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Met 85 van de 438 stemmen wonnen Tries Scherpel en Arthur 
Kortenoever de Publieksprijs van het Icoon Oostelijke Vecht-
plassen. Namens het stichtingsbestuur overhandigde Frans 
Evers hen de prijs. 

Evers zei dat hij vooral blij was 
met de positieve switch in de 
gedachtegang over wat er met 
Loosdrecht en de plassen moet 
gebeuren. “Nu eens geen be-
zwaren, of eigenbelang, maar 

een hele grote groep mensen 
die zijn schouders eronder wil 
zetten. Die inziet dat nu het 
moment is om er iets moois van 
te maken. Dat is uniek!” Ook 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 

voelde inspiratie. “Er waren zo-
veel gevarieerde inzendingen, 
dat geeft  aan dat de Oostelijke 
Vechtplassen een schitterend 
gebied is.” Die uiteraard ook 
de koppeling maakte met het 
Gebiedsakkoord dat door 21 
partijen is ondertekend. Dat 
de ‘Gouden Greep’ van Tries 
Scherpel en Arhur Kortenoe-
ver, bijgestaan door Willem 
van Seumeren en Martijn van 
Haalen hoog gewaardeerd 
werd door het publiek wil niet 
zeggen dat hun idee ook het 
Icoon zal worden. Daarover be-
slist een vakjury onder leiding 
van Patrick Poelmann. Die uit-
slag is eind juni. In de categorie 
professionele inzendingen koos 
het publiek ‘Wave’ van Dam & 
Partners, Boat Conveyor van 
Abel Pleysier, PBS en De Leg-
akkertoren van Adviesbureau 
Watersschakel e.a. als beste 
drie. Bij de jongeren blijft  het 
in de familie, daar won brug-
klasleerling Ole Scherpel met 
zijn Eiland. 

Zachte overgangen
Tries en Arthur hebben een ei-
land ontworpen met een smalle 
licht gebogen vorm dat via een 
dijkje of een steiger lopend te 
bereiken is. Geen damwanden, 
maar zachte overgangen en 

Tries en Arthur
winnen Publieksprijs
Tries en Arthur
winnen Publieksprijs

heel lang ondiep. Je kunt naar 
een klein eilandje wandelen. Er 
zijn toiletten en kleedhokjes en 
een klein paviljoen. 
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LOOSDRECHT- Bij de opening 
van de tentoonstelling Icoon 
Oostelijke Vechtplassen ver-
telden Rien van den Broeke en 
Arjan Dros waarom ze zo en-
thousiast zijn over de tentoon-
stelling in het paviljoen bij de 
Porseleinhaven. De heren vor-
men samen met Frans Evers het 
bestuur van de Stichting Icoon 
Oostelijke Vechtplassen. 

Door: Herman Stuijver

Rien van den Broeke is een 
vooraanstaand recreatieonder-
nemer. Hij opent met een sta-
tement: “Eigenlijk vind ik de 
naam Oostelijke Vechtplassen 
nietszeggend. Ik zou het liever 
Loosdrechts plassengebied wil-
len noemen, want daar draait 
het om. Dat spreekt de mensen 
volgens mij beter aan.” Arjan 
Dros, voorzitter van BELP, de 
belangenvereniging van alle 
Loosdrechtse plassen, somt op 
waarom het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen van 
eminent belang is. “Het is een 
geweldige impuls om de kwa-
liteit van de unieke natuur in 
dit gebied op te krikken. Het 
water wordt schoner en de re-
creatievoorzieningen worden 
beter.” Van den Broeke vult aan: 
“Het moet vooral veel robuus-
ter worden. Een plek waar je 
niet meer omheen kunt. Waar 
mensen uit het gebied tussen 
Amsterdam, Amersfoort en 

Utrecht graag willen recreë-
ren. De eerste boulevard bij de 
Boomhoek ligt er al, dat moet 
zich uitbreiden.” Rien van den 
Broeke is ook de geestelijk va-
der van het Icoon. “We zijn 
op zoek naar een icoon, een 
beeldmerk dat typerend is voor 
het vrijetijdslandschap Loos-
drechtse Plassen. Wat maakt dít 
gebied iconisch?” 
Verbaasd en aangenaam verrast 
waren de heren over het aantal 
inzendingen, ruim 50. “Niet al-
leen het aantal heeft  ons gefrap-
peerd” zegt Arjan Dros “ ook 
de variatie en creativiteit was 
weergaloos.” Uiteindelijk heeft  
een professionele jury onder 
leiding van dijkgraaf Patrick 
Poelmann een selectie gemaakt 
van 29 ontwerpen. Dros en Van 
den Broeke benadrukken dat in 
principe alles mag, de uitvoer-
baarheid en de originaliteit zijn 
belangrijke criteria. De inge-

zonden ideeën zijn verdeeld in 
drie categorieën: professionals 
en professionele organisaties. 
De tweede zijn alle burgers van 
Wijdemeren, Stichtse Vecht of 
Hilversum, leden van een plaat-
selijke watersportvereniging, 
ligplaatshouders van de Loos-
drechtse Plassen en gebruikers 
van een (recreatie)woning op 
of direct langs de Loosdrechtse 
Plassen. En tot slot leerlingen 
en studenten tot en met ba-
chelorniveau. Voor elke groep 
zijn er prijzen, van 5000, 1500 
of 500 euro. “Het leuke van de 
Publieksprijs is dat die wordt 
uitgereikt door de plaatselijke 
recreatieondernemers” sluit 
Rien van den Broeke af. 

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Het leven is als een neus, 

je moet eruit halen wat er in zit

Tries en Arthur winnen
Publieksprijs

Oostelijke Vechtplassen liever 
Loosdrechts plassengebied

REGIO- De brandweerzorg in 
regio Gooi en Vechtstreek is 
goed in orde. Een onderzoek 
naar de kwaliteit van brand-
weerzorg in de 25 veiligheids-
regio’s in Nederland stelt met 
name verbeteringen voor op 
het gebied van verslaglegging.  

De onderzoekers constateer-
den dat het ‘dekkingsplan’ dat 
aangeeft  of Brandweer Gooi 
en Vechtstreek in staat is om 
eff ectief en tijdig te reageren 
op calamiteiten, in orde is. Ook 
het ‘brandrisicoprofi el’, dat ri-
sicovolle plaatsen in de regio 
in kaart brengt, voldoet aan de 
eisen. Wel adviseren de onder-
zoekers om regelmatiger ‘up-
dates’ te verzorgen. Men heeft  
drie criteria extra onder de loep 
genomen: de opkomsttijden, de 
samenstelling van de uitruk-
kende eenheden en de beschik-
baarheid van het brandweer-
personeel. 

Opkomsttijden 
De onderzoekers hebben in het 
hele land de tijdspanne geme-

ten tussen een melding en het 
op de plaats van de melding ar-
riveren van het tweede brand-
weervoertuig. Ze constateren 
dat die in Gooi en Vechtstreek 
onder de norm is. Onze regio 
heeft  er echter eerder voor ge-
kozen om het eerst arriverende 
voertuig als ijkpunt te nemen. 
De inspecteurs stelden echter 
tegelijkertijd vast dat in deze 
regio de eerste spuitwagen in 
staat is om relatief zwaarwe-
gende taken zorgvuldig, vakbe-
kwaam en veilig uit te voeren. 

Samenstelling 
Op de TS-2 moet vaker dan nu 
het geval is een bevelvoerder 
zitten om de eff ectiviteit van 
de inzet verder te vergroten, 
stellen de onderzoekers. Aan 
de opleiding van personeel tot 
bevelvoerder wordt al vanaf 
2015 gewerkt; inmiddels zijn 
er al veel mensen opgeleid. De 
brandweer beschikt over een 
‘beschikbaarheidssysteem’ dat 
gekoppeld is aan de centrale 
meldkamer. Bij eventuele on-
derbezetting van een eenheid 

kan zo meteen een naburige 
post worden ingeschakeld. 
Postcommandanten hebben nu 
reeds groot inzicht in de inzet 
van personeel op hun post. De 
veiligheid voor burgers en ob-
jecten loopt daarmee geen ge-
vaar. 

Commandant John van der 
Zwan is blij met het regiobeeld: 
“Het rapport toont aan dat de 
innovaties die het korps een 
aantal jaren geleden is begon-
nen, resultaat beginnen op te 
leveren. Het meetmoment van 
de Inspectie is al enige tijd ge-
leden en we hebben natuur-
lijk sindsdien niet stilgezeten. 
We hebben ons uitruksysteem 
verder ontwikkeld, samen met 
onze medewerkers, maar voor-
al ook onze vrijwilligers. We 
zijn er nog niet, maar we zetten 
zeker stappen.” 

Het volledige rapport ‘Inrich-
ting repressieve brandweer-
zorg’ is in te zien op de website 
van de Inspectie J en V. 

Brandweer Gooi en Vechtstreek in orde 

Met een geheim, wie vanuit het 
paviljoen afdaalt komt in een 
amfi theater voor ongeveer 200 
mensen dat onder het eiland 
verstopt is. Het iconische is dat 
hun project een publieke func-
tie heeft , met een strandje en 
gezelligheid, één met de natuur. 
De Publieksprijs bestaat uit 

diverse arrangementen (sloep, 
chalet, woonarkje, vakantie-
woning) voor een weekend, ca-
deau gegeven door recreatieon-
dernemers als Het Anker, Rien 
van den Broeke, Dusseldorp en 
Jachthaven Kortenhoef. Tries 
en aanhang mogen een keuze 
maken. 

Rien van den Broeke, 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 

en Arjan Dros (rechts) 

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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Frans Halslaan 1, Loosdrecht
Tel. 035 - 582 02 64

www.dorresteinadvies.nl

Door een foutje is in week 16 
mei niet de gehele uitslag van 
het Jubileumspel in het blad 
gezet. En natuurlijk wil SLOEP 
dat alle winnaars hun prijs ont-
vangen. Hieronder dus nog-
maals alle winnaars. 

De prijzen van de SLOEP Lote-
rij en het Jubileumspel kunnen 
bij Drukkerij Ten Herkel (De 
Zodde, Loosdrecht) opgehaald 

worden.
1ste prijs Anita Schenk-van Hees
2de prijs  Leonie Winkelhorst
3de prijs Anne van Henten
4de prijs Danielle Uijterlinde
5de prijs Martijn van Wonderen
6de prijs  Tom de Wit
7de prijs Rowan Nagtegaal
8ste prijs  Marit Ruiter
9de prijs P. Zeldenrijk
10de prijs  Richard Kalf
11de prijs Pien Zagt

12de prijs Annebet Mobach
13de prijs  Susanne Lamme
14de prijs Yvonne Verhoef
15de prijs E. Zeldenrijk
16de prijs Marijke van Henten
17de prijs Jan Lamme
18de prijs Remco van Kooi
19de prijs  Co Verhoef
20ste prijs Henny Winkelhorst
21ste prijs   Petra Schenk

Aanvulling Jubileumspel SLOEP

WIJDEMEREN- Als je drie uur 
van te voren het raadsvoorstel 
over de Kadernota ingrijpend 
wijzigt, dan kun je ’s avonds 
in de extra commissieverga-
dering rekenen op verbazing 
en verwarring. Dat overkwam 
VVD ‘er Jan Klink die voor het 
eerst optrad als wethouder fi -
nanciën. In de gemeenteraad 
van 31 mei wordt duidelijk hoe 
de raadsleden zullen oordelen 
over de fi nanciële kaders van 
de nieuwe coalitie CDA- Dorps-
belangen- VVD- D66.

Door: Herman Stuijver

Een Kadernota die toch al an-
ders was dan de nieuwe vorm 
die vorig jaar was begonnen. 
Toen konden alle fracties in 
een beschouwing hun visie 
geven op wat men wil berei-
ken. Door de recente gemeen-
teraadsverkiezingen, gevolgd 
door de formatie van een nieuw 
college van B&W, ontbrak de 
tijd om partijen te betrekken 
bij de voorbereiding. De be-
schouwingen komen weer als 
vanouds bij de Begroting 2019. 

Vragen
Gert Zagt van oppositiepar-
tij De Lokale Partij was op z’n 

minst verrast door de aan-
passing te elfder ure. Stond er 
aanvankelijk slechts een verwij-
zing naar de cijfers, nu stond er 
een uitgebreid voorstel van zes 
punten met nogal wat getallen. 
Hij stelde veel vragen over de 
cijfers. Rekende B&W zich niet 
rijk door al uit te gaan van de 
verkoop van de burgemees-
terswoning en de legakkers? 
Was die forse investering van 
tonnen in de organisatie niet 
te overhaast? Zagt vond geld 
voor dorpsraden (50.000) weg-
gegooid geld en wat was het 
plan om die 20.000 voor kunst 
en cultuur goed te besteden. 
En hoe zat dat met een extra 
3 miljoen voor een derde Inte-
graal Kindcentrum? Dat kwam 
zomaar uit de lucht vallen. Dat 
bevreemdde ook PvdA/ Groen-
links- voorman Stan Poels, die 
nergens kon vinden waar die 3 
miljoen stond genoteerd. Wet-
houder Klink legde uit dat het 
uit verschillende potjes kwam: 
2 miljoen geleend en 1 mil-
joen uit de reserves. Overigens 
haastte Klink zich te zeggen 
dat weliswaar de tekst van het 
raadsvoorstel was uitgebreid, 
maar dat de inhoud niet was 
gewijzigd. Het noemde het een 
concretisering. In de Kaderno-

ta waren de ambities van het 
Bestuursakkoord verwerkt. 

Meer verbazing
De roodgroene fractie was ook 
ontstemd over de planning. 
Stan Poels wilde weleens precies 
weten waarop was gebaseerd 
dat de provincie en het rijk een 
strategisch adviseur die de be-
stuurlijke herindeling moet be-
geleiden, zouden meebetalen. 
Of was het slechts ijdele hoop? 
Waarop verantwoordelijk wet-
houder Boermans antwoordde 
dat het ‘in onderzoek’ was, de 
kosten waren niet al bij voor-
baat positief ingecalculeerd. 
Naast de oppositie waren ook 
de coalitiepartners CDA en 
Dorpsbelangen verbaasd over 
het aangepaste voorstel. Maar 
Michiel van Balen, de fi nanci-
eel specialist van de VVD, vond 
het een ‘goed leesbaar stuk’. 
René Voigt (DB) vroeg of de 
meicirculaire uit Den Haag die 
geld voor Wijdemeren doneert, 
ook verwerkt was in de fi nanci-
ele tabellen.

Overzicht
“Nee, zei wethouder Klink “bij 
een meevaller kunnen we daar-
voor wellicht een bestuursad-
viseur aanstellen.” Die verder 

Commissie verrast door ‘nieuwe’ Kadernota 

Wethouder Jan Klink 
kon direct aan de bak

nog eens het fi nanciële plaatje 
helder samenvatte: er wordt 
fors geïnvesteerd in diverse or-
ganisatieknelpunten. Maar er 
komt voorlopig geen bestuurs-
adviseur en geen extra BOA. Er 
komt geld voor een strategisch 
adviseur, voor duurzaamheid 
en kunst en cultuur. De bijdra-
ge aan verschillende gemeen-
schappelijke regelingen zal 
stijgen, evenals de salariskosten 
van de vier wethouders (van 3,3 
naar 3,8 ft e). Weliswaar wordt 
er een fl inke stapel geld gehaald 
uit de algemene reserve, maar 
het weerstandsvermogen blijft  
op peil. Weerstandsvermogen 

is een bedrag dat de gemeente 
minimaal nodig heeft  bij on-
verwachte calamiteiten. Die 
staat op 3,3 miljoen in 2017. 
Of de raad echt op 31 mei zal 
beslissen over de Kadernota, is 
nog onzeker. Afgelopen vrij-
dag ontvingen de raadsleden 
de Jaarrekening 2017 waarin 
staat wat er wel en niet is uitge-
geven. Als dat tegenvalt, zullen 
de kaders ook veranderen. Dan 
wordt het debat mogelijk een 
maand uitgesteld. 

WIJDEMEREN- U bent waar-
schijnlijk de afgelopen weken 
ook overspoeld met mailtjes 
over de privacybescherming. 
Op 25 mei ging de nieuwe wet 
AGV in werking en dus wordt 
u veelvuldig attent gemaakt 
op uw rechten en plichten. Dat 
geldt ook voor de gemeente 
Wijdemeren.

Door: Herman Stuijver

Voor een commissie onder de 
adequate leiding van Mario 
Wouters (D66) hielden Erik 
Steijn en Shah Sheikarim een 
presentatie over de Algeme-
ne Verordening Gegevensbe-
scherming. De heer Sheikarim 

was al wekenlang door het hele 
gemeentehuis aan de gang ge-
gaan met controles, instructies 
en adviezen. De heer Steijn 
is de tijdelijk functionaris ge-
gevensbescherming die per 1 
september wordt opgevolgd. 
Gelukkig blijkt Wijdemeren 
een middenmoter qua priva-
cybescherming vergeleken met 
50 andere gemeentes. Er is een 
stappenplan, er zijn zes modu-
les met e-learning voor de amb-
tenaren (en raadsleden) en de 
bewustwording over de priva-
cy is groeiende. Steijn noemde 
zes uitgangspunten: Recht op 
vergetelheid, d.w.z. je hebt het 
recht om al je persoonsgege-
vens te verwijderen (onder bep. 

voorwaarden). Er is ‘doelbin-
ding’, het principe dat iemand 
alleen informatie mag vragen 
en opslaan voor duidelijk om-
schreven en gerechtvaardigde 
doelen. Ten derde datamini-
malisatie, alleen datgene vast-
leggen wat er echt nodig is. Je 
moet vooraf instemming vra-
gen aan de klanten en relaties. 
De gemeente moet transparant 
en controleerbaar werken en 
is verplicht datalekken te mel-
den. Alles moet in regels en in 
een register worden vastgelegd, 
alle contacten. Denkt u maar 
eens aan de cliënten in het so-
ciaal domein en de vele zorgin-
stanties die leveren aan de ge-
meente. Je mag er zelfs niet van 

U hebt recht op vergetelheid! 

Ook Wijdemeren moet aan de AVG

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

uitgaan dat een mailtje met de 
gemeente veilig is. 
Dat is uiteraard een geweldige 
operatie die de komende jaren 
nog moet worden uitgewerkt. 
Olivier Goetheer (DLP) en Sor-
rel Hidding (VVD) stelden veel 
detailvragen waaruit bleek dat 
zij bekend zijn met de materie. 
Dorpsbelanger René Voigt zag 
een overdreven uitwas als het 
gaat om de privacyregels met 
de Veiligheidsregio. Je ziet de 
brandweer al uitrukken naar 
een meneer die niet wil dat zijn 
adres bekend is. In ieder geval 
dreigt er een enorme berg bu-
reaucratie over de burgers te 
worden uitgestort. Tot slot re-
lativeerde burgemeester Ossel 

de kwestie door te stellen dat de 
mens altijd belangrijker is dan 
de papieren.  
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat) 

3 Koffiebroodjes 
Voor € 4,00

 

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!

Sleutel
Service

ANKEVEEN- Wil je een mooie 
plek leren kennen waar je kunt 
ontsnappen aan alle stress om 
even lekker te ontspannen? De 
Amsterdamse Lichtbond opent 
op zondag 3 juni zijn deuren 
om jou kennis te laten maken 
met naaktrecreatie.  

Het terrein is gelegen op een 
eilandje in de Ankeveense Plas 
(Loodijk 30, Ankeveen, bij De 
Molen) Het thema ‘Ont- Moet 
jezelf ’ staat centraal. Je hoeft  
je voor deze Open Dag niet 
vooraf aan te melden en hebt 
ook geen ledenpas nodig. Als 
het weer het toestaat, dan kun 

je hier in een veilige omgeving 
genieten van de zon, de rust 
en de natuur. Dus pak snel je 
handdoek, zonnecrème en pa-
rasol en laat je inspireren door 
de natuur, omgeving en kom 
vooral Ont- Moeten!  
Zie ook: www.alb-naturisme.nl 
of www.nfn.nl

Open Dag Naaktrecreatie 

ANKEVEEN – Zonnepark ont-
wikkelaar Solarfi elds organi-
seerde jongstleden woensdag 
23 mei een inloopavond aan-
gaande het te ontwikkelen 
zonnepark op de voormalige 
vuilstort bij ‘s-Graveland. Loca-
tie van de informatieve avond 
was De Molen in Ankeveen en 
gezien de interesse en gelui-
den zag Solarfi elds het als een 
geslaagde meeting.

Door: Niels van der Horst

Ze bleven binnendruppelen, 
de belangstellenden, waardoor 
het aantal van vijft ig werd over-
schreden. Je kon gesprekken 
aangaan met de mensen van 
de ontwikkelaar, ideeën oppe-
ren en wensen aangeven. Deze 
ideeën worden verzameld en - 
waar mogelijk - meegenomen 
in de plannen. Bezoekers kon-
den de verschillende facetten 
van het plan op opgehangen 
posters bekijken. Zo zag je on-
der andere luchtfoto’s van het 
gebied en grafi sche weergaven 
van allerlei technische aspec-
ten.

Solarfi elds
Een van de medewerkers van 
Solarfi elds is partner Jelmer 
Pijlman. Hij is medeoprichter 
en vertelde over het waarom 
achter de start van zijn bedrijf: 
”Ik stoorde me aan het tempo 

waarmee we overstappen op 
duurzame energie. Daar wilde 
ik wat aan doen en zo zijn we 
begonnen.” Solarfi elds zoekt 
naar gebieden die niet gebruikt 
worden en zo net als de voor-
malige vuilstort een nieuwe en 
nuttige bestemming kunnen 
krijgen. Het bedrijf bestaat pas 
een paar jaar maar is inmiddels 
al met maar liefst tachtig van 
dit soort locaties bezig zonne-
parken te realiseren. Twee zijn 
er daadwerkelijk helemaal af en 
in gebruik. “Het traject van een 
realisatie duurt lang. Dat komt 
omdat je met subsidies en over-
heden en meerdere belangen te 
maken hebt. Het daadwerkelij-
ke bouwen van het zonnepark 
gaat relatief snel. In tien weken 
staat het er!”

De Boomgaard
De voormalige vuilstort grenst 
aan de noordwest kant van be-
drijventerrein de Boomgaard. 
Het ligt in de Ankeveense pol-
der, ten zuiden van de N236. 
Het gebied heeft  allerlei voor-
delen. Zo is het volledig afge-
sloten van de omgeving door 
een groene rand en is daardoor 
van buitenaf niet zichtbaar. Het 
stuk grond wordt omringd met 
bomen. Er worden geen bomen 
gekapt voor de realisatie van 
het plan. Op alle fronten wordt 
rekening gehouden met de na-
tuur en een bijdrage geleverd 
aan de duurzaamheidsdoelstel-
lingen van de gemeente met be-
trekking tot energie.

Velden vol zonne-energie

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
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We gunnen onze patiënten 
met diabetes, COPD of hart/ 
vaatziekte het gevoel van regie 
over hun aandoening te krij-
gen, zich fi tter en gezonder te 
gaan voelen, en hun kwaliteit 
van leven te zien verbeteren. 
Het eff ect van bewegen kan 
groter zijn dan van een pil of 
pufj e, is gezonder en heilza-
mer. Het is inspirerend en ge-
zellig om samen te wandelen. 

Daarom heeft  de Huisartsen-
praktijk Loosdrecht, samen 
met de fysiotherapeuten van 
het Fysiopraktikum, en de be-
weegcoach van de gemeente 
Beppie van de Bunt, het initia-
tief genomen tot het organise-
ren van een nieuw wandelpro-
gramma. 
De Bas van de Goor foundati-
on ondersteunt ons daarbij. Op 
een maandagavond was het zo 

ver, we wandelden voor de eer-
ste maal met een fl inke groep 
vanaf de Huisartsenpraktijk 
naar het mooie bos van Zon-
nestraal. Het was een heerlijke 
avond, de zon scheen, de vo-
gels fl oten. Wat wonen we toch 
mooi in ons dorp! 

Wilt u ook meedoen? 
Dat kan, of u wel of geen diabe-
tes heeft  maakt niet uit, ieder-

een mag aansluiten. We lopen 
op maandagavond om 19.00 
uur.
Aanmelden kan bij de balie van 
de huisartsenpraktijk, bellen 
met de praktijk op 035-5889060 
of op de website https://www.
nationalediabeteschallenge.nl/
loosdrechtwandelchallenge/

Gezond wandelen op maandagavond 

Dinsdag 12 juni organiseren 
we in Nederhorst den Berg een 
avond over de energietransitie 
en gaan we in gesprek over de 
mogelijkheden om energie te 
besparen of collectief energie 
op te wekken.  Dat vraagt na-
tuurlijk voorbereiding en voor-
al veel contact maken. 

Voorbeelden helpen. Wande-
lend door Nederhorst den Berg 
horen we van mensen die initi-
atieven nemen. Zo is het goed 
om te weten dat de voetbalclub, 
VV Nederhorst, onze gastheer 

op dinsdagavond 12 juni, zelf 
ook concrete plannen heeft  
voor energiebesparing. Interes-
sant om te beseff en dat alleen al  
zonnepanelen en ledverlichting 
natuurlijk een enorme ener-
giebesparing geven voor een 
sportclub. 
Komen we toevallig langs het 
Kniphoekje waar de eigenaar 
vertelt dat hij in zijn zaak ge-
bruik maakt van ledverlichting 
en van het gas af is, 30% ener-
giebesparing. 
Langzamerhand vinden we in 
Nederhorst den Berg steeds 

meer voorbeelden van mensen 
die bezig zijn hun huis ener-
giezuinig of energieneutraal te 
maken. We hebben een bezoek 
gebracht aan Ton de Jong, die 
van het gas af is en de meter 
laat verwijderen. Naast isolatie 
maakt hij gebruik van een com-
binatie van luchtwarmtepomp, 
zonnepanelen, airco.  
Maaike en Frank van Ruiten-
beek, ook betrokken bij de 
energiecoöperatie, zijn hun 
huis aan het verbouwen en 
natuurlijk energiezuinig. Uit-
eindelijk willen ze naar een 

energieneutraal huis, maar wel 
stap voor stap. Ze zijn inmid-
dels kenners op het gebied van 
energiebesparing en vinden het 
een uitdaging om daarnaar te 
leven.
Een bezoek aan het huis van 
Rob Koedijker, een van onze 
energiecoaches en specialist op 
het gebied van energie, geeft  
een uitgebreid beeld van wat 
je allemaal kan doen in je ei-
gen huis aan energiebesparing. 
Vloer-, muur- en dakisolatie 
van goede kwaliteit, daar valt 
veel over te vertellen, maar ver-
geet niet te ventileren. Speciaal 
HR+++glas, een warmtepomp 
annex airco, ledverlichting. 
Radiatoren die via wifi  onaf-

Op 12 juni voorlichting op Meerzicht

Voorbeelden van energietransitie 

hankelijk van elkaar in en uit te 
schakelen zijn.  Wat is er toch 
veel mogelijk!
Wilt u meer weten? Kom dan 
12 juni om 19.30 uur naar de 
dorpsbijeenkomst bij VV Ne-
derhorst. Kijk voor informatie 
op onze website http://energie-
cooperatiewijdemeren.nl 
We horen graag dat u komt! 
info@energiecooperatiewijde-
meren.nl 

Wandeling na verlies
Op zondag 3 juni organiseert 
Miranda van den Eijnden van 
Artesia weer een wandeling 
door het bos. De wandeling 
is voor iedereen die verlieser-
varing(en) door overlijden 
kent en hier aandacht aan wil 
geven. Hoe kort of lang gele-
den dit verlies ook geweest is. 
We vertrekken om 10.00 uur 
bij de Beeldentuin De Zan-
derij, Oude Meentweg 2 te 
‘s-Graveland.
Kosten: € 10,00 (contant). 
Aanmelden: info@praktij-
kartesia.nl of bel naar 06-
23665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl . 

LOOSDRECHT- Al vanaf oktober 
zijn er wekelijks zo’n 20 vrou-
wen in de Bibliotheek Gooi en 
meer in Loosdrecht aanwezig 
om aan te haken. Op weg naar 
de grootste gehaakte deken 
van de wereld.

Door: Herman Stuijver

Locatiemanager Fleur Jansen 
vertelt dat al vanaf de eerste 
oproep de groep vrouwen vrij 
groot was. “Onze ruimte in de 
bibliotheek is hiervoor geschikt, 
het is een plek waar mensen sa-
men komen. Het sociale aspect 
is ook belangrijk. Bovendien 
wekt het de belangstelling voor 
andere aspecten van de bieb, 
we hebben er al een paar nieu-
we leden aan overgehouden.” 

Het gezelschap op deze (voor-
lopig) laatste vrijdagmiddag 
beaamt dat in contact komen 
met elkaar minstens even leuk 
is als het haken van de vierkant-
jes. Was het eerst één keer per 
maand, later eens per 14 dagen, 
alras kwamen er elke vrijdag-
middag 19 à 20 aanhakende 
vrouwen tussen 14.30 en 16.00 
uur bij elkaar. “Het is gewoon 
verslavend, zo leuk” roept een 
van hen. Het gaat erom dat je in 
verschillende kleuren vierkante 
‘pannenlapjes’ haakt. Die be-
vestig je aan elkaar, hetgeen een 
kleurrijke eenpersoonsdeken 
van 1.40 bij 2.00 meter oplevert. 
Gezamenlijk hebben de dames 
nu 17 kleden gehaakt. Voor de 
kenners, het gaat om de zgn. 
‘granny square’ steek. De mees-

te vrouwen beheersten de tech-
niek, maar de Syrische Ramia 
was de kampioen. Zo snel en 
vaardig als zij was niemand, is 
de algemene stemming. 
De actie ‘Haak je aan’ sluit aan 
op een wereldwijde actie waar-
bij jong en oud meedoet. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat er 
10.000 dekens worden geteld, 
dat zijn vijf voetbalvelden. Op 
14 en 15 juli is de slotmani-
festatie in het Friese Tytsjerk 
waarbij het Guiness Book of 
Records zal meten of het record 
De Grootste Gehaakte Deken 
van de Wereld’ is gehaald. Al-
leen al in Nederland zijn er 
tientallen groepen actief. In 
Noorwegen waren er zelfs de-
linquenten aangehaakt. Na de 
uitdaging worden alle dekens 

20 vrouwen haken aan in bibliotheek

geschonken aan diverse goede 
doelen die de dekens uitdelen 
aan mensen die er één nodig 
hebben.
Het motto van ‘Haak je Aan’ is 
‘Haken is Verbinden’. Dat blijkt 
letterlijk en fi guurlijk ook het 
geval bij deze groep die zeker 

na de zomervakantie wil door-
gaan. Riet, Marion, Martha, 
Lia, Helma, Joke, Annelie, An-
neke, Annemieke, Margaretha, 
Geja, Dinie, Ramia, Jolijn, Ti-
neke, Geertje en Nienke hopen 
dat er nog veel meer Wijde-
meerders aanhaken.

’s- GRAVELAND- Natuurmonu-
menten gaat met gemeente 
en politie de komende tijd ex-
tra controleren op loslopende 
honden in de natuurgebieden. 
Het broedseizoen is in volle 
gang en veel dieren hebben 
jongen, daarom is het nu heel 
belangrijk om verstoring te 
voorkomen. Ook op de Buiten-
plaatsen in ’s-Graveland zijn 
de boswachters komende tijd 
alert op loslopende honden.

Boswachter Jelle Kaptijn van 
Natuurmonumenten bena-
drukt het belang van deze actie: 
“Afgelopen maanden zijn op de 
buitenplaatsen in ’s-Graveland 
al zeven reeën doodgebeten 
door honden. Loslopende hon-
den richten meer schade aan 
dan je denkt. Vogels, maar ook 
reeën, konijnen en hazen wor-
den makkelijk verstoord - ook 
alleen door de geur van honden 
- en verlaten dan hun jongen of 
het nest. Dan is het risico groot 

dat de jongen verhongeren of 
de eieren niet uitkomen.” 

Honden aan de lijn
De komende tijd is Kaptijn ex-
tra alert op loslopende honden 
in de natuur. “We ontvangen 
graag mensen in onze natuur-
gebieden, maar vragen wel 
of ze zich aan de regels willen 
houden: op de ’s-Graveland-
se Buitenplaatsen zijn honden 
welkom, mits aangelijnd. Door 
te handhaven, beschermen we 

deze kwetsba-
re natuur en 
kan iedereen 
daar van blij-
ven genieten.” 
Ook drones en 
metaaldetec-
toren zijn niet 
toegestaan in 
de natuurgebieden van Natuur-
monumenten.

Foto: Natuurmonumenten, 
Ben Walet

Geen loslopende honden in natuur
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Asperge schotel 
 500 gram € 8,00

Ham witlof  
gratin
 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.

5,5050

5,9595 

zomersteak
fi letlapje gevuld met roomkaas en

zongedroogde tomaat

vleeswarentrio
100 gram loosdrechtse rauwe ham

100 gram corned beef

Bakje 4 seizoensalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

samen

Welke verse seizoensgroeten en fruit eet je vandaag?

Graag tot ziens op de markt in Loosdrecht

HOLLANDSE KASKERSEN
HALF KILO NU € 4,99

SUPER MOOIE POLDERKONINKJES
2 DOZEN € 5,50

RĲ P GEPLUKTE BIO GALIAMELOENEN
NU € 2,98

NIEUWE AARDAPPELEN DORE
2.5KILO NU € 3,98

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

DE PLANTENKRAAM

Van Aken bloemen en plantenhandel
Nederhemert - Noord

Salvia Potmaat 19 cm.
Paars en roze € 4,50 

Nu 2 voor  € 8,-
Anjertjes diverse kleuren

3 voor € 5,- 

Nu  4 voor  € 5,-

We hebben weer heel veel soorten 
bloeiende vaste planten!

Het is er weer.....

GRASKAAS Kilo. € 6,90
Romig en smaakvol

PITTIG BELEGEN Kilo. € 8,95
Super  lekker

PITTIGE KOMIJN Kilo. € 9,95
Messeklever

BOEREN BELEGEN Kilo. € 10,95

4,9595 
Biefstuk stroganoff
Complete maaltijd met krieltjes en

stroganoffsaus 400 gram
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KORTENHOEF- Op zaterdag 2 
juni speelt het Amstel Strijkers 
Ensemble (ASE) onder leiding 
van Kees Olthuis een gevari-
eerd programma met werken 
van Webern, Mozart, Nordgren 
en Kodaly in de Nederlands 
Hervormde kerk te Kortenhoef. 

Solist is de ‘éminence grise’ 
onder de Nederlandse pianis-
ten: Willem Brons. Hij speelt 
het expressieve ‘Jeunehomme’ 
concert van Mozart dat door 
velen gezien wordt als een 
keerpunt in Mozarts muzikale 
ontwikkeling. Verder spelen 
de Amstelstrijkers de hoogro-
mantische Langsamer Satz van 

Anton Webern en de Symfonie 
voor Strijkers van Pehr Henrik 
Nordgren, een stuk vol ver-
rassende eff ecten. Het concert 
wordt besloten met het volkse 
Rondo Hongroise van Zoltán 
Kodály. 

ASE
Het ASE werd in 1986 opgericht 
en telt zo’n dertig  enthousiaste, 
ervaren musici en heeft  gedu-
rende de afgelopen 30 jaar een 
breed repertoire opgebouwd 
dat zowel de mooie strijkers-se-
renades uit het romantische en 
klassieke repertoire omvat als 
ook verrassende stukken van 
moderne componisten. Het or-

kest werkt – naast Kees Olthuis 
– met meerdere dirigenten, 
onder wie Marien van Staalen, 
Jacob Slagter en Ivo Meinen. 
Tweemaal per jaar brengt het 
Amstel Strijkers Ensemble een 
nieuw programma dat behalve 
in Amsterdam ook elders in het 

land wordt uitgevoerd. Meer 
informatie op www.amstelstrij-
kers.nl 

Het concert op 2 juni begint 
om 20.15 uur in de Nederlands 
Hervormde Kerk, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef. Toe-

gangskaarten ad € 17 (cjp en 
65+ ad €15) zijn verkrijgbaar 
aan de kassa. 

Voorverkoop: 
www.amstelstrijkers.nl  De toe-
gangsprijs is dan € 16 resp. €14.

Lenteconcert Amstel Strijkers in Oude Kerkje

‘s- GRAVELAND- Voor de eerste 
keer een heel bijzondere live 
opname in een oer-muziekstu-
dio, in het MCO in Hilversum. 
Een concert van klank en ritme, 
van muzikale verhalen: Angelo 
van den Burg!

Door Karin van Hoorn

“Het is een ritmisch jongetje en 
dat is ie”, zei moeder Van den 
Burg  over haar baby-zoontje 
Angelo. Onderwijzers en lera-
ren in Ankeveen werden gek 
van de kleine -en later puber- 
trommelaar. Angelo mocht 
op accordeonles, speelde in de 
fanfare en ontmoette Charley 
Nederpelt, ja, de bekende jaz-
zman. Die zag zijn talent en 
zorgde ervoor dat Angelo naar 
het conservatorium in Utrecht 
mocht om daar percussie te 

studeren. Een paar jaar later, 
net afgestudeerd, trok hij op 
de bonnefooi naar Afrika, om 
daar, twee jaar lang tussen de 
Afrikaanse stammen, polyrit-
miek te doorgronden.
Hang
Het kleine huisje aan het Zui-
dereind wordt omgetoverd 
tot concertzaal. Angelo rent 
de smalle trap op en af om de 
‘hang’ te demonstreren. “Hang 
is Zwitsers en betekent ‘Hand” 
legt hij uit. “Het is een hand-
drum, maar dan melodisch. 
Een steeldrum, maar dan voor 
je handen. En weet je”, vertelt 
hij enthousiast, “hier in Kor-
tenhoef woont iemand die ze 
maakt. Ja, die máákt ze. Hier! 
In Kortenhoef! Jorik de Beer. 
Muziektechnoloog. Werkt bij 
het Nationaal Ballet. Mijn eer-
ste hang komt uit Frankrijk, 

deze twee komen uit Korten-
hoef!”
Het enthousiasme van Angelo 
is meeslepend. Hij zet de drie 
hangs naast elkaar en begint te 
spelen: “deze is in D, en deze 
in E..” Hij speelt en het is fan-
tastisch. De klank en het ritme 
tillen je op!
“en dit”…hij laat op zijn smart-
phone een fi lmpje zien, “dit is 
een balofon. Daar speel ik ook 
op. Een West-Afrikaanse ma-
rimba. Toetsen van ebbenhout, 
kalebassen voor de klank”. Hij 
laat het zien en horen! En weer: 
de klank en het ritme tillen je 
op.

Omdenken
“Ik heb dertig jaar een fantas-
tisch leven gehad. Ik ging mee 
met alle grote popmusici, René 
Froger, Marco Borsato. Werk-

Muziek ’s-Gravelander op instrument Kortenhoever

Hang, balofon, duduk, fujara

te mee bij het Kinderprinsen-
grachtconcert. Maar mijn hart 
lag bij het componeren, bij de 
ritmemuziek en daar kwam ik 
niet aan toe. Nu heb ik het roer 
omgegooid. Ik voelde dat ik 
vastliep. Ik moest ‘omdenken’. 
En ja, zoals Erich Fromm zegt: 
‘Creativiteit vereist de moed 
om zekerheden los te laten’,  zo 
heb ik mijn zekerheden losge-
laten om me volledig op mijn 
composities te kunnen stor-
ten. Oh, die eerste tijd zonder 
zekerheden! Paniekaanvallen! 
Slapeloze nachten! Verschrik-
kelijk.”

Angelo koos voor zijn hart, 
vond nieuwe wegen, nieuwe 
musici, nieuwe uitdagingen. 
Jos Buitink, (tien jaar geleden 
ontmoet, meteen een klik) een 
fenomenaal pianist! Raphae-
la Danksagmüller, (die vrouw 
IS muziek), de Oostenrijkse 
duduk- , fujara-, en blokfl uit-
viruoos! En Leo Janssen, feno-
menaal tenorsaxofonist bij het 
Metropole-orkest. En zondag 
a.s. 3 juni, gaat dit kwartet voor 
het eerst samen live spelen. Im-

provisaties op eigen composi-
ties van Angelo van den Burg, 
‘s -Gravelander, die speelt op 
instrumenten die gemaakt zijn 
door een Kortenhoever!

Toekomst
Angelo barst van de ideeën. Hij 
heeft  contact met een video-
kunstenaar die fi lmpjes maakt 
waaronder hij muziek zet. Hij 
heeft  contact met Ingrid Jan-
sen, kunstschilder, die op zijn 
muziek schildert. “We zijn van 
plan om een expositie te orga-
niseren met de schilderijen die 
ze heeft  gemaakt op mijn mu-
ziek.” En nog veel meer. Maar 
eerst: Zondag 3 juni, 15.00 uur, 
studio 2, MCO, Hilversum. 
Heuvellaan 33.

Allen daarheen. 
Om te genieten van de muzika-
liteit van Angelo van den Burg, 
Jos Buitink, Raphaela Danksag-
müller en Leo Janssen. Toe-
gangskaarten € 17,50 via www.
burgbuitink.com bestellen

Wijdemeren in beeld Weer een ernstig ongeval op de Vreelandseweg, 
zondagmiddag. Een motorrijder en zijn 

vrouwelijke passagier werden zwaar gewond met een trauma-
helikopter naar het ziekenhuis vervoerd (foto: Wessel Kok). 
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Iedereen is welkom en GRATIS toegang tot 
17:30 uur, hierna entree € 10,- als donatie aan
Stichting NOZW.

PROGRAMMA
10.00 tot 12.00 uur SKS Spel en rondleiding voor Leerlingen  

Scholen Wijdemeren Groep 6 tot 8
13.00 tot 17.00 uur 
13:30   

1ste Wedstrijd + prijsuitreiking 
OuderenVaart bekijken 1ste wedstrijd

 
Freek Ossel
2de Wedstrijd + prijsuitreiking
Start Loosdrechtborrel + Diversen Artiesten 
Vuurwerk

18.00 tot 19.30 uur 
:30 uur  

Rond 22:15 uur  
Rond 01:00 uur  Afsluiting
* Meer informatie op de website www.skutsjesilenloosdrecht.nl
LOCATIE Finley Het Witte Huis, Nieuw Loosdrechtsedijk 242 te Loosdrecht

Op zaterdag 9 juni barst het 
feest weer los bij De Dikke 
Muis. Maar liefst 62 gezinnen 
komen dan naar Loosdrecht 
om eens goed in de watten te 
worden gelegd door Stichting 
Dag met een Lach. Ieder gezin 
met een eigen verhaal, omdat 
een van de kinderen ernstig 
ziek is ofwel ernstig gehandi-
capt is. Dag met een Lach orga-
niseert te Land & ter Zee dit jaar 
voor de derde keer. 

De kinderen mogen allemaal 
meerijden in hele stoere en 
snelle sportauto’s. Je kunt op 
zaterdag 9 juni bij de Porselein-
haven fi guurlijk over de daken 

van de Porsches, Maserati’s, 
Lamborghini’s, Corvettes en 
Mustangs lopen. Ruim 100 bo-
lides zullen er die ochtend op 
het grasveld aan de Boegspriet 
staan te glimmen.

Lekker varen
Na een mooie rit rond de Loos-
drechtse Plassen worden de 
kinderen en hun families ge-
trakteerd op een heerlijke lunch 
bij De Dikke Muis waar ook dit 
jaar weer een paar springkus-
sens en een heuse poff ertjestent 
staan. De gasten worden als 
echte VIP’s verwend. Onder-
tussen zal de Porseleinhaven 
vollopen met bijna 30 sloepen 

en boten, want na 
de lunch gaan de 
kinderen samen 
met hun ouders 
aan boord van 
de sloepen voor 
een mooie tocht 
over de Loos-
drechtse Plassen. 
Net als vorig jaar 
zal Th e Bar Fly 
Lounge-boat weer 
prominent in het 
midden varen om 
kinderen in een 
rolstoel de mooi-
ste plek te geven.
Het zou ontzettend leuk zijn als 
de omwonenden ook langsko-

Dag met een Lach voor zieke en gehandicapte kinderen

men om een drankje te doen 
op het terras van De Dikke 
Muis. Iedereen is welkom om 

dit enorme spektakel te mogen 
meemaken!

Van 31 mei tot 9 september 
bundelen musea en erfgoed-
instellingen hun krachten 
en vertellen gezamenlijk het 
groene verhaal van de Gooi en 
Vechtstreek. Maak kennis met 
de Gooise groenverhalen via 
tentoonstellingen, wandel- en 
fi etsroutes, lezingen en pu-
blieksactiviteiten. 

Liefh ebbers van cultuur en na-
tuur kunnen ruim drie maan-
den genieten van de meer dan 
100 activiteiten en tentoon-
stellingen op diverse locaties. 
Singer Laren, Huizer Museum, 
Museum Weesp, Kasteel-Muse-
um Sypesteyn, de Vrienden van 
het Gooi, het Vechtstreekmu-
seum en Pinetum Blijdenstein 

organiseren speciale groene 
tentoonstellingen. De opening 
is op donderdag 31 mei op Sy-
pesteyn. 
Een rode draad in de program-
mering zijn de gratis Festival 
Tuin Talks: korte, inspireren-
de verhalen en lezingen vanuit 
groene invalshoeken, telkens 
op een andere festivallocatie. 
Voor families met kinderen is 
er prachtig programma met 
tal van leuke activiteiten. Be-
gin juli verschijnt het Groen 
in Gooi & Vecht Doeboek dat 
speciaal voor het festival is ge-
schreven. 

Festival Paspoort
Om de bezoekers te laten ken-
nismaken met alle activiteiten 

Eerste Erfgoedfestival van start

Graag nodigen wij u uit voor 
een rondvaart om toeschou-
wer te zijn bij Skûtsjesilen 
Loosdrecht. Op woensdag 6 
juni wordt voor het eerst keer 
het Skûtsjesilen Loosdrecht 
georganiseerd. Een groots 
Loosdrechts zeil (netwerk)
evenement met echte Friese 
platbodems dat zal uitgroeien 
tot een traditie die je niet mag 
missen.

Het organisatieteam van Skûts-
jesilen Loosdrecht biedt gratis 
een rondvaart voor ouderen 
aan. De rondvaart duurt 2 uur 
met aan boord een kopje koffi  e/
thee en een gebakje. Tijdens de 
rondvaart zit u eerste rang als 
toeschouwer van de wedstrijd. 

De start van de rondvaart is om 
13.30 uur vanaf de Porseleinha-
ven, Oud-Loosdrechtsedijk te 

Loosdrecht. Er zijn 50 plekken 
beschikbaar. Wilt u mee geeft  u 
zich dan snel op, want Vol=Vol. 
U kunt zich opgeven via: 035 
6239602. (Let op: Vervoer naar 
de Porseleinhaven geschiedt op 
eigen gelegenheid). Wij hopen 
u op 6 juni te mogen begroeten!

Ouderenvaart Skûtsjesilen Loosdrecht

van het Erfgoedfestival is er 
een Festival Paspoort. Met dit 
paspoort verzamelen bezoekers 
stickers bij deelnemende orga-
nisaties. Onder de volle, inge-
leverde paspoorten verloten we 
prachtige prijzen. Vanaf 31 mei 
is de programmabrochure, met 
paspoort, bij de deelnemende 
organisaties en VVV’s gratis 
verkrijgbaar. 
Het gehele programma staat 
in de programmabrochure en 
natuurlijk op de festivalwebsite 
www.groeningooivecht.nl.
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'Voetbal’

De laatste wedstrijd van een 
bewogen seizoen is door SV 
Loosdrecht in stijl afgesloten. 
Tegen Almere vocht de ploeg 
van Roy Versluis voor zijn laat-
ste kans op de derde periode. 
Het deed uiteindelijk wat het 
moest doen namelijk winnen, 
maar de absurde wedstrijd was 
tekenend voor het seizoen. 

Door: Michel Kamer

Na 50 minuten keken de oran-
jehemden nog tegen een 4-0 
achterstand aan. Maar die ach-
terstand werd bijzonder knap 

omgebogen naar een 6-4 over-
winning. Doordat Geinoord 
won van de Bilt, pakt uiteinde-
lijk Victoria de derde periode.
Loosdrecht verwachtte een 
niet al te fanatiek Almere aan-
gezien die veel spelers hadden 
uitgeleend aan het 2e dat nog 
kampioen kon worden. Maar 
aangezien er zo veel mis ging 
bij de Loosdrechters en de ene 
na de andere fout eff ectief werd 
afgestraft , stonden de bezoekers 
in de rust tegen een 3-0 ach-
terstand aan te kijken. Na rust 
ging Almere vrolijk verder en 
werd de 4-0 gemakkelijk bin-

nengetikt. Toen off erde trainer 
Versluis een verdediger op en 
begon het ineens te lopen. Mo-
hammed Adarghal werd diep 
gestuurd en lobde keurig de 4-1 
binnen. Na 67 minuten combi-
neerde Aboubakr Oauddouh 
met invallers Schagt en Ozturk, 
dolde de keeper en schoot de 
4-2 binnen. Bij Almere leek 
toen de pijp al leeg om het be-
nauwde veld. Ozturk maakte de 
voorzet af van Oauddouh en zo 
stond het ineens 4-3 na 75 mi-
nuten spelen. Nadat Ozturk niet 
veel later de voorzet van Adarg-
hal afrondde en de gelijkmaker 

binnen tikte was het helemaal 
gedaan. Het slotakkoord kwam 
van Edwin Klok en Michael van 
der Schagt: 4-6. 

Loosdrecht sluit seizoen af in stijl

Loosdrecht verdedigers moeten 
aan de bak (foto: Piet van 

Bemmelen)

'Voetbal’

De MO9-1 van SV Loosdrecht 
is na een spannende wedstrijd 
afgelopen zaterdag kampioen 
geworden.  

Door: Esther Saalmink

Vorig jaar zijn de meiden samen 
gaan spelen en dit jaar hebben 
ze onder leiding van trainster 
en coach Esther Saalmink echt 
de smaak te pakken. Ze zijn 
enthousiast, leergierig en ze 
maken veel plezier met elkaar. 
In de trainingen van Carola Uij-
terlinde, Iris Mol en Esther heb-
ben de meiden mooie sprongen 

gemaakt in hun ontwikkeling 
en zijn ze als team goed gaan 
samenspelen.
Ze hadden er deze ‘kampioens-
wedstrijd’ dus veel zin in, maar 
waren ook wel wat gespannen. 
Tot deze wedstrijd hadden ze 
alles gewonnen en 2 keer ge-
lijk gespeeld, dus moesten echt 
winnen van de directe concur-
rent, CSW uit Wilnis. CSW 
kwam al snel op 0-1 voor. De 
meiden van CSW waren sterk 
en stonden halverwege de eer-
ste helft  0-3 voor. Toen kwam 
het moment dat ons team goed 
begon te draaien. De keepster, 

Yvette Blank, wist een aantal 
aanvallen goed tegen te hou-
den. En Famke Brunia kon ein-
delijk doorbreken en scoorde. 
Maar met de rust was het 1-4 en 
waren de meiden ook wel wat 
teleurgesteld. 
Na een goede bespreking met 
elkaar, in de rust, gingen de 
meiden met goede moed voor 
de tweede helft  het veld op. Van 
2-5 achter werd het al snel 5-5. 
Het verlossende eindsignaal 
volgde, het was 7-5 en de MO9-
1 werd kampioen. Gefeliciteerd 
Nina, Yvette, Famke, Eva, Lotte, 
Feronne, Nicole, Noa & Sophie! 

En natuurlijk ook jullie fantasti-
sche coach Esther en trainsters 
Carola en Iris. 

Dit smaakt naar meer. Op naar 
het volgende seizoen. 

Meiden onder 9 kampioen

'Sportdag scholen’

De dag begon met een drup 
regen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Enthousiaste kin-
deren en begeleiders van de 
Rehoboth- en Terpstraschool 
arriveerden rond half 9 op 
woensdag 23 mei bij de velden 
van SV Loosdrecht. 

Door: Linda Spil

Deze velden waren weer belan-
geloos ter beschikking gesteld. 
De leerkrachten en de AC- 
moeders hadden de onderdelen 
al uitgezet, dus het feest kon 
beginnen. De fl eurige kleuren-

teams gingen o.l.v. enthousiaste 
ouders de spelonderdelen langs. 
Er werd als profs gevoetbald, de 
kinderen gingen als raketten 
over de hindernisbaan, het hoc-
key werd veilig gespeeld in de 
‘puppybak’, bij de zeskampon-
derdelen werd er in tapijten ge-
rold en op vierpersoons rupsen 
skippyballen gehupt, in de mid-
dencirkel werd er fanatiek tref-
bal gespeeld, bij slagballen wer-
den er homeruns geslagen, er 
werden penalty’s genomen op 
het grote goal, bij lijnbal werd 
er goed gespeeld met de voetjes 
in het zand, bij korfb al werd er 

serieus samen gewerkt en bij de 
estafettespelletjes toonden de 
kinderen hun sprintkwaliteiten. 
Kortom de kinderen genoten 
van de sport- en spelonderde-
len en zo ook alle begeleiders.  
Na deze onderdelen werd er 
nog een eerste editie van de 
RehoTerp Run gehouden, waar 
de jongens en meisjes van alle 
groepen afwisselend hun snel-
heid konden laten zien en bij 
sommige was deze verbazend 
hoog. De sportochtend werd 
afgesloten met een verkoelen-
de versnapering, want onder-
tussen scheen het zonnetje en 

was de temperatuur opgelopen. 
Een heerlijke afsluiting van een 
super sportfestiviteit. We kijken 
terug op een geslaagde dag ook 

dankzij alle helpende handen!

Geslaagde gezamenlijke sportdag

'Hardlopen’

A.s. zondag kunt u vanaf 12.30 
uur genieten van alweer de 30 
editie van de Rabobank Drie 
Dorpenloop. Dit evenement 
wordt jaarlijks door velen hon-
derden enthousiaste lopers 
bezocht en betiteld als een van 
de gezelligste en best georga-
niseerde loopevenementen in 
de regio.

De Drie Dorpenloop onder-
scheidt zich door de ruime 
kleed/doucheaccommodaties, 
medische verzorging, moge-
lijkheid voor sportmassage en 
voor iedere deelnemer is er al-
tijd een herinnering en onder-
weg een blaaskapel die voor de 
vrolijke noot zorgt. 
Voor elke loper is er een ge-
schikte afstand.  Voor de kin-

deren tot en met 12 jaar is er 
de BandenMaat Kidsrun over 
1500 meter, start om 12.30 uur. 
De school met het hoogste per-
centage hardlopers krijgt als 
prijs een omroepinstallatie. Zo 
belangrijk vindt de organisatie 
het bewegen van de kinderen. 
Om 13.00 uur vertrekken de 
andere lopers voor hun presta-
tieloop over 4, 7, 12 of 21 km. 

Naast de hardloopafstanden 
is er ook de mogelijkheid om 
te wandelen door een prach-
tig bosrijke omgeving. Voor 
mensen die graag onze mooie 
omgeving willen beleven, maar 
niet meer in staat zijn om dit 
hardlopend te doen zijn er een 
tweetal tochten uitgezet (15 en 
20 kilometer). Voor de tijdre-
gistratie zal dit jaar voor het 
eerst gebruik worden gemaakt 
van Ipico chipsysteem. Kort-

om, gemak dient de mens en 
dat zullen de deelnemers op de 
dag zelf ook ervaren. Want de 
Drie Dorpenloop is geen mas-
saal evenement, maar een loop 
door schitterend natuurgebied 
met een persoonlijk karakter 
en dat blijft  de enthousiaste or-
ganisatie met ruim 100 vrijwil-
ligers ook nastreven. 
Zie ook: www.driedorpenloop.
nl (+ Facebook en Twitter). 

Zondag 30e editie Drie Dorpenloop 
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Van 18 t/m 21 mei 2018 heeft het voetbal-
team van SV Loosdrecht MO17-1 meege-
daan aan de Girlscup Maastricht. Dit volledig 
vrouwelijke internationale voetbaltoernooi 
werd voor de 10de keer gehouden bij de 
clubs VV Scharn en VV Keer in het gemoede-
lijke Limburg.

Vrĳ dag 18 mei: Enthousiast na een lange 
rit #schoolreisje #fi le
Na een aantal weken van voorbereidingen 
kregen de meiden op vrĳ dag 18 mei eerst 
hun nieuwe tas, nieuwe trainingspak, nieuwe 
tenue met naam en bidon, voordat we om 
16:00 uut in 2 busjes vertrokken vanuit SV 
Loosdrecht naar Maastricht. De reisduur was 
aan de lange kant en zo konden we ons om 
19:30 uur inschrĳ ven bĳ  VV Scharn, waarna 
we verder doorreden naar onze verblĳ fplaats 
voor de komende dagen: ons hostel in Aken 
(Dui). Na het inchecken in onze 5 kamers zĳ n 
we gaan eten en vonden de meiden het ook 
wel tĳ d om met een groep jongens, van een 
voetbalteam dat aan een ander toernooi deel-
nam,  naar de McDonalds te gaan in het nabĳ  
gelegen centrum van Aken.
Zaterdag 19 mei : Lastige tegenstanders, 
maar we zetten SVL op de kaart #penaltycup 
#gezelligsteteam
De volgende dag vroeg op voor het ontbĳ t en 
op tĳ d naar VV Scharn voor onze 3 poulewed-
strĳ den tegen het Deense HUI Fodbold, het 
Franse FC Chazay en het Nederlandse DVC’16. 
Om het kort te houden, waren deze tegen-
standers net een maatje te groot en verloren 
we alle 3 de wedstrĳ den (en verloren we ook 
meiden door blessures, dus het was steeds 

puzzelen hoe de opstelling zou zĳ n). Tussen-
door was er een penaltycup, waarbĳ  eerst 
de teams onderling gingen uitmaken wie er 
vanuit het team naar de fi nale mocht. Deze 
onderlinge strĳ d werd bĳ  ons gewonnen door 
Rachel, dus zĳ  mocht in de grote fi nale aan het 
einde van de dag SV Loodrecht vertegenwoor-
digen ondanks haar opgelopen blessure. De 
blessures en de verloren wedstrĳ den drukten 
de pret overigens niet, want de stemming 
was opperbest toen de openingsceremonie 
startte. Onze mascotte (leeuw Bram) bleek een 
populaire attractie voor andere teams om mee 
op de foto te gaan en na de openingsshow 
vonden we het tĳ d om patat te gaan gooien in 
de lokale McDonalds (we zeggen niet wie, wat 
of hoe, want ‘What happens in Aken, stays in 
Aken’(of Maastricht). De vrĳ e middag hebben 
we besteed in Maastricht, waar de staf op een 
terrasje zat en de meiden het centrum in kon-
den, waar een kermis bleek te zĳ n. Vanaf de 
kermis terug naar VV Scharn voor de penalty-
cup en deze werd in onze categorie gewonnen 
door SV Loosdrecht door onze Rachel (door de 
speaker uitgesproken als Rasjel), die als enige 
wist te scoren bĳ  de sterke (bar)keeper van 
de thuisclub, dus de eerste prĳ s was binnen! 
Daarna snel naar het hostel voor het diner en 
weer terug naar VV Scharn voor de disco, die 
gezellig was en waar we om 00:00 uur vertrok-
ken richting onze bedden in Aken.

Zondag 20 mei : Iedereen heeft het zwaar 
#overleven #weereenprĳ s
Deze dag was het weer een vroegertje, want 7 
uur opstaan en deze keer naar de andere club 
VV Keer voor de Europa league poule. Vandaag 

eerst 2 tegenstanders uit de andere poule nl 
het Franse AS Erstein en het Duitse MFFC Wies-
baden, die we uit goed sportsmanship hebben 
laten winnen van ons, zodat zĳ  ook een leuke 
dag hadden, want wĳ  hadden dit sowieso al. SV 
Loosdrecht kwam immers met muziek en zin-
gend op oa de Snollebollekes en ons clublied 
het sportpark op om de sfeer wat op te krikken. 
Dat bleef niet onopgemerkt door het team van 
de UEFA Respect Ceremony, die via de speaker 
ons bereikte of we later weer een feestje ervan 
gingen maken op hun podium. Daar ontving 
iedereen een Eurosportring Respect medaille 
en werd er op het podium muziek naar keuze 
afgespeeld. Jullie raden het al, het was ons 
clublied en de voor sport zeer geschikte liedjes 
‘Ik moet zuipen’ en ‘Links rechts’. We trokken 
wat bekĳ ks, daar er ook een microfoon bĳ  aan 
stond en ons team bulkte van de nachtegaal-
tjes. Na het maken van de teamfoto’s begon-
nen we aan onze laatste wedstrĳ d om plek 7 
en 8 tegen DVC’16 en ook deze hebben we, 
sportief als we zĳ n, door onze tegenstanders 
laten winnen. Het toernooi zat erop en de 
meiden hadden gevochten als leeuwen en 
liepen op hun laatste benen en ouders en staf 
waren enorm trots op ze. Spullen ingepakt en 
naar de prĳ suitreiking bĳ  VV Scharn, waar we 
ineens 7de bleken te zĳ n en niet 8ste dus zo 
zie je maar weer wat geld kan doen in de voet-
ballerĳ . Echter kregen we nog een prĳ s en dat 
was de Fairplay Cup. Deze is waarschĳ nlĳ k aan 
ons toegekend, daar we veruit het gezelligste 
team van het toernooi waren, dus een terechte 
prĳ s. Terug in het hotel hebben we gegeten en 
gingen de meiden de binnenstad van Aken in 
om deze onveilig te maken.

Maandag 21 mei : Terug naar ons dorp 
#tweeprĳ zeninthepocket #discobusjes
Nadat we heerlĳ k konden uitslapen, voor 
ons doen, hebben we om 8:30 uur ontbeten 
en zĳ n we 9:30 uur vertrokken richting Loos-
drecht met 2 prĳ zen op zak, een onvergetelĳ -
ke ervaring rĳ ker en was er een team ontstaan, 
waar geen enkele professionele teambuil-
dingsessie tegenop kan. De muziek ging weer 
aan in de busjes en Aken wist dat wĳ  weer gin-
gen vertrekken voor onze terugreis. Deze keer 
geen fi les en zo arriveerden wĳ  om 11:45 uur 
bĳ  SV Loosdrecht, waar ouders ons stonden op 
te wachten en de meiden toch nog even een 
keer op de parkeerplaats op de klanken van 
‘Links rechts’ moesten hossen als afsluiter.
Met kreten als “Was superleuk!”, “Was heel 
gezellig!”, “Was hartstikke litations!” (vraag me 
niet wat dat betekent, want ik heb geen idee) 
en ”Gaan we volgend jaar weer?” sloten we het 
lange Pinksterweekend af en keerde iedereen 
huiswaarts. En volgend jaar?…………..Dan 
heb je zomaar kans dat we weer een toernooi 
onveilig gaan maken!

Sponsoren hartstikke bedankt voor jullie bĳ -
drage aan dit fantastisch weekend!

De staf van SV Loosdrecht MO17-1

Namen op de foto:                        
Boven v.l.n.r.: Niels, Marissa, Beau, Julia, 
Cindy, Luise, Arissa, Rachel en Iskander.

Onder v.l.n.r.: Naomi, Nina, Melanie, Karien, 
Tessa, Melissa en Seline.

Deelname SV Loosdrecht MO17-1 aan 
de Girlscup Maastricht 2018

Sponsoren bedankt namens het hele team!



NIEUWSSTER  11Woensdag  mei 

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 

*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

2 juni Garage verkoop op
Nw. Loosdrechtesedijk 114 

Loosdrecht

 

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
do. 31 mei 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
26/05- 17/06 11.00 u. Expositie Janus de Winter Oude School, Kortenhoef
za. 02 juni 10.00 u. Repair Café (laatste voor zomerstop) Bieb, Tjalk 41
za. 02 juni 20.15 u. Lenteconcert Amstel Strijkers Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 03 juni 12.30 u. Drie Dorpen Loop De Fuik, Kortenhoef
zo. 03 juni 16.30 u. Bultpop met ‘No Sweat’ De Dillewijn, Ankeveen
wo. 06 juni 13.30 u.  Ouderenvaart Skutsjesilen Poosdrechtse Plassen
za. 09 juni 20.15 u. Musical ‘Ja Zuster Nee Zuster’ Spant Bussum
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. 3 juni: 11.00 uur:  diaken W. Balk, m.m.v. gemengd koor

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo. 3 juni: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, gezinsdienst.

 18.30 uur: Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee. 

Gereformeerde kerk

Zo. 3 juni: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.  

Beukenhof

Zo. 3 juni: geen dienst

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 3 juni: 09.30 uur: Ds. A. van Duinen,
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk.

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 3 juni: 09.30 uur: 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 30 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-  TV Magazine met onder andere de tentoonstelling over Sri Lanka in 

het Vesting Museum, Prins Bernard Cultuurprijs en de terugplaatsing 
van een engeltje op de Oude Begraafplaats.

-  In Derde Termijn: Ruud Bochardt staat stil bij de coalitieonderhande-
lingen in Gooise Meren.

- RegioHub gaat over NIX18: het alcoholgebruik onder jongeren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. 
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Op zaterdag 2 juni is er van 
10.00-13.30 uur weer een Re-
pair Café bij Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging Loosdrecht.

De slogan van het Repair Café 
is weggooien? Mooi niet! Hebt 
u kapotte huishoudelijke ap-
paraten of een blouse waar de 
knoop vanaf is? En lukt het u 
niet zelf om het te herstellen? 
Dan kunt u terecht bij het Re-
pair Café. Onze handige vrij-
willigers kunnen u (kosteloos) 
helpen om bijvoorbeeld uw 
huishoudelijke apparaten of 
kledingstuk te helpen repare-
ren.

In de bibliotheek in Loosdrecht 
is ook een verzamelpunt voor 
lege cartridges en een Jekko. 
Hier kunt u lege batterijen en 
spaarlampen inleveren. En 
kleine elektrische apparaten die 
echt niet meer te repareren zijn.
In juli en augustus is er in ver-
band met de zomerperiode 
geen Repair Café. Vanaf sep-
tember bent u weer van harte 
welkom om uw huishoudelijke 
apparaten of kledingstuk te la-
ten repareren. Het Repair Café 
is iedere 1e zaterdag van de 
maand.
Bibliotheek; Tjalk 41; 035- 582 
5488. 

Repair Café Bibliotheek

Zeilschool De Vuntus wil de 
opening van de nieuwe zeil-
school graag feestelijk verrich-
ten. Op zaterdag 9 juni is ieder-
een welkom op onze Open Dag. 

Oud-cursisten die gewoon 
gezellig langs willen komen, 
vrienden, kennissen en natuur-

Open dag Zeilschool de Vuntus
lijk iedereen die kennis wil ma-
ken met onze zeilschool. Vanaf 
11 uur staan we voor jullie klaar 
om ons nieuwe pand te showen 
en uiteraard is er de mogelijk-
heid om onder begeleiding van 

onze instructeurs even het wa-
ter op te gaan voor een korte 
zeilinstructie in de optimist of 
laser. De open dag eindigt rond 
15 uur. We zien jullie graag op 
9 juni!
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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

LOOSDRECHT -Een van de aller-
bekendste familiemusicals, The 
Wiz, kwam afgelopen woens-
dag naar SWS De Catamaran in 
Loosdrecht. 

Bij het naar huis gaan werden 
alle kinderen en ouders getrak-
teerd op een leuk en swingend 
optreden van enkele castleden. 
Voorafgaand aan dit optreden 
kregen de kinderen van groep 
5 t/m 8 ook nog een speciale 
musicalworkshop aangeboden. 
Regisseur Daphne Bruineberg 
nam de kinderen spelender-
wijs mee naar de fantasiewereld 
waar ook Dorothy in belandt. 

Nick speelt Poortwachter
Locatiedirecteur Nick Homan, 
die zelf ook een rol speelt in 
deze musical, vertelt: “Toen wij 
de kans kregen om deze unie-
ke workshop aan te bieden aan 
onze kinderen hebben wij daar 
gelijk op gereageerd. Al jaren is 
De Catamaran een echte Th ea-
terschool: we bieden al 10 jaar 
theaterlessen aan en doen veel 
op het gebied van kunst & cul-
tuur. Daphne Bruineberg heeft  
met haar enthousiasme en ex-
pertise onze kinderen, tijdens 
de workshop, iets bijzonders 
laten ervaren. Fantastisch! Een 

goed voorbeeld van onze mis-
sie: Onderwijs moet leuk zijn!”
Niet alleen de kinderen wa-
ren lekker bezig met Th e Wiz, 
ook Nick Homan heeft  een 
passie voor de musical. Tus-
sen zijn drukke bezigheden 
door als locatiedirecteur van 
De Linde, de Catamaran in 
Loosdrecht en De Tweemaster 
in Nigtevecht zag hij nog tijd 
om maandenlang elke woens-
dagavond (en drie weekends) 
te repeteren voor zijn rol als 
de Poortwachter. “Ik ben een 
echte liefh ebber van musi-
cals, maar zelf meespelen had 
ik nog niet gedaan. Nu had ik 
een leuke bijrol.” Nick speelt de 
poortwachter die bij de Poort 
van Smaragd de wacht houdt. 
“Ik vond het heel leuk om het 
mee te beleven, want bij dit 
productiebureau gaat het echt 
professioneel. Het was een leu-
ke uitdaging, ik heb er veel van 
geleerd.” Homan speelt mee in 
diverse scenes, maar hij hoefde 
geen solo te zingen. ”Nee, hoor, 
lekker met het ensemble mee-
doen, dat vond ik al mooi.” Nu 
het musicalvonkje defi nitief  is 
overgesprongen hoopt de jonge 
schooldirecteur op een nieuwe 
rol in een volgende productie. 
Geen carrièremove naar het 

theater? “Nee, nee, daarvoor 
vind ik het onderwijs veel te 
leuk. Musical blijft  een hobby.”

Musical The Wiz
Als Dorothy de weg kwijtraakt, 
belandt ze in het wonderbaar-
lijke land van Oz. Tijdens haar 
zoektocht naar de machtige to-
venaar van Oz ontmoet ze een 
vogelverschrikker zonder ver-
stand, een blikkenman zonder 
hart en een laff e leeuw zonder 
moed. Samen trekken ze op, 
op zoek naar huis, gevoel, wijs-
heid, moed en bovenal zichzelf. 
Wereldhits als Ease On Down 
Th e Road en A Brand New Day 
passeren de revue. Muzikale be-
geleiding wordt verzorgd door 

het 12 koppige gelegenheidsor-
kest met muzikanten uit de hele 
regio. Daarnaast wordt de cast 
ondersteund door een 8 man 
sterk koor, een turnvereniging 
én de klimvereniging Top-it uit 
Bussum.
 
Kom kijken
Daphne Bruineberg Produc-
tions staat voor ‘Musicals met 
professionele aanpak’. Th e Wiz 
staat op 2 en 3 juni in Th eater 
Gooiland in Hilversum. Kaar-
ten zijn te koop via: www.brui-
neberg.nl.

Musical The Wiz naar De Catamaran

Nick Homan is de Poortwachter


