakt vervolgens 
bekend wie het interactieve 
spel heeft  gewonnen, waarna 
ze afsluit met de tweede Lotto 

Kirsten Fennis presenteert Lotto Live

XL trekking. Mocht je de uit-
zending hebben gemist, dan 
kun je op YouTube altijd een 
compilatiefi lmpje terugkijken. 
Uit nieuwsgierigheid voor onze 
lokale presentatrice of gewoon 
om te checken wat de winnen-
de getallen zijn. De Jackpot 
staat deze week op bijna 4 mil-
joen, dus grijp je kans.

Collecte Longfonds
Tussen 14 en 19 mei is de 
collecte voor het Longfonds. 
Het Longfonds (voorheen 
Astmafonds) doneert geld 
aan wetenschappelijk on-
derzoek naar de schadelijke 
gevolgen van roken en lucht-
vervuiling. Ook preventie-
projecten worden gesteund 
door het fonds. Mensen die 
in de collecteweek een paar 
uurtjes willen collecteren, 
kunnen zich in Nieuw Loos-
drecht melden bij A. Zuide-
ma, telnr: 035- 5823740. 
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BREUKELEVEEN - Bij Galerie 
Wijdemeren aan de Loos-
drechtse Plassen start in mei de 
traditionele thematentoonstel-
ling Holland Waterland, waar 
de kijker zich tegoed kan doen 
aan waterlandschappen van de 
meest uiteenlopende aard. 

Van  karakteristieke Hollandse 
slootjes, grachten en plassen, 
tot indrukwekkende zeege-
zichten, rivieren en meren. Een 
greep uit de collectie: sfeer-
volle, in impressionistische 
stijl geschilderde strand- en 
zeegezichten van de uit Den 
Haag afk omstige Henk Dekker. 
Natuurlijk ontbreken de water-
lelies en Loosdrechtse Plassen 
van Art Deco schilder en au-
todidact Dirk Smorenberg uit 
Loosdrecht niet. Evenmin als 
mooie paneeltjes van Hollands 
beroemdste eendenschilder 
Constant Artz. 

Noortje Veer
Ook begint op 2 mei 
in het kader van het 
platform voor heden-
daagse kunstenaars, 
de zogenoemde ‘Spe-
cials’, een bijzondere 
expositie van Noortje 
Veer. De in Wijk bij 
Duurstede woonach-
tige Noortje noemt 
de mooie natuur in 
de omgeving van de 
Utrechtse Heuvelrug 
magisch en laat zich 
daar graag door inspi-
reren. Maar ook de er-
varingen die zij opdoet tijdens 
haar reizen vormen voor haar 
een grote bron van inspiratie. 
Het werk van Noortje Veer is 
te zien van 2 mei t/m 11 mei, 
iedere woensdag, donderdag 
en vrijdag van 11-17 uur en op 
afspraak.
Galerie Wijdemeren, Herenweg 

73 in Breukeleveen. Reguliere 
openingstijden: iedere woens-
dag, donderdag en vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur. Daarnaast 
op afspraak. Meer info:  www.
galeriewijdemeren.nl. 

Holland Waterland bij Galerie Wijdemeren

Noortje Veer, Sevilla 
(acryl op doek; 70 bij 100)

Doornenbal & De Rooij
Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
Tuin- en Parkmachines
Zaag- en werkkleding
VA keuringsbedrijf
Verkooppunt Aspen

WWW.DOORNENBAL-DEROOIJ.NL
Rijksstraatweg 39-41  Nieuwersluis  Tel 0294-231290Sinds 1958

Speciale jubileum actie

Gratis Robomow strandstoel
bij aankoop van een Robomow robotgrasmaaier 

in de maanden mei, juni en juli 2018.

1958 - 2018

60 jaar
Doornenbal & De Rooij

Zaterdag 28 april 2018

Lopers Plaats Naam  Nummer
   
Meisjes 6-7 1 Lisa Kieft  2.17.20
 2 Manon van Zijtveld 2.20.20
 3 Nea Buyts 2.22.33
   
Jongens 6-7 1 Leon Pijper 1.56.71
 2 Loek van Hövell 1.57.64
 3 Dex Gräper 2.10.06
   
Meisjes 8-9 1 Jikke van Hövell 4.31.63
 2 Nicol Hoogeveen 4.36.08
 3 Nina van Altena 4.48.70
   
Jongens 8-9 1 Juilian Bruins 4.00.00
 2 Fabian Borsen 4.04.69
 3 Rick van Harm 4.07.04
   
Meisjes 10-11 1 Jade Salmink 4.16.21
 2 Hannah van de Meent 4.32.72
 3 Manon Veldhuizen 4.38.18
   
Jongens 10-11 1 Tjerk Fliermans 3.38.94
 2 Tim van de Meent 3.39.31
 3 Jaron Mol 3.54.86
   
Meisjes 12-14 1 Resa Majoor 6.00.00
 2 Sara Jonkers 6.32.94
 3 Julia Seegers 6.43.21
   
Jongens 12-14 1 Friso Bruins 5.44.00
 2 Stijn van Pavert 5.50.44
 3 Paul Janssen 6.03.00
   
RvL Dames 1 Esmee Seldenrijk 25.12.00
 2 Caroline van der Kraan 27.08.00
 3 Linda Zeldenrijk 27.09.00
   
RvL Heren 1 Jouke Hennipman 18.43.00
 2 Casper Bruins 19.03.00
 3 Bram Hink 19.55.00

Ronde van Loosdrecht
uitslag

'Hardlopen’
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'Hardlopen’

Op de zaterdag na Koningsdag 
was het leuk hardlopen bij 
de Ronde van Loosdrecht. Er 
waren wel zeven starts voor de 
kinderen en één echte Ronde 
van Loosdrecht voor iedereen 
vanaf 14 jaar. 

Door: Herman Stuijver

Hoewel de omstandigheden 
voor de lopers ideaal leken, was 
de belangstelling niet al te groot. 
Weinig publiek bij het start/ 
fi nishdoek, wat echter niets af-
deed aan het enthousiasme van 
de deelnemers. De kinderen 
renden steeds in verschillende 
groepen van jongens en meisjes 
vanaf 6 jaar. Eerst een rondje 
van 500 meter voor de jongsten 
via het St. Annepad, Frans Hal-
slaan en rotonde terug naar de 
streep bij het feestterrein. Het 

was een mooi gezicht hoe de 
kinderen hun best deden, voluit 
sprintend vanaf de start om uit-
geput de eindstreep te halen. Bij 
de jongens van 8-9 jaar was het 
heel spannend, want die bleven 
de eerste ronde dicht op elkaar.
Met natuurlijk blije ouders, 
opa’s en oma’s. Vervolgens 
kwam er steeds 500 meter bij. 
De sportievelingen tussen 12 
en 14 jaar moesten zelfs drie 
rondjes van 500 meter rennen. 
Hier lag na twee ronden Sarah 
Jonker ver op kop, maar na 
1100 meter werd ze plotseling 
misselijk en moest ze hyper-
ventileren. Jammer, het ging zo 
goed. Ook Rendolf van Hoof 
liep mee. Knap dat hij met z’n 
lichamelijke beperking in zijn 
eentje de 1500 meter afrondde 
wat hem veel waardering ople-
verde. 

De race was goed georgani-
seerd. Cees Meeus was de spea-
ker die iedereen aanmoedigde. 
Hij werd geholpen door doch-
ter Beau met de inschrijvingen 
en Fabian Bank en Maurice van 
Rossum voor een soepele start 
-en fi nishprocedure. Plus een 
legertje onzichtbare verkeers-
regelaars voor de veiligheid. 
Na afl oop nam Ben Hesseling 
van elke groep een fraaie foto. 
Rond 20 uur was het slotstuk, 
de Ronde van Loosdrecht die 
deze keer bestond uit één volle 
ronde van 5 km. via de Rading 
en Tjalk terug over de Nieuw 
Loosdrechtsedijk. Maar liefst 35 
mannen en vrouwen stonden 
zenuwachtig aan de meet. On-
derweg werd speaker Cees zelfs 
telefonisch op de hoogte gehou-
den hoe ver de lopers waren. Na 

10 minuten liep de kopgroep 
voorbij de bibliotheek aan de 
Tjalk 41. Uiteindelijk won Jou-
ke Hennipman soeverein in 
18.45 minuten. Het was knap 
van de twee jonge knapen Bram 
Hink (15) en Milan Gräper (14) 
dat ze respectievelijk als 3e en 
4e eindigden binnen de 20 mi-
nuten. Ook petje af voor Denise 

Reijn die na ruim 37 minuten 
als laatste binnenkwam, om-
ringd door de gele hesjes op 
de fi ets. Voor de uitslagen, zie: 
www.stichtingsloep.nl 

Hardlopen bij Ronde van Loosdrecht

'Springen’

Een van de hoogtepunten van 
de Feestweek blijft het pols-
stokspringen. Bij de volwasse-
nen was de strijd om de eerste 
plaats spannend tot het aller-
laatste moment. In zijn laatste 
sprong kaapte Johan Zeldenrijk 
de wisselbeker voor de neus 
weg van veelvoudig winnaar 
Floris Dukel. 

Door: Herman Stuijver

Bij de kinderen viel het niet 
mee om tien deelnemers te ha-
len. Hoe presentatoren Frank 
en Nico met hun oproepen ook 
hun best deden, de vrees om een 
nat pak te halen was blijkbaar 
groter. Plus dat het niet eenvou-
dig is om al fi erljeppend de sloot 
van 7 meter te overbruggen, je 
kunt lelijk terecht komen. Al 
doet super-Modderkruiper Ri-
chard de Wild z’n best om de 
techniek uit te leggen. Jazz de 

Boer werd nipt eerste, gevolgd 
door Jaron Mol en Finn Gräper. 
Het enige meisje, Luisa van der 
Leij, werd natuurlijk ook eerste, 
terwijl de Poedelprijs was voor 
Joshua die z’n angst overwon. 
Dat polsstokspringen een tra-
ditie is die aanspreekt, bleek 
uit het feit dat zelfs RTVNH de 
moeite had genomen voor een 
reportage. 
Bij de volwassen mannen was 
Rick Braber de enige die in het 
water belandde, maar hij had 
ook nog nooit met een polsstok 
gesprongen. De anderen leken 
over het algemeen polderjon-
gens die zonder veel moeite 
sloten overspringen. Droge 
voeten dus, de vraag was dus 
hoever ze op het zand neerkwa-
men. Onder een lekker zon-
netje werd het een korte maar 
leuke krachtmeting. Met drie 
Van Zijtvelds, twee Zeldenrijks, 
Harmen vd Vliet, Floris Dukel 

(v.l.n.r.) De nrs. 3, 1 en 2:  
Bram Hink, Jouke Hennipman 

en Casper Bruins.

Hoogspanning bij polsstokspringen
en pechvogel Rick die 
de Poedelprijs ontving. 
Al staat de naam van 
Richard de Wild als 
grondlegger van het 
Loosdrechtse polsstok-
springen vele malen 
gegrafeerd op de wis-
selbeker, Floris Dukel 
begint hem te naderen. 
Al bij z’n eerste sprong 
haalde hij 8,60 meter. 
Je zag in drie rondes 
de fraaiste sprongen 
voorbijvliegen, kundig 
becommentarieerd 
door spreekstalmees-
ter Frank die er als pi-
loot vliegbewegingen 
in zag, met in ieder geval veel 
aerodynamica. Hoe Koen, Har-
men, Marinus, Jaap, Jaco en Jo-
han ook vanaf de aanloop hoog 
in de stok klommen, over het 
water scheerden, niemand haal-
de die vermaledijde 8,60 meter. 

Tot die allerlaatste jump van Jo-
han Zeldenrijk, hij kwam fraai 
neer op 8,70 meter. Floris Dukel 
dus tweede en Jaap van Zijtveld 
werd derde. 
Daarna was het badderen en 
modderen tijdens de Prutrace, 

een genot voor de jeugd. Die 
werd gewonnen door de 13-ja-
rige Riveau Hooijen. 

De winnende sprong met een 
bewonderende blik 

van Richard de Wild

'Crossen’

HORSTERMEER- Het houdt niet 
op met evenementen in Wij-
demeren. A.s. zaterdag is het 
vanaf 11.00 uur feest voor de 
crossliefhebbers. Dan kunt u 
op het weiland van de familie 
Voshaart op de Middenweg ge-
nieten van de Autocross. 

Er zijn al 118 deelnemers ver-
deeld over diverse klassen: 
Sprinters- Kevers- Dames- 
Toerwagens- Standaard en Ju-
nioren. Nederhorst den Berg 
en omgeving kent vele crossers, 

onder wie enkele op nationaal 
niveau. Denkt u maar aan: Jari 
Kroon, Kaya Kroon, Jan Maar-
ten Schuurman, Jasper Pouw 
en Mickey van de Wilt. Tegen 
zessen zijn de wedstrijden af-
gelopen na de voorrondes en fi -
nales. Het wordt weer spectacu-
lair. Met aan het slot de gekste 
der gekste races de ‘Crazy Race’. 
Dan is het de bedoeling dat er 
één vehikel overblijft  na talloze 
botsingen. Kom genieten van 
deze monsters op vier wielen 
met stof, herrie en modder!

Nieuw bij deze jaargang zijn 
de mini-buggy’s voor kids tus-
sen 6 en 12 jaar. In ieder geval 
doen de zoons van Sebastiaan 
Schuurman en kleinzoons van 
Th omas Schuurman hieraan 
mee.

Veiligheid
De organisatie wijst erop dat er 
streng op de veiligheid wordt 
gelet. Met geulen langs het cir-
cuit, zandhopen, hekken, enz. 
Men vraagt ook met klem om 
de medewerking van het pu-
bliek. Blijf op afstand, achter de 
hekken en volg de aanwijzingen 

van de regelaars op. Ook is het 
verstandig als Wijdemeerse be-
zoekers zoveel mogelijk op de 

fi ets naar de Horstermeer ko-
men. 
www.autocrossteamnederhorst.nl. 

Autocross in Horstermeer
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Donderdag 10 mei
v.a. 2 .00 uur
Tribute Night

Vrijdag 11 mei
v.a. 1 . 0 uur Schuimparty
v.a 21.00 uur Snollebollek s
Brace en Dj Paul Elstak

Zaterdag 12 mei
JAARMARKT
Met o.a Band No Sweat

Feestavond v.a. 21 uur
Frans Duijts - Danny Froger

The Originals

sGraveland-Feesten.nl

’s- GRAVELAND- De organisato-
ren van de SFG- feesten in het 
tweede weekend van mei wil-
len vooral dat iedereen langs 
komt, jong en oud. Daarom 
houden ze drie dagen lang de 
prijzen laag en is de keus geval-
len op artiesten met voor elk 
wat wils. 

Op donderdag 10 mei is er 
een Tribute Night in de Feest-
tent aan het Noordereinde met 
twee opkomende lokale bands. 
De toegang is gratis. Met het 
Ankeveense multi- muziekta-
lent Henk van ter Meij achter 
de toetsen vormt Morgan een 
energieke party-coverband die 
elk feest tot een absoluut hoog-
tepunt brengt. De bezetting van 
9 personen (met maar liefst 4 
blazers) zorgt voor een show 
met disco, funk en soul, super 
muzikaal en vooral dansbaar. 
Tussendoor treden de dj’s Gio 
Lennox & Jordan Rox op, voor-
al Kortenhoever Jordin Schou-
ten (Gio) is een bekende die 
veel party’s met verve kan op-
luisteren. Ook zal de D3D Jam-
band weer van zich laten horen. 
Een gelegenheidsband met mu-
zikanten die elkaar getroff en 
hebben tijdens de maandelijkse 
jamsessies in het hart van ons 

dorp. De band speelt op een 
verrassende eigen wijze.  

Vrijdag
Op vrijdagochtend 11 mei ko-
men de ouderen samen in het 
Grand Café. Van 11 tot 15 uur 
is er gezelligheid met muziek 
en oude beelden van de dor-
pen. ’s Avonds begint de jeugd 
met een Schuimparty vanaf 
18.30 uur, met heel veel schuim 
en gratis entree en frisdrank. 
Ook nu zijn de jonge dj’s Gio & 
Rox aan het partyen. 
Om 21.00 uur de Snollebolle-
kes, we gaan naar links en we 
gaan naar rechts. Weet u 
nog de inhuldiging van het 
Ned. Vrouwen Elft al na af-
loop van het EK? Welnu, 
dat zijn de Snollebollekes. 
Gevolgd door twee topacts: 
Brace en Dj Paul Elstak, 
the legend. Twee generaties 
rappers die de tent zullen 
opblazen, voor slechts een 
tientje aan de poort (€ 7,50 
in de voorverkoop bij Blok-
ker Meenthof).

Zaterdag
Overdag een grootse Jaar-
markt met meer vee dan 
ooit en heel veel leuke at-
tracties. Daarover later 

meer. Op zaterdagavond is 
Frans Duijts de grote klapper, 
samen met Danny Froger en 
de topband Th e Originals. Een 
band die 17 keer optrad bij de 
Vrienden van Aemstel Live. 
Muzikanten die alles kunnen 
spelen op verzoek, bezig met 
een afscheidstournee voordat 
ze Duitsland gaan veroveren. 
Ze wilden nog één keer de 
SFG-tent op z’n kop zetten. De 
avond wordt geopend door de 
lokale band No Sweat. Ook op 
zaterdag zijn de prijzen laag: € 
15,- aan de kassa (€12,50 in de 
voorverkoop). 

SFG Feesten vooral laagdrempelig
NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons bezorgteam in Loos-

drecht te komen versterken Ben je geïnteresseerd om bij 
ons te komen bezorgen neem dan contact op per telefoon: 
06- 22 800 777of per e-mail naar: p.j.masmeijer@online.nl

BEZORGERS GEZOCHT!
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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!

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

 *Retro * Vintage * Brocante*

elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur

tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 

Koninginneweg 66, K’hoef.

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis off erte 
en advies tel: 06-25592378

Rioolservicepeer zoekt
grondwerker/riool man

tot 30 jaar 
0357720838

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Gevraagd: ervaren hulp in de 
huishouding voor plm. 3 uur 
per week. Tel.  035-5821969, 

liefst na 19.00 uur.

 

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
27-04 t/m 5 mei Feestweek rond de tent Terrein Feesttent
zo. 29 apr. 10.00 u. Sup Event met veel activiteiten Wetterwille, Oud Ldr.dijk 191
di. 01 mei 14.00 u. Lezing ‘Leven in een digitale maatsch.’ Bergplaats, NdB.
wo. 02 mei 10.00 u. Digicafé Bibliotheek, Tjalk 41
vr. 04 mei 19.30 u. Dodenherdenking Rotonde oude gemeentehuis
za. 05 mei 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41 
wo. 09 mei 20.00 u. Installatie nieuwe wethouders Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
di. 15 mei 16.00 u.  Afscheid 3 wethouders 2014-2018 Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
19-21 mei 11.00 u. KunstRonde, overzichtstentoonstelling Het Anker, Oud Ldr. dijk 117

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

 

Activiteiten agenda

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Zo. 6 mei: 11.00 uur:  Pastor E. Kaak met Gregoriaans koor.

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo. 6 mei: 10.00 uur: Ds. P. Vroegindeweij, Ermelo,

 18.30 uur: Ds. B. Trouwborst, Nieuwleusen

Gereformeerde kerk

Zo. 6 mei: 10.00 uur: Ds. A. de Boer.  

Beukenhof

Zo. 6 mei: geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 6 mei: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen,

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk,

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 6 mei: 09.30 uur: Ds. K.T. de Jonge

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

Br
an

ch
ev

er
en

ig
in

g 
G

ec
er

tif
ic

ee
rd

e
N

ed
er

la
nd

se
 U

itv
aa

rt
on

de
rn

em
in

ge
n

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Programma GooiTV
Vanaf 2 mei zendt GooiTV een aangepast programma uit:
-  In het Gooi is er een typisch oorlogsmonument. Bert Kremer en Guus 

Marinus gingen op onderzoek uit.
-  Sjoerd Stoop gaat deze week weer in gesprek met burgemeester Han 

Ter Heegde van Gooise Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

ANKEVEEN- In de mystieke 
ochtenddauw varen op de 
Ankeveense plassen? Met je 
(klein)kinderen op watersafari? 
Natuur fotograferen vanuit de 
boot? Of even lekker je handen 
uit de mouwen steken op één 
van de legakkers? Natuurmo-
numenten biedt voor ieder wat 
wils met haar vaartochten door 
dit landschap van slootjes, leg-
akkers, rietlanden en moeras-
bos.
Zaterdag 12 mei begint het 
vaarseizoen met een vroege 
vogelexcursie bij zonsopgang. 
Daarnaast zijn er avondexcur-
sies, fotografi e-excursies, OER-

RR watersafari’s voor gezinnen 
en handen-uit-de-mouwen 
excursies waarbij deelnemers 
zelf met een zaag de jonge 
boompjes te lijf gaan en zo het 
moeras beschermen. Je kunt je 
aanmelden via www.natuur-
monumenten.nl. 

Maar ook groepen kunnen de 
excursieboot inclusief vaargids 
afh uren voor een betoverende 
vaartocht over de Ankeveen-
se plassen. Stuur daarvoor 
een mail naar vechtplassen@
natuurmonumenten.nl of bel 
boswachter Niels Schouten op 
0294-268 222.

Vaarexcursies op de 
Ankeveense plassen   



Woensdag  mei 12 NIEUWSSTER

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

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

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

LOOSDRECHT - Zeilen geeft 
een ultiem gevoel van vrijheid. 
Een gevoel dat veel mensen 
met een handicap niet kennen. 
Dankzij SailWise (een non-pro-
fi t organisatie) kan iedereen 
genieten van een fantastische 
ervaring op het water, onge-
acht zijn of haar beperking. 
Met de juiste aanpassingen en 
begeleiding is het voor ieder-
een mogelijk om te (leren) wa-
tersporten. Alleen met de inzet 
van vrijwilligers kunnen wij 
onze activiteiten organiseren.

Op watersporteiland Robinson 
Crusoe, gelegen middenin de 
Loosdrechtse Plassen, kwamen 
afgelopen maand 34 nieuwe 
vrijwilligers samen op de intro-
ductieweekenden. De leeft ijd 
van vrijwilligers was van 16 tot 
63 jaar, een actief, gezellig en 
gemêleerd gezelschap. Na het 
weekend gaven de nieuwe vrij-
willigers aan dat ze het week-
end als leerzaam, leuk en een 
goede sfeer hebben ervaren.

Dankzij de inzet van vrijwilli-
gers kunnen jaarlijks ruim 1400 
gasten genieten van actieve wa-
tersport bij SailWise. SailWise is 
ruim 40 jaar de enige aanbieder 
in Nederland van meerdaagse, 

uitdagende watersportactivitei-
ten en -vakanties voor mensen 
met een beperking. Van zwerf-
tochten over het IJsselmeer en 
het Wad met de tweemastklip-
per Lutgerdina tot zeilen op de 
Friese meren met de catamaran 
Beatrix. Of genieten van de 
eindeloze mogelijkheden van It 
Sailhûs in Friesland tot het be-
oefenen van een mix van kleine 
watersporten op het eiland Ro-
binson Crusoe bij Loosdrecht.

Vrijwilliger worden?
Ben jij enthousiast, open min-
ded en heb je een gezonde dosis 
verantwoordelijkheidsgevoel? 

Dan zoeken wij jou voor ons 
watersporteiland Robinson 
Crusoe middenin de Loos-
drechtse Plassen. Vrijwilliger 
worden bij SailWise kan al voor 
een paar dagen per jaar. Iedere 
vrijwilliger krijgt een introduc-
tiedag of weekend. Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers met zei-
lervaring en verpleegkundigen 
achtergrond. 

Ga naar onze site voor meer 
informatie: www.sailwise.nl. 
Voor vragen kun je ons bellen: 
0228-350756 of een mail sturen 
boekingen@sailwise.nl            

Word vrijwilliger bij SailWise

Volgende week donderdag, 
10 mei Hemelvaartsdag, is het 
weer zover: u kunt vanaf 5 uur 
’s ochtends meedoen aan het 
traditionele dauwtrappen in 
Kortenhoef. Start en fi nish zijn 
bij de Oude School aan de Kor-
tenhoefsedijk. 

Of het nu de magische krachten 
van het bedauwde gras of de 
weidse natuur van de Korten-
hoefse polder is, wie zal het zeg-
gen wat deze tocht zo bijzonder 
maakt. ’s Ochtends is er al heel 
wat te zien en te horen. 

Dauwtrappen Kortenhoef


