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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Loosdrecht gaat ook mee in de vaart der volkeren. De gemeente 
wil 23 Tiny Houses laten neerzetten op het terrein aan de Dennen-
laan. De Tiny Houses zijn in opmars, het gaat om kleine woningen 
die permanent bewoond worden. 

Door: Herman Stuijver

Denk daarbij aan begrippen als 
volwaardig, bewust, bevrijd en 
betaalbaar. ‘Bouw beter, niet 
groter’ was de fi losofi e van de 
bedenker, de Amerikaanse ar-

chitecte Sarah Susanka. Waar-
bij het ook gaat om duurzamer 
leven met minder spullen en 
zelfvoorzienend. Of ex-wet-
houder Betske van Henten ook 
uitgaat van deze idealen is niet 
bekend. Wel komen de huisjes 

van max. 50m2 voor 1 / 2- per-
sonen tegemoet aan de enorme 
vraag naar sociale woningbouw 
voor jong en oud. 

Tijdelijk
Woningbouwcorporatie Gooi 
en Omstreken durft  deze stap 
aan om met Wijdemeren dit 
project uit te voeren. Het is een 
onrendabele investering, want 
het gaat slechts om een periode 
van 10 jaar.  Daarna zou het ge-
bied kunnen worden uitgebreid 
voor een groter bouwplan, als 
waterbedrijf Vitens en andere 
bedrijfj es eventueel verdwij-
nen. Het gaat nu om zeven vrij-
staande huisjes en 16 in twee 
bouwlagen, met mogelijk duur-
zame materialen en gasloos. Er 
kan gebouwd worden op stel-
conplaten zonder fundering. 

De woningen zijn makkelijk 
verplaatsbaar en kunnen elders 
opnieuw worden neergezet. 
Een Tiny House zet je in twee 
dagen neer.

Wijdemeren wil 38.000 euro 
bijdragen voor o.a. het verwij-
deren van verharding, aanbren-

Tiny houses op
de Dennenlaan
Tiny houses op
de Dennenlaan

gen van de inrit naar de Rading, 
parkeervakken en een voetpad. 
Tevens krijgt Gooi en Omstre-
ken de grond gratis voor 10 
jaar. De commissie Ruimte en 
Economie van 16 mei zal het 
voorstel bespreken.
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De NieuwsSter
zal i.v.m. Pinksteren 

verschijnen op 
donderdag 24 mei!

Later verschijnen
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Dinsdag 8 mei vond de eerste 
vergadering plaats van woon-
arkbewoners die lid zijn van 
de BELP. Dat is de belangenver-
eniging voor de Loosdrechtse 
plassen. 

Doel van de vergadering was 
een informatie-uitwisseling 
over de recente maatregelen 
van het Plassenschap m.b.t. 
het beëindigen van het ont-
heffi  ngssysteem, het intekenen 
van ligplaatsen door de ge-
meente in het bestemmings-
plan Plassengebied en een 
omissie in dit bestemmings-
plan aangaande voortzetting 
van permanent bewonen van 

bestaande woonarken. Una-
niem was men van mening dat 
de maatregelen voor veel on-
rust hebben gezorgd met name 
betreff ende de rechtszekerheid 
van de eigenaren en mogelijke 
fi nanciële schade. De onrust 
is mede ontstaan doordat er 
vooraf geen enkele informatie 
was verstrekt noch door de ge-
meente Wijdemeren noch door 
het Plassenschap. Dit gebrek 
aan informatie en de mogelijke 
consequenties hebben tot ge-
volg dat de meeste woonarkbe-
woners geen besef hebben dat 
hun rechtszekerheid in gevaar 
loopt. De door alle aanwezi-
gen bestempeld als een zeer 

constructieve vergadering, ver-
zocht het bestuur in gesprek te 
gaan met het gemeentebestuur 
en de gemeenteraad om naar 
oplossingen te zoeken voor de 
nu ontstane situatie. Tevens 
werd het bestuur verzocht na-
mens de BELP binnen de ter-
mijnen pro-forma beroep aan 
te tekenen bij de Raad van State 
vanwege de omissie in het be-
stemmingsplan Plassengebied 
met het verzoek de beroeps-
gronden later te preciseren.                                                
Voor informatie: info@belp.nl. 

Namens bestuur van BELP, 
J.C. van Waveren

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

Ik ben niet lui, ik bespaar gewoon energie!

In Nederland zijn er bijna 4 mil-
joen mensen die voor een an-
der zorgen. Vaak combineren 
ze dat met een betaalde baan. 

De mantelzorgers van mensen 
die kanker hebben zijn van on-
schatbare waarde als het gaat 
om zorg, aandacht en onder-
steuning. Omdat de zorg zich 
vaak richt op een bekende, vin-
den mantelzorgers hun werk 
vaak vanzelfsprekend, maar dat 
is het niet. Veel mantelzorgers 
doen hun werk in stilte. We 
zien hoe ze zorgen voor hun 
naaste en weinig of geen con-
tact hebben met andere man-
telzorgers. 
Viore zet op donderdagmiddag 
speciaal de deuren open voor 
mantelzorgers. Op deze mid-
dagen kunnen mantelzorgers 

hun verhaal kwijt en kunnen 
ze andere mantelzorgers ont-
moeten en hun ervaringen de-
len. Voor vragen kunnen ze bij 
vrijwilligers van Viore terecht. 
Mantelzorgers zijn elke don-
derdagmiddag tussen 13.30 en 
15.30 uur van harte welkom 
in onze huiskamer. Onze gast-
vrouwen en -heren staan klaar 
om hen te ontvangen. Ook op 
andere openingstijden van Vi-
ore zijn naasten welkom, maar 
deze middag is er speciaal voor 
hen, om op verhaal te komen.

Zie voor meer informatie 
ook de website: 
www.viore.org; 
Oostereind 115, 
1212 VH Hilversum. 
Tel. 035-6853532 
info@viore.org 

Viore zet deuren open 
voor mantelzorgers

Woonarkbewoners willen in gesprek 
met gemeentebestuur

Na een fantastische Feestweek 
met vele succesvolle gratis eve-
nementen bedankt de Stich-
ting SLOEP alle mensen die dit 
mogelijk hebben gemaakt.

Naast de vele bedrijven die 
met sponsoring de Feestweek 
ondersteunen, zijn er ook vele 
inwoners van Loosdrecht en 
bezoekers van de Feesttent die 
door het kopen van SLOEP lo-
ten bijdragen aan de sportieve, 
gezellige en feestelijke activitei-
ten. Naast de loterij was er dit 
jaar ook een Jubileumspel met 
prachtige prijzen. Degene die 
de moeite hebben gedaan om 
alle vragen te beantwoorden 
verdienen allemaal een pluim 
want het was een enorme klus 
om via advertenties, websites 
en lopend of rijdend door 
Loosdrecht alle oplossingen te 
achterhalen. Hieronder vindt u 
de uitslagen van het Jubileum-

spel en de SLOEP-loterij.
Tijdens de Feestweek zijn er 
een aantal zaken achter geble-
ven, mocht u iets verloren heb-
ben, via de website www.stich-
tingsloep.nl kunt u vragen of 
dit gevonden is. Ook vele foto’s 
en de uitslagen van alle activi-
teiten tijdens de SLOEP Feest-
week zijn daar te vinden.Tot 
volgend jaar in de Feesttent!

Prijzen
Prijzen van de SLOEP-Loterij 
en het Jubileumspel kunnen 
bij Drukkerij Ten Herkel (De 
Zodde, Loosdrecht) opgehaald 
worden.
 
SLOEP Loterij
1ste prijs 2259
2de  prijs 0333
3de prijs 0469
4de prijs 0177
5de prijs 3798
6de prijs 2463

7de prijs 3129
8ste prijs 0742
9de prijs 3379
10de prijs 0207
11de prijs 0077
12de prijs 1121
13de prijs 3832
14de prijs 3435
15de prijs   1550
16de prijs          1854
17de prijs           3220
18de prijs           2452
19de prijs           2128
20ste prijs         1922
21ste prijs 2141
22ste prijs  1130

Winnaars van het Jubelspel:
Winnaars van het Jubelspel:
1ste Anita Schenk-van Hees
2de Leonie Winkelhorst
3de Anne van Henten
4de Danielle Uijterlinde
5de Martijn van Wonderen
6de Tom de Wit
7de Rowan Nagtegaal

SLOEP uitslagen Loterij en Jubileumspel

Cartoon Loosdrechtse tekenaar

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

eel Sy-
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Frans Halslaan 1, Loosdrecht    Tel. 035 - 582 02 64 
www.dorresteinadvies.nl  info@dorresteinadvies.nl

ONAFHANKELIJK
HYPOTHEEKADVIES

Gewijzigde ophaaldag 
Op Tweede Pinksterdag, 
maandag 21 mei, is de GAD 
gesloten. De inzameling van 
het huishoudelijk afval van 
deze dag vindt plaats op 
dinsdag 22 mei.  Dit geldt 
voor zowel de containers/
kliko’s, de huisvuilzakken, de 
boven- en ondergrondse ver-
zamelcontainers als voor de 
pmd-zakken. 
Op dinsdag 22 mei zamelen 
de wagens in meerdere wij-
ken in dan normaal. Dit kan 
uitlopen tot 21:00 uur. Wilt 
u ervoor zorgen dat uw con-
tainer/kliko, huisvuilzak of 
pmd-zak op de ochtend van 
de ophaaldag om 07:30 uur 
aan de weg staat? 

Twaalf bewoners van de Jonk-
heer van Sypesteynlaan in 
Loosdrecht zijn vorige week 
woensdag verrast door Postco-
de Loterij-ambassadeur Gaston 
Starreveld. Op hun postcode 
1231 XL is de Buurt-Ton van 
100.000 euro gevallen in de 
apriltrekking van de Postcode 
Loterij. De winnaars verdelen 
deze prijs met elkaar.

De 12 bewoners hebben de 
volgende bedragen gewon-
nen: 18.750 euro (1 winnaar); 
12.500 euro (2 winnaars) en 
6.250 euro (9 winnaars). De be-
dragen lopen uiteen, omdat de 
verdeling van het geldbedrag 
afh ankelijk is van het aantal 
meespelende loten.
Maisa is een van de winnaars 
en wint 6.250 euro. “Wat een 
geweldige verrassing! Na het 

eindexamen van mijn zoon 
willen we naar IJsland. Dat kan 
nu!”
 
Buurt-Ton 
De Buurt-Ton is naast de Post-
codeStraatprijs een vaste prijs 
van de Postcode Loterij die we-
kelijks bekend wordt gemaakt. 
De prijs van 100.000 euro 
wordt verdeeld over het aantal 
deelnemers in de winnende 
postcode. De hoogte van het 
geldbedrag is afh ankelijk van 
het aantal meespelende loten.
De uitzending van de uitreiking 
in de Jonkheer van Sypesteyn-
laan in Loosdrecht is op vrijdag 
8 juni te zien bij ‘Eén tegen 100’ 
op NPO 1. Het programma 
start om 21.30 uur.

Postcode Loterij 
Inmiddels spelen 2,9 mil-

joen huishoudens mee met de 
Postcodeloterij. Deelnemers 
steunen met de helft  van hun 
lotprijs jaarlijks 103 goededoe-
lenorganisaties. Het format van 
de Postcode Loterij is ook actief 
in Groot-Brittannië, Zweden 
en Duitsland. De Goede Doe-
len Loterijen zijn samen met de 
loterijen in deze landen de der-

Van Sypesteynlaan wint een ton

WIJDEMEREN- De zetelverdeling 
in de raad was al gewijzigd na 
de verkiezingen van 21 maart. 
Vorige week woensdag was het 
eigenlijk pas de start van een 
nieuwe periode met een Be-
stuursakkoord van CDA-Dorps-
belangen-VVD-D66 (13 van de 
19 zetels). Met nieuwe wethou-
ders en nieuwe raadsleden. En 
een kleine oppositie van De Lo-
kale Partij en PvdA/ GroenLinks. 

Door: Herman Stuijver

Het was zo vol in de raadzaal 
dat zeker 20 gasten staand de 
vergadering moesten bijwonen. 
Meer stoelen was niet toege-
staan vanwege een bepaalde 
veiligheidsnorm (?). Er waren 
veel familieleden die soms met 
verwondering toekeken hoe het 
toegaat in de gemeentelijke po-
litiek. Wie gehoopt had op een 
vluggertje met bloemen, kussen 
en felicitaties kwam bedrogen 
uit. Alle partijen gaven ook hun 
mening over de inhoud van 
het coalitieakkoord 2010-2022 
met de pretentieuze titel ‘Sterke 
dorpen, regionaal verbinden’. 
Vooral de oppositie maakte er 
werk van. Maar eerst mochten 
de nieuwe coalitiepartners uit-
leggen waarom ze zo tevreden 
waren over hun samenwerking. 
Volgens CDA- onderhandelaar 
Eric Torsing was ‘vertrouwen’ 

een van de toverwoorden. Hij 
had bemerkt dat het viertal par-
tijen de bereidheid had ‘elkaar 
iets te gunnen’. Vervolgens gaf 
de Ankevener een samenvatting 
van de gezamenlijke afspraken 
waarover men het eens was ge-
worden. “Geen breekpunten” 
meende Torsing “maar moeilij-
ke onderwerpen.” Jan-Jaap de 
Kloet van Dorpsbelangen zei 
dat hij klaar was met bekvech-
ten en dat hij 9 mei zag als een 
‘vertrekpunt voor vier intensieve 
jaren’. Namens de VVD consta-
teerde Sieta Vermeulen dat er 
weinig fi nanciële ruimte was 
voor nieuw beleid. Ze vond het 
streven naar één Gooi en Vecht-
gemeente passen binnen wat de 
VVD altijd gewenst had. Nan-
ne Roosenschoon van D66 zag 
kansen om met het kernenbeleid 
de bewoners te raadplegen over 
wat ze willen.  

Oppositie pakt uit
Gert Zagt van De Lokale Partij 
besprak het Bestuursakkoord 
uitvoerig. Het was ook zuur dat 
de grote winnaar nu veroor-
deeld was tot de oppositie. Zagt 
noemde dat het gevolg van ach-
terkamertjespolitiek waarin al 
van quitte af besloten was om 
buiten de DLP een coalitie te 
vormen. Die hij betitelde als de 
‘coalitie van de vier verliezers’. 
Hij keek daarbij naar het aantal 

stemmen, vergeleken met 2014, 
en dan klopt die constatering. 
Maar het gaat natuurlijk om het 
aantal zetels en dan hebben DB 
en VVD ieder twee plekken in 
de raad terug gewonnen. Dat 
de nieuwe coalitie geen fusie wil 
met Hilversum stemde hem tot 
tevredenheid, hij zag echter geen 
plan om het provinciale fusie-
proces te stuiten. Ook Stan Poels 
(PvdA/GrL.) zag het woord 
ARHI (wettelijke term fusie) 
nergens in het akkoord. Hij had 
geen goed woord over voor de 
gang van zaken op weg naar de 
nieuwe coalitie. “Die doet geen 
recht aan de verkiezingsuitslag. 
Met nota bene de enige twee 
winnaars in de oppositie.”
Het plan om 175 woningen te 

bouwen in Nederhorst op de 
weilanden van de Horn- en 
Kuijerpolder lijkt nu al lastig 
omdat Noord-Holland dit ge-
bied recent heeft  aangewezen als 
beschermd weidevogelgebied. 
Het vraag- en antwoordspel was 
dit keer kort, want daar was deze 
avond niet voor bedoeld. 

Stemmingen
Over de kandidaat-wethouders 
werd schrift elijk gestemd. Dat 
duurde even. Opvallend was 
dat Jan Klink (VVD) en Joost 
Boermans (D66) unaniem wer-
den gesteund, maar dat Rosalie 
van Rijn (CDA) en Jan-Jaap de 
Kloet van zes raadsleden geen 
stem kregen. Toen moesten de 
vier lege zetels in de raad wor-

Wisseling van de wacht in gemeenteraad

(v.l.n.r.) Michiel van Balen, 
Jan-Willem Nienhuis, 

Freek Ossel, Rob Duikersloot 
en Mario Wouters 

(foto: Douwe van Essen)

den ingevuld. Dat ging vlot. 
Michiel van Balen (VVD), Rob 
Duikersloot (DB), Jan- Willem 
Nienhuis (CDA) en Mario Wou-
ters (D66) werden ingezworen. 
Waarbij de laatste bovendien 
werd benoemd tot voorzitter 
van de commissie Maatschap-
pelijke Zaken. Ria Hennis (DB) 
krijgt Ruimte en Economie en 
Alette Zandbergen (DLP) zal 
Bestuur en Middelen leiden. 
Tot slot was er het ‘wereldrecord 
handen schudden’ volgens bur-
gemeester Freek Ossel.  

de grootste private geldgever 
aan goede doelen ter wereld. 
www.postcodeloterij.nl

Jan-Jaap de Kloet van Dorps-
belangen kreeg zes stemmen 
tegen bij de stemming over 
zijn wethouderschap. Wie dat 
zijn, is uiteraard geheim bij 
een schrift elijke stemming. 
Wel is bekend dat de oppositie 

van De Lokale Partij en PvdA/ 
GroenLinks uit zes personen 
bestaat. Bij de stemming over 
CDA- wethouder Rosalie van 
Rijn waren er zes ongeldig. Een 
daarvan was van Alette Zand-
bergen van DLP. Zij vond dat 

ex-wethouder Betske van Hen-
ten ten onrechte door het CDA 
aan de kant is gezet. Ze schreef 
als statement daarom ‘Betske’ 
op het stembriefj e waardoor de 
stem ongeldig werd verklaard.

Ongeldige stem Alette Zandbergen
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat) 

6 Zoete Mini-snacks 
€ 3,50

 

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

GEZOCHT!

Op donderdag 24 mei komt het 
Loosdrechtse koor Fun4All bij u 
in Nieuw-Loosdrecht langs om 
te collecteren voor het Oranje 
Fonds. Het hele koor doet mee. 

Door: Mireille Maatkamp

Met de collecte steunt het 
Oranje Fonds maatschappelij-
ke organisaties. Denk aan een 
buurthuis waar mensen die in 
een sociaal isolement zitten al-

tijd terecht kunnen, de sport-
club waar men elkaar iedere 
week treft  en het zorgcentrum 
waar mensen met een beper-
king een dagbesteding vinden.
Fun4All levert hieraan graag 
een bijdrage, niet alleen door 
middel van de collecte maar 
ook in ‘zang en daad’: jaarlijks 
verzorgt het koor een benefi et 
optreden in een van de verzor-
gingshuizen of in het zieken-
huis. 

Met de collecte steunt u ove-
rigens niet alleen het Oranje-
fonds: Fun4All ontvangt op 
haar beurt steun vanuit het 
Oranjefonds, zodat zij repeti-
ties en optredens kan blijven 
verzorgen. Draagt u Fun4All 
en/of het Oranjefonds een 
warm hart toe en heeft  u nog 
iets voor in onze collectebus? 
Op donderdag 24 mei komen 
we bij u langs. Namens het 
Oranjefonds: dankuwel. 

Fun4All collecteert voor Oranjefonds 

✓ 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

Sleutel
Service

Horecamanager (32/40 uur) 
gezocht bĳ  de Avontuurfabriek! 

Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures 

Lezers schrijven... 

Ook ik heb geleerd dat op 4 mei de vlag pas 
om 18.00 uur halfstok mag worden opgehan-
gen. Echter de hele dag door zijn er landelijk al 
kransleggingen, waarbij de vlag op een eerder 
tijdstip halfstok wordt opgehangen. Wellicht dat 
daardoor wat onzekerheid is ontstaan over het 
juiste tijdstip.

Als u echter gebrand bent op juiste regeltjes wijs 
ik er op dat de term ‘irriteren aan’ slecht Neder-
lands is.  Als er wordt besloten een A5-je op te 
stellen (en u doet daar aan mee?), wilt u dan wel 
letten het gebruik van correct Nederlands.  Het 
is ‘ergeren aan’ en u bent geïrriteerd.   

J.F. den Hartog-van Barneveld, 
Nederhorst den Berg.

Ergeren aan vlaggen

REGIO- Krijg je bijna een baby 
of heb je net een baby gekre-
gen? Maak dan kennis met 
Dunstan Babytaal. Speciaal 
voor (aanstaande) ouders biedt 
Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek de workshop Dunstan 
Babytaal op zaterdag 2 juni. 

De Australische Priscilla Dun-
stan ontdekte dat wereldwijd 
alle baby’s dezelfde refl exgelui-
den maken als zij huilen. Tot 
de leeft ijd van 4 maanden hui-
len zij op dezelfde manier bij 
honger, vermoeidheid, darm-
krampjes, een boertje en onvre-
de aan de huid. Als je als ouder 
deze verschillen herkent, kun 
je makkelijker inspelen op wat 
je kind nodig heeft . Zo voelt je 
kind zich veilig en begrepen, 

wat belangrijk is voor een 
goede start.  

Herken de huiltjes 
De workshop Dunstan 
Babytaal duurt 1,5 uur 
en helpt je om de ver-
schillende huiltjes van 
het kind te leren kennen. 
We raden zowel vaders 
als moeders aan om de 
workshop te volgen. Dan 
kun je samen toepassen 
wat je hebt geleerd. Neem 
ook gerust je baby mee, 
er is een voedingsruimte 
beschikbaar.  

De workshop kost € 10,- 
per ouder(paar) en vindt plaats 
op zaterdag 2 juni in Blaricum 
(Tydemanplein 5) van 10.00 

tot 11.30 uur. Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar 
cursussen@jggv

Maak kennis met Dunstan Babytaal 

Weekblad Wijdemeren

zal i.v.m. Pinksteren 

verschijnen op donderdag 24 mei!

Later verschijnen
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Voordat ik u een kijkje achter 
de schermen ga geven, eerst 
nog een vermeldingen van 2 
activiteiten die voor de scher-
men plaatsvinden: zaterdag 12 
mei is de ‘Vaartocht Molenpol-
der’ met de gids van Staatsbos-
beheer. Zondag 10 juni start 
‘Zeilcursus voor beginners, kin-
deren tussen de 7 en 12 jaar’, 
die over 3 zondagen verdeeld 
wordt, namelijk 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

Wie zijn wij eigenlijk?
Het KPL is een groep vrijwilli-
gers die zich inspant om leuke 
cursussen, workshops, lezingen 
en excursies te bedenken. Het 
Kursusprojekt draait zonder 
subsidie en probeert de drem-
pel qua kosten zo laag moge-
lijk te houden zodat de prijs 
geen belemmering is om mee 
te doen. Jaarlijks schrijven zo’n 
1.000 a 1.200 cursisten zich in. 
Op de inschrijfochtend, altijd 
een zaterdag begin septem-
ber, staan dan ook lange rijen 
te wachten om zich voor een 

of meerdere activiteiten aan te 
melden. Dit jaar is de inschrij-
ving op 8 september. Onze 
groep vrijwilligers bestaat op 
dit moment uit 11 vaste vrij-
willigers en een grote schare 
mensen die zo nu en dan of 
regelmatig ondersteunen. De 
komende tijd zal ik de vrijwilli-
gers voorstellen waarbij ik met 
mij zelf aft rap. 

Petra Noordanus
Ik ben Petra Noordanus en 
dit is mijn 3e jaar als vrijwil-
liger en mijn eerste seizoen in 

Kursus Projekt Loosdrecht, 

Een kijkje achter de schermen

het bestuur. Ik ben de laatste 
‘aanwinst’ van de vrijwilligers. 
Nadat ik jarenlang diverse acti-
viteiten bij het KP had gevolgd 
realiseerde ik mij dat dit alleen 
kon bestaan door de inzet van 
vrijwilligers. Daar ik graag wil 
dat het KP blijft  bestaan, vond 
ik dat ik een bijdrage moest 
gaan leveren. Voordat ik het 
wist had ik aangegeven dat ik 
wel wilde helpen. Denk nou 
niet dat ik alle tijd van de wereld 
heb om aan vrijwilligerswerk te 
besteden. Ik heb een fulltime 
baan van zeker 40 uur, meerde-
re hobby’s waaronder motorrij-
den, varen op onze mooie plas-
sen en wandelen. Verder wil ik 
graag tijd met vrienden door-
brengen en doe ook nog man-

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

WIJDEMEREN- Woensdag 9 mei 
is vervoersvoorziening ANWB 
AutoMaatje gestart met rijden 
in Wijdemeren. Wethouder 
Betske van Henten haalde de 
eerste deelnemer op, de heer 
Storm uit Loosdrecht, en gaf 
daarmee offi  cieel het startsein.   

“Inmiddels hebben zich al tien 
vrijwilligers aangemeld als 
chauff eur. Meer vrijwilligers 
zijn altijd welkom. Deelnemers, 
jong en oud, die niet meer zelf-

standig de deur uit kunnen, 
kunnen zich aanmelden om 
mee te rijden met deze nieuwe 
vervoersdienst voor en door in-
woners uit Wijdemeren”, vertelt 
wethouder Van Henten. Aan-
melden kan bij Wilma van de 
Akker van Versa Welzijn via 06 
30 238 257 of automaatjewijde-
meren@versawelzijn.nl.  

Wijdemeren is de tweede ge-
meente in de regio Gooi & 
Vechtstreek die start met dit 

initiatief van de ANWB waar-
bij vrijwilligers met hun auto 
minder mobiele plaatsgenoten 
vervoeren naar bijvoorbeeld 
fysiotherapeut, ziekenhuis of 
een dag uit. Er wordt samen-
gewerkt met Versa Welzijn, 
Rotary Wijdemeren en Zonne-
bloem KAG.  

ANWB AutoMaatje gestart met rijden 

De heer Storm ontvangt het eerste 
Automaatje van Betske van Hente

Zwemwater 
Op 7 mei was er een waar-
schuwing dat er blauwalg 
bij het Vuntusstrand in 
Loosdrecht was geconsta-
teerd. Zwemwater, waar is 
het schoon en veilig? Voor 
de meest actuele informatie 
over het zwemwater in onze 
dorpen kunt u terecht bij: 
www. zwemwater.nl

Als energiebewuste huiseige-
naar hebben we veel te leren. 
Hoe energiezuinig is mijn huis? 
Wat kan ik nog verbeteren? Wie 
heeft er handige tips? 

De energiecoöperatie Wij-
demeren heeft  een checklist 
gemaakt waarmee u de ener-
gie-staat van uw woning kunt 
toetsen. Die staat op onze 
website. Even opslaan op uw 

eigen computer en dan kunt u 
hem zo gebruiken http://ener-
giecooperatiewijdemeren.nl/
checklist-eigen-woning/

Hebt u daarna nog vragen dan 
gaan de energiecoaches graag 
met u in gesprek. Zelf kunt u 
ook nog  in het weetjesboek 
van de energiecoach kijken. Vol 
met informatie. Ook dat is te 
vinden op de website.

Donderdagavond 17 mei 
(19.30 uur inloop en koffi  e) 
organiseren we een avond voor 
leden van de energiecoöperatie. 
We worden gastvrij ontvangen 
door scouting Klaas Toxopeus 
in Kortenhoef (Kwakel 52). 
Wilt u ons steunen en lid wor-
den dan kunt u zich aanmelden 
via de website. U bent van harte 
welkom!! 

Wilt u meer weten? 
Mail dan naar info@energie-
cooperatiewijdemeren.nl  of 
neem telefonisch contact op 
met de coördinator (Anne-Ma-
rie Poorthuis 06-12395394). 

Kent u de energie-staat van uw eigen woning? 

telzorg bij mijn moeder die niet 
in Loosdrecht woont. Kortom, 
ik heb geen enkel probleem om 
mijn agenda gevuld te krijgen 
en te houden. Ondanks dat dus 
toch ‘ja’ gezegd en uiteindelijk 
is het prima met elkaar te com-
bineren en kan ik mij voldoen-
de inzetten voor het KP zonder 
dat het een te grote belasting 
wordt. Ik vind heel veel dingen 
leuk en dat zie je dan ook terug 
in de activiteiten die van mij af-
komstig zijn. Dat kan variëren 
van een lezing, een wandeling, 
iets creatiefs of een excursie. 
Niet te lang en veel stil zitten, 
want daar ben ik te ongeduldig 
voor. Nu naar 3 jaar voel ik mij 
helemaal thuis bij het KP.

Waar
Tot slot: vergeet niet in de agen-
da te noteren waar wij van de 
zomer te vinden zijn: woens-
dag 29 augustus vanaf 13.00 
uur Jaarmarkt in Loosdrecht, 
zaterdag 1 september palingro-
ken en braderie Kortenhoef en 
zaterdag 8 september kan er 
worden ingeschreven voor alle 
nieuwe activiteiten.

Op 2e Pinksterdag is ons kas-
teel opnieuw een van de deel-
nemers aan de landelijke Dag 
van het Kasteel, dus kom kijken 
en ontdek dit pareltje in het 
Gooi.

Vanaf 11.00 uur tot 17.00 staan 
de kasteelpoorten open en 
kunnen ook kinderen genieten 
van een uitgebreid programma 
in ons kasteel-museum Sy-
pesteyn. Het restaurant is vanaf 
10 uur al open.
Je kan alleen op deze dag 
echt op eigen gelegenheid het 
prachtige kasteel verkennen. In 
alle vertrekken zijn suppoosten 
aanwezig die je alles kunnen 
vertellen over het ontstaan van 
dit mooie jongste kasteel van 
Nederland. 

Witte goud
In het kasteel-museum is een 
bijzondere collectie te zien van 
de portretten van de familie 
Van Sypesteyn en een indruk-
wekkende verzameling wapens, 
glas, zilver, beelden, klokken 
en natuurlijk de collectie por-
selein, het ‘witte goud’ van Sy-
pesteyn. Ook de tentoonstel-
ling ‘De Porseleinfabriek boven 
water’ is te bezichtigen.

Kasteeltuin
Ook de fraai aangelegde kas-
teeltuin is zeker de moeite 
waard. Er staan bijzondere 
bomen en struiken, sommige 
daarvan behoren tot de oudste 
van ons land. Vrijwilligers ge-
ven ter plekke graag tekst en 
uitleg en er worden een aantal 

Open Dag kasteel Sypesteyn

verkorte tuinrondleidingen ge-
geven. Voor de kinderen zijn 
er speurtochten door de tuin 
en het doolhof, lopen langs het 
laarzenpad van het kasteel tot 
bijna aan de rivier de Drecht zo 

het Stergebied in, spelletjes en 
nog veel meer! 
Entree; speciaal tarief van € 
5,00; kinderen tot 12 jaar gratis; 
www.sypesteyn.nl; info@sy-
pesteyn.nl;    tel.: 035-5823208
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Alleen warm maken

Mac & Cheese 
 500 gram € 5,95
Alleen warm maken

Spitskool stampot 
met shoarma
 500 gram € 5,95 

Uw specialist in kip, wild 
en maaltijden!

Kapittelweg 125 Hilversum, 035 - 6246782

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.

4,7575

5,9595 

Eigen fabrikaat achterham
De lekkerste ham voor 
bij de asperges

vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief

100 gram runderrookvlees

Bakje selleriesalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

250 gram

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

samen

Welke verse seizoensgroeten en fruit eet je vandaag?

Graag tot ziens op de markt in Loosdrecht

Let op!!!
Bio Bildstar aardappels
Nu 5 kilo € 3,98 10 kilo nu € 4,99
Super lekker
Mandarĳ nen, heel kilo € 3,98
Ze zijn er weer 
Heerlĳ ke super Kersen, Aardbeien, Pruimen,
Nectarines, Watermeloenen enz, enz.

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

DE PLANTENKRAAM

Van Aken bloemen en plantenhandel
Nederhemert - Noord

Grote hangpot Petunia
met 3 kleuren € 9,99 
 Nu voor  € 7,50
Lavendel Potmaat 13 cm.

 4 voor € 10,- Nu  5 voor  € 10,-
Doordragende Aardbeiplanten
vol met vrucht 

en bloesem € 7,50 

 Nu 2 voor  € 12,- 

Boeren kaas
Messeklever Kilo. € 10,95
Boerenkaas met
grove olijf en tomaat   Kilo. € 10,95
Jersey kaas
rijk aan eiwitten Kilo. € 10,95
Franse kaasjes
uitzoeken     3 voor € 5,00

3,9999 
Aspergeschotel
Met ham, asperge, ei en krieltje in

een hollandaisessaus 250 gram
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WIJDEMEREN - In het prachti-
ge waterrijke gebied rondom 
’s-Graveland stellen 18 kunste-
naars hun ateliers open tijdens 
de Pinksterdagen, op 19, 20 en 
21 mei van 11.00 tot 17.00 uur. 

Het gevarieerde werk van de di-
verse kunstenaars is zeker weer 
een reden om de boeiende Kun-
stroute langs de kunstenaars op 
uw programma te zetten. In het 
verleden is de omgeving van 
’s- Graveland, Ankeveen en 
Kortenhoef altijd een zeer in-
spirerende omgeving geweest. 
De Kortenhoefse School, voort-
gekomen uit de Haagse School, 
is een begrip binnen de kunst-
geschiedenis. Nog steeds wordt 
deze omgeving voor kunste-
naars als een zeer inspirerende 

omgeving gezien. De combina-
tie van een prachtige omgeving 
en de ateliers maakt de route 
zeer uniek.

Variatie
U kunt schilderijen in diverse 
technieken bewonderen, maar 
er is ook veel keuze in keramiek, 
beeldhouwwerken, sieraden en 
fotografi e. Er zijn kunstenaars 
die werken in opdracht, van 
portret tot landschap en van 
abstract tot toegepaste kera-
miek. U kunt de stijl van de 
kunstenaars herkennen op de 
Overzichtstentoonstelling in de 
Oude School aan de Korten-
hoefsedijk 145. De Kunstroute 
wordt gekenmerkt door vele 
bijzondere locaties in Korten-
hoef, ‘s- Graveland en Anke-

veen die u zullen verrassen met 
een ruime verscheidenheid aan 
kunst en is te starten vanaf iede-
re locatie. Hoe u de route ook 
afl egt het is altijd weer een bele-
venis. Er is een Kunstroutekaart 
te vinden op de folder (overal 
verkrijgbaar) en op www.kun-
stroutesgraveland.nl  Alle expo-
santen van de Kunstroute zijn te 
herkennen aan de driekleurige 
wimpels die buiten hangen. Alle 
locaties zijn open op 19, 20 en 
21 mei van 11.00 tot 17.00 uur.

Welkom
U wordt welkom geheten door: 
Beeldentuin de Zanderij, Jo-
hanna Kessler, Emma van der 
Meulen, Clara Bastian, Tony 
Beijdorff , Gea Lamme, Henk 
Ravenhorst, P + M Ateliers, 

Kunstroute ’s-Graveland tijdens Pinksterdagen 

Ingrid Jansen, Ria Berg, José 
Walinga, Bert Bisperink, Studio 
Brokaat Yvonne de Boer, Nico 
van der Wolk, Martien Beenen, 
Jean Marx, Maarten Vlam en 

Rob Jacobs. Zie ook: www.kun-
stroutesgraveland.nl. 

Henk Ravenhorst maakt zijn 
debuut op de Kunstroute

’s- GRAVELAND- Er is weer veel 
te doen bij Natuurmonumen-
ten. De keuze bestaat dit keer 
uit vier excursies op verschil-
lende data. Twee voor gezin-
nen vanuit het Bezoekerscen-
trum aan het Noordereind, een 
vanaf landgoed Hilverbeek aan 
de Leeuwenlaan en een vanaf 
Gooilust aan het Zuidereind. 
Voor alle excursies geldt: van 
te voren betalen. Zie voor meer 
info op de website (onderaan). 

Wandel op maandag 21 mei of 
zondag 10 juni mee met de bos-
wachter over de buitenplaatsen 
van ‘s-Graveland. Deze ge-
zinswandeling is speciaal voor 
gezinnen met kinderen vanaf 

4 jaar en duurt anderhalf uur. 
Zorg dat je een tasje bij je hebt 
voor bijzondere vondsten. In 
het bezoekerscentrum krijgen 
de vondsten een plek in de in-
teractieve natuurwand. Na af-
loop bak je een broodje bij een 
knapperend vuurtje.

Of sluit aan bij een Watersafari. 
In het bezoekerscentrum krijg 
je een schepnetje, een bak en 
een zoekkaart mee. Bij het wa-
ter laat de boswachter je zien 
hoe je de diertjes het beste kunt 
vangen. 

Ontdek op zondag 27 mei 
buitenplaats Gooilust! Samen 
met de boswachter wandel je 

zo’n 1,5 uur en ontdek je alle 
‘highlights’ van Gooilust. Wie 
Gooilust zegt, zegt Six, Blaauw 
én Natuurmonumenten. Frans 
Ernst Blaauw, echtgenoot van 
jonkvrouw Louise Six, drukte 
als geen ander zijn stempel op 
dit landgoed. Velen kennen 
Gooilust dan ook onder de 
naam ‘Het bos van Blaauw’. De 
boswachter neemt je mee langs 
de rododendronvallei, de sier-
tuin, het landhuis, de exotische 
bomencollectie en het sterren-
bos.

Wandel zaterdag 19 mei mee 
met de boswachter en ontdek 
Hilverbeek en Spanderswoud 
tijdens deze 2 uur durende 

Vier excursies met Natuurmonumenten

ANKEVEEN- In november 2016 
werd de otter voor het eerst 
sinds 50 jaar gespot bij de 
faunapassage tussen de An-
keveense Plassen en het Naar-
dermeer. Het was alweer een 
tijdje stil,  totdat vorige week 
Marcel Vos (Waternet) otter-
geil vond. Dit betekent dat de 
eerste waarnemingen geen 
incidenten waren, maar dat de 
otter zich echt thuis voelt in het 
Naardermeer. En dat is gewel-
dig nieuws. 

Het ottergeil is een van de spo-
ren die otters achterlaten. Het is 
een geleiachtige substantie met 
een seksuele signaalfunctie die 
zowel mannetjes als vrouwtjes 
otters verspreiden op opvallen-
de plekken zoals steigers, zan-
dige oevers en op loopplanken 
onder bruggen, zodat de geur 
verspreid kan worden door de 
wind.  De otter is een ambassa-
deur voor de zoetwaternatuur 
en internationaal bedreigd. Het 

verkeer vormt het grootste ge-
vaar voor de otter. Van de wei-
nige otters in ons land worden 
er helaas heel erg veel doodge-
reden, zo’n 1/3e van de popula-
tie.
Natuurverbinding groot succes

Het Naardermeer en de Anke-
veense Plassen werden tot 2013 
van elkaar gescheiden door de 
drukke provinciale weg N236. 
Natuurmonumenten en de 
provincie Noord-Holland bun-
delden hun krachten om beide 

natuurgebieden met elkaar te 
verbinden. Onder de weg liggen 
nu twee grote faunapassages 
van respectievelijk 60 en 80 me-
ter breed en vormen de breedste 
natte faunapassage van Neder-
land. De faunapassage heeft  het 
Naardermeer uit haar isolement 
gehaald en daar maakt niet al-
leen de otter dankbaar gebruik 
van. Ook reeën, vossen en ha-
zen maken intensief gebruik 
van deze onderdoorgang.

Foto: Luc Hoogenstein

Ottersporen in het Naardermeer 

wandeling voor volwassenen. 
Hilverbeek is een verrassen-
de buitenplaats met haar open 
weilanden en dichte bossen. Er 
is een 350 jaar oude eik mid-
denin een weiland en een ijs-
kelder, oranjerie en slangenmu-
ur, alle drie daterend van begin 
19e eeuw. Op de buitenplaats 
Spanderswoud zie je een men-
gelmoes van tuinstijlen. Ooit 
moet er in Spanderswoud veel 

hakhout hebben gestaan, want 
daar is het naar vernoemd. De 
oude monumentale Spander-
slaan is er nog. In het bos vind 
je prachtige waterpartijen met 
kronkelende paden.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 - 656 30 80.                      
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Foto: © Natuurmonumenten – 

NEDERHORST DEN BERG- Het 
fraai geïllustreerde boekje 
‘Fietsen en wandelen door de 
historie van Wijdemeren’, een 
uitgave van de historische krin-
gen in Wijdemeren, bevat een 
overzichtskaart met de histo-
rische ‘HotSpots’ in de kernen 
Ankeveen, ’s-Graveland, Kor-
tenhoef, Loosdrecht en Neder-
horst den Berg en beschrijvin-
gen van bezienswaardige en 
historische objecten. 

Daarnaast bevat het boekje 
informatie over horeca, streek-
productenwinkels en aanbie-
ders van toeristische activitei-
ten. Kortom een boekje met 
een schat aan informatie voor 
de inwoners van Wijdemeren 
en de geïnteresseerde bezoeker. 
De monumenten langs de rou-
tes zijn ook voorzien van bord-

jes met QR-codes, die zijn te 
scannen met een smartphone 
en ter plekke extra informatie 
geven. De beschrijving van de 
bijzondere plekken in dit boek-
je is een prima middel voor een 
nieuwe of een hernieuwde ken-
nismaking met onze woonom-
geving. 

Voor de verkoop van het boek-
je (€. 2,50) heeft  de Historische 
Kring Nederhorst den Berg de 
volgende bedrijven bereid ge-
vonden: Bistro Het Boothuys; 
Brasserie het Spiegelhuys; Pas-
sifl ora Bloembinderij. Daar-
naast is het op donderdag-
avond tussen 19.30 en 21.30 
uur, met uitzondering van de 
vakantieperiode, te koop in de 
werkruimte van de Historische 
Kring in het Sociaal Cultureel 
Centrum aan de Blijklaan 1.

Routeboekje nog te koop
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In het vlakke Nederland wordt de hori-
zon vanouds gedomineerd door kerk-
torens en molenwieken. Ze bepalen 
niet alleen het uitzicht maar vertellen 
ook het verhaal van onze geschiedenis. 

Door: Ds. M. Roelofse, 
predikant Sijpekerk.

Molens waren er om de polders droog 
te malen, en de kerk is onlosmakelijk 
verbonden met het ontstaan van ons 
land. Maar de kerk is veel ouder dan 
Nederland en het christendom is niet 
beperkt tot West-Europa. Waar komt zij 
vandaan en waar gaat ze naartoe? Daar 
staan christenen bij stil met Pinksteren. 

De kerk is ontstaan halverwege de eer-
ste eeuw op een vroege voorjaarsmor-
gen in Jeruzalem. De leerlingen van Je-
zus zijn op dat moment bij elkaar in de 
bovenzaal van een huis om te bidden. 
Maar dan is daar opeens een geluid als 

van een aantrekkende wind. Dat ge-
luid trekt een hele groep nieuwsgierige 
mensen aan, en zij zien iets op de hoof-
den van die leerlingen wat lijkt op een 
tong van vuur. Niemand begrijpt er wat 
aan de hand is, maar al snel krijgen ze 
uitleg in hun eigen taal (Jeruzalem was 
ook toen al een stad waar mensen uit 
de hele wereld op afk wamen): de Geest 
van God is gekomen om in de harten 
van mensen te wonen. Er zijn er die dat 
als dronkenmanspraat weg zetten, maar 
ook die dat van harte geloven: driedui-
zend mensen laten zich op dat moment 
dopen, en dat is de offi  ciële start van de 
kerk. 
Vanuit Jeruzalem begint dat evangelie 
over Jezus Christus aan een wereldreis 
om uiteindelijk ook ons land te berei-
ken. Het doet soms wel wat denken 
aan zo’n fakkelloop zoals je die ook op 
Bevrijdingsdag hebt. De één steekt het 
licht bij de ander aan, die het vervol-
gens weer naar een andere plek brengt. 

Op die manier is ook de kerk ontstaan: 
als een lopend vuurtje omdat mensen 
elkaar de boodschap van God doorge-
geven: van vader op zoon, van moe-
der op dochter, en als vrienden onder 
elkaar. De geschiedenis van de kerk in 
Loosdrecht begint rond 1350 met de 
bouw van een kerk bij de driesprong 
in Oud-Loosdrecht. Rond 1400 volgt 
de Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht. In-
middels is ons dorp verschillende kerk-
genootschappen rijk. Daar 
wordt wel eens een beetje 
negatief over gedaan. Er is 
zelfs een gezegde over: ‘Eén 
Nederlander is een theo-
loog, twee Nederlanders 
een kerk, en drie Neder-
landers een kerkscheuring. 
Maar je mag het ook posi-
tief bekijken: in de verschil-
lende kerken wordt op een 
verschillende manier die 
éne God gediend, en er is 

dus eenheid in die verscheidenheid. 

Pinksteren wordt ook wel eens het ver-
jaardagsfeest van de kerk genoemd. 
Het is immers bijna tweeduizend jaar 
geleden op die dag begonnen. En als 
kerken willen we u dan ook van harte 
uitnodigen om dat feest met ons mee te 
vieren. Iedere zondag staan de kerkdeu-
ren open, maar met Pinksteren in het 
bijzonder!

Pinksteren: de verjaardag van de kerk KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

NIEUW-LOOSDRECHT – ‘Zingen 
maakt blij’, is een bekend lied. 
Dat doen wij door de week, 
thuis, onder de douche, op 
straat, in de auto, enz. Maar in 
de kerk neemt het zingen ook 
een belangrijke plaats in tij-
dens de diensten op zondag. 
Ditmaal in het bijzonder tijdens 
een speciale zangdienst op 27 
mei ’s avonds in de Sijpekerk 
om half zeven.

Muzikale medewerking wordt 
verleend door de bekende 
zangeres Talitha Nawijn, bege-
leid op de piano door Denise 
Brand. Voorganger is de eigen 

predikant, ds. M. Roelofse en 
het orgel wordt bespeeld door 
Jouke van der Veer. Het the-
ma luidt: ‘Looft  Hem voor Zijn 
troon en hier beneden’.

De aanwezigen krijgen tijdens 
de dienst ook tweemaal de 
gelegenheid zelf voorkeurslie-
deren in te dienen, die vervol-
gens samen gezongen worden. 
Iedereen wordt van harte uit-
genodigd voor deze bijzondere 
zangdienst.

Zangdienst 27 mei 
in de Sijpekerk
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'Golf’

Op zaterdag 9 juni wordt het 
4e Loosdrechts Open Golf 
Toernooi gespeeld. De wed-
strijd bestaat uit een 18-holes 
wedstrijd en wordt gespeeld 
op de PAR-3 Crailoobaan van 
Golfpark Spandersbosch in Hil-
versum. 

Inschrijving staat open voor 
alle actieve golfsters/-ers die 
over een Golf Vaardigheids Be-
wijs of een actieve NGF-Hcp 

beschikken met woonadres en 
postcode in Loosdrecht en/of 
Wijdemeren. De spelvorm is 
Stableford met Hcp verreke-
ning tot maximaal 36.
Aardig om te weten is, dat de 
NGF, het Nederlandse Kam-
pioenschap Par-3 op deze 
Crailoobaan organiseert, waar-
bij alleen de allerbeste amateur-
spelers van Nederland kunnen 
deelnemen. Onder hen spelers 
die ook als amateur aan het 

KLM Open meedoen. Organi-
satoren Agus Kukupessy en Ben 
Walet dagen u uit om een van 
de mooiere par-3 banen van 
Nederland te bedwingen en tot 
beste Loosdrechtse golfster of 
golfer bekroond te worden.
Is je belangstelling gewekt, 
schrijf je dan zo snel mogelijk in, 
want vol = vol! Voorwaarden, 
reglementen en inschrijving: 
zie http://www.loosdrechtopen.
nl. Deelname is defi nitief bij 

bevestiging door de organisa-
tie, nadat het inschrijfgeld is 
ontvangen. Wacht er dus niet te 

lang mee. De inschrijving sluit 
op zondag 3 juni. 

Golf mee op Loosdrechts Open Golf Toernooi

'Paardensport’

HILVERSUM- Aan de rand van 
Wijdemeren wordt u op de 
Melkmeent a.s. vrijdag vanaf 
15.30 uur getrakteerd op Gras-
baankoersen in Amerikaanse 
stijl. Een van die wedstrijden is 
de duo-sulky race.

Spectaculair, omdat naast de 
ervaren jockey een vrijwilliger 
plaats neemt die het aandurft  
om met hoge snelheid achter 
de kont van het paard te zitten. 
Met slechts één touwtje om de 
balans in de voort hobbelende 
karretjes te behouden. Naast 
Sander de Leeuw zijn er maar 
liefst vijf vrouwen die de uitda-
ging aangaan. Sander kent vrij-
wel iedereen van zijn activitei-
ten in het verenigingsleven van 
SV ’s-Graveland en het Oran-

jecomité. Maar ook Ingrid van 
Rijn, Tamara Baardman, Alexis 
Oostrom, Petra Mulder en Reza 
Steenvoorden zullen meedoen 
aan de race.  

Hét Paardensportevenement
Deze tiende editie wordt nog 
fl itsender dan voorheen. Het 
wordt een hopelijk zonnige 
middag voor het hele gezin. Op 
de prachtig gelegen grasbaan 
aan de Melkmeent van Harm 
en Maartje Jansen worden elf 
draverijen gereden waaronder 
een duo- koers en een Mon-
té koers (monté is gewoon op 
het zadel). Een van de koersen 
zal speciaal voor een goed doel 
worden verreden. De opbrengst 
zal dit jaar worden besteed aan 
het goede doel Alpe d’HuZes 

(KWF- kankerbestrijding). 
Een tweede steunproject is het 
donatieprogramma Kinderen 
en Paarden van de Lakota In-
dianen. En natuurlijk kunnen 
de bezoekers genieten van een 
Amerikaans hotdog of hambur-
ger en een drankje bij een van 
de vele horecapunten. Daar-
naast een rodeo-western show 
van Th e Future Guys en een line 
dance-demonstratie van Barba-
ra’s Dansers. 
De koersen zijn professioneel 
en onder de verantwoordelijk-
heid van het NDR (de Neder-
landse Draf en Rensport). Een 
gokje wagen op een favoriet of 
een outsider is ook een bijzon-
dere ervaring, al vanaf 1 euro. 
Voor de kinderen zijn er bijzon-
dere activiteiten zoals het pony-

rijden en het springkussen. Dit 
evenement is inmiddels uitge-
groeid tot ‘Het Paardensporte-
venement van Hilversum e.o.’ 
en is mede tot stand gekomen 
met medewerking van Stads-
fonds Hilversum. Kijk voor 
meer informatie op: www.gras-
baanhilversum.nl

Toegangsprijs €8; kinderen tot 
12 j. gratis mits onder begelei-
ding; programmablad en par-
keren gratis. 

Zes duo-jockeys bij Grasbaankoersen

'Voetbal’

De opening van het nieuwe 
kunstgrasveld kon niet beter 
verlopen voor SV Loosdrecht. 
Concurrent De Meern werd 
met maar liefst 6-0 van de 
gloednieuwe mat geveegd en 
daarmee voert Loosdrecht de 
druk op voor het behalen van 
de derde periode. 

Door: Michel Kamer

Het gat met De Meern werd 
daarin teruggebracht naar 1 
punt en met nog twee wed-
strijden te gaan belooft  het een 
uitermate spannende slotfase 
te worden. Beide teams starten 
onder de ‘bezielende’ leiding 
van scheidsrechter Luinge in 
evenwicht. Het eerste gevaar 
van de thuisploeg kwam van 
het hoofd van Edwin Klok en 
uit een vrije trap van Bram Sle-
ven. De Meern creëerde twee 
kansen met paar gevaarlijke 
diepteballen achter de defensie 
van de thuisploeg maar keeper 
Tom Groeneveld hield zijn goal 
schoon. Na 20 minuten kreeg 
Loosdrecht steeds meer over-

wicht en voerde het de druk 
op De Meern op. Mohammed 
Adargal kreeg twee uitstekende 
kansen, maar schoot de eerste 
naast na een goeie door kopbal 
van Bonhof. En speelde bij de 
tweede mogelijkheid onzelf-
zuchtig Abou Ouaddouh aan 
na geklungel in de Meernse ver-
dediging maar had zelf moeten 
schieten, omdat Abou buiten-
spel stond. 

Na 35 minuten bleek Adar-
gal toch beslissend want met 
een goeie dieptebal stuurde hij 
Aboubakr weg. Die liet zijn te-
genstander zijn hielen zien en 
passeerde de keeper met een 
lage schuiver, 1-0. Een paar mi-
nuten later leek Frinsel de score 
te verdubbelen, maar die zag 
zijn prachtige lob op de lat be-
landen. Bram Sleven kwam ook 
dichtbij op aangeven van Mo 
maar schoot hard naast. Enige 
smetje op de eerste helft  was de 
blessure van de gelegenheids-
linksback Chamiel Hok-a-Hin, 
maar Wesley Dam toonde zich 
een uitstekende vervanger.

Tweede helft
In de 2e helft  moest ook Bonhof 
het veld al na 6 minuten verla-
ten voor Sercan Ozturk met 
een liesblessure. De Turkse spits 
viel uitstekend in en bleek later 
goud waard. Aan de linkerfl ank 
waren Mo en Abou bij vlagen 
niet te houden en combineer-
den een aantal keer prachtig 
door de verdediging van De 
Meern. 

Na 60 minuten spelen bleek de 
watervlugge Abou weer niet 
houden en kreeg Loosdrecht 
terecht een penalty. Tom Frin-
sel bekroonde zijn fantastische 
wedstrijd met een doelpunt 
door de rebound van zijn eigen 
pingel af te maken, 2-0. Daar-
na begon de ploeg van Versluis 
en Lensink aan een ware voet-
balshow. Ozturk vergrootte de 
marge naar drie met een droge 
schuiver en Anthony Albert 
kopte de corner van Frinsel 
uitstekend in bij de eerste paal, 
4-0. De Meern had alle wis-
sels gebruikt om het spelbeeld 
te kantelen en moest met 10 

man verder na een blessure 
van hun rechtsback. Ozturk 
maakte zijn tweede van de dag 
na goed voorbereidend werk 
van supersub Nickay Schenk en 
bekroonde zijn goede spel niet 
veel later met een hattrick door 
de strafschop, versierd door Jel-
mer Baas, overtuigend binnen 
te schieten. Eindstand een fan-
tastische 6-0. 
Daarmee was het feest com-
pleet. Loosdrecht kan nagenie-

ten van een geweldige team-
prestatie waarin zowat iedereen 
uitblonk. Hoewel de oranje 
leeuwen nog altijd 1 punt ach-
ter staan en dus afh ankelijk 
zijn van de resultaten van De 
Meern, neemt dat niet weg dat 
Loosdrecht met een uitstekende 
gevoel de laatste wedstrijden in-
gaat. Volgende week Roda ’46.

Loosdrechtse doelpuntenmachine overklast De Meern

Winnares duo-sulky 2017 Tanja 
Rademakers naast Rob de Vlie-

ger op Chubby Bobber

Anthony Albert kopt de 4e goal 
binnen (foto: Piet van Bemmelen)
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Verdrietig en in de overtuiging dat het zo goed is, 

laten wij u weten dat thuis in alle rust is overleden 

mijn geliefde man, onze zorgzame vader, 

schoonvader en mijn opa

Johannes Leonardus Hendriksen
~ Jan  ~

Maartensdijk Hollandsche Rading

7 november 1957 12 mei 2018

Wij zullen alles aan hem missen

 Marijke 

  Miranda en Donny

  Emre

  Jan

Er is gelegenheid om te condoleren op vrijdag 18 mei

van 19.00-19.30 uur in Yarden Uitvaartcentrum Utrecht,

Floridadreef 9.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentie: Tolakkerweg 120B

3739 JS  Hollandsche Rading

Receptie-/horecamedewerk(st)er 
(32 uur) gezocht bĳ  de Avontuurfabriek! 

Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures 

'Wandelen’

Defi lé Avondvierdaagse Loosdrecht
Er hebben zich bijna 1800 
wandelaars ingeschreven voor 
de 42e Avondvierdaagse van 
Loosdrecht. Helaas is de Ster-
renwachter dit jaar afwezig 
i.v.m. hun schoolkamp.

Tijdens het defi lé worden de 
wandelaars begeleid door maar 
liefst vier muziekkorpsen. Dat 
zijn Excelsior Bunschoten, 
Trompetterkorps Alkmaar, VI-

JOS Bussum en Dweilorkest 
‘Geen Hofk apel’ 

Het defi lé wordt afgenomen bij 
de Beukenhof door een gedeel-
te van het bestuur en de burge-
meester. Het zou erg leuk zijn 
als iedereen die langs de route 
woont op donderdag 18 mei de 
vlag zal uithangen. 

Route defi lé
De route is als volgt: start om 
19:30 uur aan de Tjalk bij de 
skatebaan. Dan via Tjalk-
linksaf naar Hallincklaan- 
links, Pr Marijkestraat- links, 
Nootweg –rechts, Berkenlaan- 
links, Lindelaan- rechts, Nieuw 
Loosdrechtsedijk – rechts, St.- 
Annepad- rechts, Eikenlaan, 
-rechts, Lindeplein- recht,  Aca-
cialaan.

'Wandelen’

Tussen 10 en 13 mei zijn er op 
de Loosdrechtse plassen weer 
de Hemelvaartwedstrijden 
gehouden voor zeilboten in 
diverse klassen. 

Het evenement is in samenwer-
king met GWV de Vrijbuiter en 
WSV Het Witte Huis georgani-
seerd en met vier dagen zeilen 
was het weer een mooi evene-
ment met wisselende winden, 
weinig en soms onverwachts 
veel wind. De zondag werd po-
sitief afgesloten met één mooie 
wedstrijd, aangezien er een on-

Hemelvaart zeilen

weersdreiging in de lucht hing, 
kon de middagwedstrijd geen 
doorgang vinden.

Uitslagen
1e in de Finn-klasse: Fred 
Richter; 1e in de Pampus-klas-

se: Paul Bournas en Peter van 
Koppen; 
1e in de 12 Voets-Jol-klasse: 
Frans Smit; 1e in de Randmeer- 
klasse: Fred Dankers en Jolan-
da en Milou; 1e in de Splash-B: 
Saskia de Bruin.  

FAMILIEBERICHTEN

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak van 
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc 
bestand) opsturen voor maandag 10.00 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.

26 en 27 mei van 11.00-17.00 uur

lifestyle- en tuininspiratiebeurs 
in theaterkerk De Dillewijn in Ankeveen

Deelnemers aan deze beurs: Hovenier Leurs, Dingeman Goossen, Leen Steen, Koster tuinmaterialen, Tweewielers Sil Smit,

Gert Jan Smits, Bangarage Volvo, Restaurant ‘t Swaentje, Hetledje.nl, Een band met wijn, Leurs interieurbouw, het Zinkatelier

Gianinni Semedo Moreira is 
danser, choreograaf en jurylid 
van het TV-programma Time 
to Dance. Zondag 20 mei geeft 
hij een exclusieve hiphop work-
shop bij Marjoleins Dance Stu-
dio in Hilversum.

Gianinni is op dit moment een 
van de succesvolste Nederland-
se dansers in Amerika. Sinds 
2009 woont hij in Los Angeles 

en heeft  hij gewerkt met super-
sterren als Lady Gaga, Rihanna, 
Shakira, Paula Abdul, Nicki 
Minaj en is hij drie jaar lang 
op wereldtournee geweest met 
Cirque du Soleil.
In 2009 heeft  Giannini ook al 
3 workshops gegeven in Mar-
joleins Dance Studio. De leer-
lingen waren zeer enthousiast 
over zijn goed opgebouwde, 
uitdagende  lessen, prettige 

manier van lesgeven en de 
Meet en Greet na afl oop van de 
workshop. Dansliefh ebbers die 
geen lid zijn van de dansstudio 
zijn natuurlijk ook van harte 
welkom om deel te nemen aan 
deze workshops.
Marjoleins Dance Studio; zon-
dag 20 mei; 13.00 - 17.00 uur. 
Meer info:  www.marjoleins-
dancestudio.nl

Giannini geeft hiphop workshops
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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 

Te huur bedrijfsruimte

115 m2,nabij de Nootweg.

Toilet-keukenblok-roldeur

-heater 695,00 p/m exc.

energie.Info 0646816816

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

GEZOCHT: schoonmaak-

ster, 3 uur per week op vast 

tijdstip voor chalet op park  

Boomhoekin Loosdrecht.€ 

12,50 per uur. Reacties naar:

petervanhooijdonk@me.com

Gevraagd Oud IJzer

en andere metalen

06-25514689 

 

Huisartsen

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
14-17 mei 18.00/18.30 u. Avondvierdaagse Loosdrecht Vertr: Rehobothschool 
wo. 16 mei 10.00 u. Th emaochtend met burgemeester Bibliotheek, Tjalk 41
wo. 16 mei 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
do. 17 mei 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
17-27 mei 12.00 u. Het Icoon van Ldr, tentoonstelling Paviljoen Porseleinhaven
vr. 18 mei 15.30 u. Grasbaankoersen in Amerikaanse stijl Melkmeent, Hilversum
19-21 mei 11.00 u. KunstRonde, overzichtstentoonstelling Het Anker, Oud Ldr. dijk 117
wo. 23 mei 20.00 u. Extra commissieverg. (Kadernota) Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
do. 24 mei 20.15 u. Adriaan van Dis (Kunst aan de Dijk) Oude Kerkje, Kortenhoef
26/05- 17/06 11.00 u. Expositie Janus de Winter Oude School, Kortenhoef
vr.15 juni 16.00 u. Jeugdvolley, badminton Beachtoernooi Ln van Eikenrode, Loosdrecht
za 16 juni 09.00 u. De Schakel Beachvolleybaltoernooi       Ln van Eikenrode, Loosdrecht

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

 

Activiteiten agenda
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Zo. 20 mei: 11.00 uur:  Pater P. de Klerk

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo. 20 mei: 09.45 uur: Ds. M. Roelofse, samenzang vooraf.

 18.30 uur: Ds. M. Roelofse. 

Ma. 21 mei: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, speciale dienst in het   

  Grand Café van de Emtinckhof

Gereformeerde kerk

Zo. 20 mei: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.  

Beukenhof

Zo. 20 mei: 11.15 uur: Woord & Comminiedienst Pauluskapel

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 20 mei: 09.30 uur: Gez. dienst in de Ned. Geref. Kerk

 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk,

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 20 mei: 09.30 uur: Gezamelijke dienst met de Hervormde 

Kerk. Voorgangers zijn Ds. A. van Duinen en Ds. A.Siebenga

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 16 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-TV Magazine met onder andere een vaarexcursie op de Loosdrechtse 
Plassen, de braderie in Loosdrecht, de start van ANWB Automaatje; 
-In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat in de bibliotheek van Bussum 
met diverse mensen over de betekenis van herdenken.
- Eindredacteur Herman Stuijver is in gesprek met Freek Ossel, de bur-
gemeester over de Oostelijke Vechtplassen, de wijzigingen in de APV, 
de ARHI- procedure van Noord-Holland en De Drijvende Kracht; 
- RegioHub gaat over Jeugd en Gezin. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en 
KPN (kanaal 1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Een grote verrassing voor Ga-
briel uit Loosdrecht. Zij heeft 
bij de BankGiro Loterij 100.000 
euro gewonnen. Zondagavond 
was bij ‘BankGiro Loterij The 
Wall’ te zien hoe Gabriel door 
BankGiro Loterij-ambassadeur 
Leontine Borsato werd verrast 
met het goede nieuws. 

Gabriel (64) reageert geëmo-
tioneerd: “Wat fantastisch! Ik 
ben net verhuisd dus het geld 
komt ontzettend goed van pas. 
Ik was ook aan het sparen voor 
een elektrische fi ets dus die kan 
ik nu direct kopen. Heel fi jn!”
De uitreiking was zondagavond 
te zien in het televisieprogram-
ma ‘BankGiro Loterij Th e Wall’ 
bij SBS 6. De BankGiro Loterij 

maakt iedere dag de winnaar 
van een prijs bekend. Alle da-
gen gaat er 10.000 euro uit, elke 
week 100.000 euro en iedere 
maand wint een deelnemer van 
de loterij maar liefst 1 miljoen 
euro. De BankGiro Loterij is de 
cultuurloterij van Nederland: 
niet alleen deelnemers winnen, 
ook tal van culturele organi-
saties zoals musea, molens en 
monumenten. Met de helft  
van ieder lot dragen de ruim 
600.000 BankGiro Loterij-deel-
nemers maandelijks bij aan 
cultuur in Nederland. Hierdoor 
kon de Loterij in 2018 ruim 
74,8 miljoen euro verdelen on-
der 78 culturele organisaties.

Fotocredits: Jurgen Jacob Lodder

Gabriel uit Loosdrecht 
wint 100.000 euro 
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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

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
Muziektheater Spotlight is een 
Loosdrechtse vereniging op-
gericht in maart 2015. Initia-
tiefnemers zijn artistiek leider 
Pauline van Eijk en organisa-
torisch leider Eric Brand. De 
doorbraak was in 2016. Toen 
werd met succes de musical 
Joseph and the Amazing Tech-
nicolour Dreamcoat gepresen-
teerd in een uitverkocht Spant!, 
gevolgd door de musical West 
Side Story (2017) ook in Spant! 
Bussum.  

Muziektheater Spotlight is een 
professioneel werkend ama-
teurgezelschap dat uit alle spe-
lers het beste probeert te halen 
op het gebied van zang, dans en 
toneel. Indien nodig wordt er 
aan externe casting gedaan, om 
bepaalde sleutelposities in te 
vullen. Dit geldt zowel voor de 
cast als voor de band. De mu-
zikale leiding is in handen van 
een repetitor en een dirigent, 
die afh ankelijk van de produc-
tie, extern ingehuurd worden. 
Dit seizoen (2017/2018) is er 
keihard gerepeteerd aan de 
musical Ja Zuster Nee Zuster.

Ja Zuster, 
Nee Zuster 
Ja Zuster, Nee Zuster 
is een musical naar 
de gelijknamige, mis-
schien wel beroemd-
ste Nederlandse 
televisieserie uit de jaren ’60, 
geschreven door Annie M.G. 
Schmidt en gecomponeerd 
door Harry Bannink. Een 
uniek duo, van onschatbare 
waarde voor ons culturele erf-
goed. Muziektheater Spotlight 
neemt u mee naar het rusthuis 
van zuster Klivia in de Primu-
lastraat, waar het er nogal ru-
moerig en chaotisch aan toe 
gaat. Types van allerlei pluima-
ge zijn daar van harte welkom 
en zuster Klivia biedt hen een 
warm en gezellig onderdak. 
Regisseur Pauline van Eijk laat 
u de sfeer proeven van een ou-
derwets avondje theater in ja-
ren vijft ig stijl, toen geluk nog 
heel gewoon was! De muzikale 
leiding is in handen van Jeroen 
J. Vermeulen.

Kaartverkoop
Met een cast van twintig per-
sonen en een achtkoppige live 
band wordt deze voorstelling 

wederom in de grote zaal van 
SPANT! in Bussum neergezet. 
De keuze voor dit theater geeft  
goed de ambitie weer waar deze 
vereniging voor staat. Met twee 
goedlopende Speciaal groepen 
(jongeren met een licht ver-
standelijke beperking) en een 
Adult groep, maakt Spotlight 
een behoorlijke groei door op 
dit Draagt u Muziektheater 
Spotlight een warm hart toe? 
U kunt deze jonge vereniging 
niet beter steunen dan op 9 juni 
aanwezig te zijn. Bent u verhin-
derd en wilt u de vereniging wel 
volgen: Like ons dan op Face-
book of wordt donateur:info@
muziektheaterspotlight.nl. 

Ja Zuster Nee Zuster, zater-
dagavond 9 juni in SPANT! 
aanvang 20.15 uur. Kaarten re-
serveren via de website https://
www.spant.org/ja-zuster-nee-
zuster. Meer info: https://www.
muziektheaterspotlight.nl

Spotlight presenteert 
‘Ja Zuster Nee Zuster’

VRIJSTAANDE WONING MET PRACHTIG

UITZICHT OP DE HORSTERMEERPOLDER
Zeer geschikt voor aan huis gebonden beroepen.

Kenmerken: In goede staat van onderhoud. Heel veel privacy. 

Tuin/terras aan zuidzijde. Kantoor/atelierruimte 80m2 met aparte 

ingang/toilet. Garage van ca 30 m2 met overheaddeur. 

Paardenstal met rijbak (30 x 15 m) en weidegang

Woningopp. 170 m2 + vliering 60 m2 (beperkte hoogte)

Totaal perceel opp.  10.000 m2

Indeling woning begane grond: 2 woonkamers en keuken 

en grote bijkeuken met aanrecht

Verdieping: 1 ruime slaapkamer met balkon en 

3 kleine slaapkamers en badkamer.

Adres: Middenweg 74-A Nederhorst den Berg     Info: 06-46 39 66 55

TE KOOP


