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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

Van Historische Kringeltje
tot 200e periodiek
Met enig ceremonieel ontving burgemeester Freek Ossel vorige
week woensdag uit handen van erelid John Mol het 200e periodiek van de Historische Kring Loosdrecht.
Door: Herman Stuijver

Uw makelaar sinds 1979 !

‘Dat het gelukt is om in nog
geen 45 jaar zoveel uitgaven
te produceren is een prestatie
waarop we trots kunnen zijn’
schrijft Mol in een terugblik.
En hij heeft gelijk. In 1972 werd
de HKL officieel bij de notaris
vastgelegd en twee jaar later

JA

verschijnt het eerste ‘Historische Kringeltje’. Niet meer dan
een stenciltje van 6 pagina’s op
A4-formaat, vertelt secretaris
Trees Lamme in haar toespraak
op het gemeentehuis. Ferry
Brand maakte toen al deel uit
van de redactie, samen met
Trudy Marx en Peter van Mensch. In deze 200e zomeruitgave

ik wil...
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signaleert de burgemeester in
zijn voorwoord ook een wijd
arsenaal aan onderwerpen.
Voorzitter Ernst Haselhoff Lich
Kasteleijn schreef een ‘in memoriam’ over Henk Nijkamp
die een leven lang verweven
was met de HKL.
John Mol maakte een overzicht
van de eerste negen jaargangen
naast een artikel over de executie en het fusillademonument.
Jeannette Kuhn beschrijft het
Loosdrechts porselein dat boven water is gekomen en Arie
de Kloet verhaalt over het oude
tolhek dat nieuw leven is ingeblazen op de Horndijk. Terwijl
Dik Mur uitgebreid ingaat op
de 244 Loosdrechters die ooit
deel uit maakten van de VOC.
Een mooi boekwerkje waar
vormgever Arie de Kloet waarschijnlijk een hoop tijd en aandacht aan heeft geschonken.
De periodieken die vier keer
per jaar uitkomen, vormen een
uitstekend communicatiemiddel met de leden, een bestand
van ongeveer 600. Ooit begonnen met 50 personen, gegroeid
naar 850 ondersteuners en nu
langzaam afzakkend vanwege
de vergrijzing. Toch is het be-

langrijk om de historie en het
culturele erfgoed van het dorp
te bewaren. En dat kan al vanaf
15 euro per jaar! Trees Lamme
weet het zeker dat veel leden
smachten naar een nieuwe uitgave.
Drie wensen
Tijdens het gesprek met de bur-

Foto: Ferry Brand

gemeester uitten de aanwezige
amateurhistorici drie wensen
waarbij de gemeente wellicht
van dienst kan zijn. Boven de
deur van het oude gemeentehuis hangt het wapen van
Loosdrecht. Die zou heel mooi
staan op het clubgebouw.
Lees verder op pagina 2

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Soestdijkerstraatweg 27 O1213 VR Hilversum O035-6424474 Owww.idmakelaars.nl
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Van Historische Kringeltje Afscheid Jos Egberink
Al 41 jaar is Jos Egberink werk- ouders van de Sterrentot 200e periodiek
zaam als groepsleider op Jena- wachter gaat Jos op 28
Vervolg van pagina 1
Ergens in het huidige gemeentehuis zwerven losse delen van
een historische kast van 2.30
m., die zouden ze graag weer
in elkaar willen zetten. In de
bushbush achter de Beukenhof ligt een metalen kunstwerk

dat de HKL wil opgraven en
herstellen. Het is duidelijk dat
de Loosdrechters gemotiveerd
zijn om het verleden te bewaren. Zoals Trees Lamme het
treffend verwoordde: ‘We hebben elkaar nodig om de historie niet te laten weglekken in de
vergetelheid’.

ADVERTEREN? WWW.DENIEUWSSTER.NL

Programma GooiTV
Vanaf 13 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met onder andere skûtsjesilen in Loosdrecht, de regionale veteranendag en Kort Nieuws.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat over de ‘hetero van de homo’,
de man of vrouw van wie de partner later homo blijkt te zijn.
- RegioHub gaat over ouderenmishandeling.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (41 en 46) en KPN (kanaal 1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Laten we elkaars mening respecteren,
hoe fout die van jou ook is

planschool de Sterrenwachter
in Loosdrecht. Honderden kinderen hebben afgelopen jaren
van het enthousiasme en de
deskundigheid van Jos kunnen genieten en velen van hen
hebben inmiddels hun eigen
kinderen op de Sterrenwachter.
Onder andere voor zijn verdiensten voor het Jenaplanonderwijs werd Jos in maart nog
gehuldigd met een Koninklijke
onderscheiding. Voor het afscheid van Jos als groepsleider
staat een ‘Jos in het Bos’-dag
gepland. Met alle kinderen en

juni naar het ‘Bewaarde land’ in Baarn. Op
29 juni is er van 16 – 18
uur een afscheidsborrel op de Sterrenwachter voor alle kinderen
die bij Jos in de groep
hebben gezeten, ouders die hun kinderen
bij Jos in de groep hadden, oud-collega’s en al
die anderen die Jos de
afgelopen jaren op de
Sterrenwachter hebben meegemaakt. Van
harte welkom! Voor eventuele
vragen kunt u contact opne-

Procedure fusie met Hilversum verlengd
HAARLEM- De procedure voor
de fusie van Hilversum-Wijdemeren wordt verlengd. Gedeputeerde Staten (GS) van
Noord-Holland hebben dit
besloten in afwachting van
het nieuwe beleidskader voor
gemeentelijke herindeling dat
de minister van Binnenlandse
Zaken Koninkrijksrelaties (BZK)
vorig jaar heeft aangekondigd.
In het regeerakkoord van het
Kabinet-Rutte III is sprake van
een andere rol voor provincies

bij gemeentelijke herindelingen. Minister Ollongren van
BZK heeft een brief gestuurd,
waarin zij schrijft dat de totstandkoming van het nieuwe
beleid naar verwachting nog
enige maanden in beslag neemt.
Daarop hebben GS besloten
om de herindelingsprocedure
te verlengen (september was de
slotdatum). Zodra de minister
het nieuwe beleid heeft vastgesteld, zullen GS op basis van
dit kader en de nadere toelichting van de minister daarop het

Nescio-lezing annex koffieconcert

Wim Dooge ‘Nepwaarheid’
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

60 jaar

KORTENHOEF- Op zondag 17
juni zal Wim Dooge om 11.00
uur voor de Oecumenische
Streekgemeente i.s.m. de VUvereniging in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk 168
een Nescio-lezing houden over
het onderwerp ‘Nepwaarheid,

Speciale jubileum actie

1958 - 2018

Doornenbal & De Rooij
+ in de maand juni tot

€ 150 cashback

op Robomow accessoires!

Gratis Robomow strandstoel
bij aankoop van een Robomow robotgrasmaaier
in de maanden mei, juni en juli 2018.

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

Sinds 1958

men met loosdrecht@sterrenwachter.nl of 035-5821003.

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

te beteugelen?’. Daarnaast is er
tijdens de lezing een koﬃeconcert. De entree bedraagt €10,(kinderen gratis).
Deze lezing is de laatste in de
serie ‘Waarheid en wijsheid’
waar de OSG zich in heeft verdiept. Terugblikkend op de
bijdragen van een aantal van
de sprekers uit de cyclus ‘(Nep)
waarheid of wijsheid?’ van de
afgelopen maanden en refererend aan Hans- Georg Gadamer - Duits filosoof uit de 20e
eeuw - zal Wim Dooge zijn kijk
geven op de problematiek van
(Nep)waarheid en proberen
deze cyclus met enkele conclusies af te ronden.
Wim Dooge heeft economie en
filosofie gestudeerd in Rotterdam, Heidelberg en Amster-

herindelingsontwerp afronden.
Als er duidelijkheid van de minister is, zullen ook bijeenkomsten voor de inwoners van de
gemeenten worden gehouden.
Wel zullen GS gewoon doorgaan met de voorbereiding van
de herindelingsontwerpen.
De provincie hoopt dat de minister snel duidelijkheid verschaft over het nieuwe beleid en
de rol die de minister ziet voor
de provincies bij gemeentelijke
herindelingen. Anders kan de
planning in de soep lopen.
dam. Na zijn werkzame leven,
waarin hij gewerkt heeft in zowel profit als non-profit organisaties, wijdt hij zich nu aan het
geven van lezingen over kunst,
literatuur en filosofie.
Koﬃeconcert
De lezing zal worden omlijst door een intiem liederen
programma, en wel door het
trio Laura & Strings. Laura
& Strings speelt een ochtend
vol intieme chamber jazz. Het
trio, dat bestaat uit Gijs Idema
(1996) op gitaar, Laura Dooge
(1995) op zang en William Barrett (1994) op contrabas, brengt
hun favoriete jazzstandards ten
gehore in frisse arrangementen
met liefde voor de traditie. Met
Gijs’ virtuositeit, Williams expressieve spel en Laura’s fluwelen stem reikt het trio’s repertoire van muzikale avonturen
tot verhalende ‘chamber jazz’.
Zie: www.osg-kortenhoef.nl
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Liever dorpen dan kernen
Door: Herman Stuijver
• Aan het begin van de vergadering stond burgemeester Ossel
stil bij het plotselinge overlijden
van de dochter van ex-wethouder Reijn. Hij sprak zijn medeleven uit over dit afschuwelijke
verlies en zal namens de gemeente de condoleances overbrengen;
• Naar aanleiding van de flyeractie van de Warinschool in
Nederhorst den Berg die zich
zorgen maakt over de veiligheid in de 30 km-zone en over
het oversteken vanaf de Brilhoek naar de Overmeerseweg
heeft verkeerswethouder Boermans besloten om de evaluatie
van de herinrichting van het
dorpscentrum te vervroegen
naar een moment vóór de zomervakantie. Misschien komt
het stoplicht weer terug;
• Wijdemeren sluit de Jaarrekening 2017 af met een positief
saldo van € 1.930.870. Hiervan
gaat 1.202. 533 naar diverse
posten in 2018. Blijft toch nog

ruim 7 ton over, waardoor de
Algemene Reserve gevuld is
met € 8.382.000 euro;
• Jan- Willem Nienhuis (CDA)
mist al twee jaar een samenvatting van de Jaarrekening, zodat
een leek ook kan begrijpen hoe
het in elkaar zit. Wethouder Jan
Klink zegde toe dat hij ervoor
zou zorgen dat er in 2019 een
resumé zou komen;
• Gert Zagt van De Lokale
Partij had grote moeite met de
veranderde systematiek van
de afschrijvingen, dat was tussentijds gewijzigd, zonder veel
ruchtbaarheid;
•Maar VVD ‘er Michiel van Balen die ook weet van minnen
en plussen gaf een adequaat
antwoord waaruit bleek dat er
niet veel aan de hand is. Wel
wees hij op een gesprek met
de accountant dat nog voor de
komende gemeenteraad moet
plaatsvinden;
• Dat de overheadkosten zo
hoog zijn, kwam volgens de
wethouder mede doordat ze
nu apart op papier staan. In

Mogelijk drugslab ontdekt
De politie is een onderzoek
gestart naar enkele vaten met
mogelijk gevaarlijke stoffen
die werden gelost door een
vrachtwagen in Loosdrecht. De
milieupolitie en de Landelijke
Faciliteit Ontmantelen is op de
zaak gezet. De vaten werden
vorige week vrijdagochtend
uit een vrachtwagen gelost bij

een loods aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. De politie werd
hierover getipt. Later in de
middag heeft een speciaal team
met een vrachtauto de vaten
opgehaald. Op sommige vaten zat een gifteken en ook zaten er stickers op met de tekst
aceton, een grondstof voor
drugs xtc. Volgens een politie-

het verleden waren die kosten
inclusief. Blijft een feit dat Zagt
wilde weten hoe het college
staat tegenover die forse uitgaven;
• Misschien heeft het te maken met de vele externe krachten, want de gemeente heeft
18 vacatures. Daar was PvdA/
GroenLinks- fractievoorzitter
Stan Poels van geschrokken;
• Geduldig luisterde de commissie Bestuur en Middelen
naar de presentatie over het
Kernenbeleid. Senior beleidsambtenaar Jan Visser zei dat
het vooral ging om een toespitsing en intensivering van wat al
bestaat. Hij zei dat iedereen een
kernenbeleid belangrijk vond
en dat men koos voor de organische aanpak;
• De meeste commissieleden
meenden dat het stuk wel erg
was geschreven vanuit het gemeentehuis. Nu de dorpen in
en een heldere visie/ missie
samen met de bewoners opstellen, luidde het parool;
• Meer structuur en concretisering graag. Olivier Goetheer
(DLP) sprak van mist, hij ver-

geleek de tekst met een klanttevredenheidsonderzoek;
• CDA’er Frank van Ruitenbeek
miste de ondernemers en Rijk
van Beek (PvdA/GrL) wil veel
meer aandacht voor de jongeren. Terwijl Myriam van Kooij
(D66) de ‘softe’ aanpak van een
cultuuromslag juist de beste
vond;
• De nieuwe wethouder Rosalie
van Rijn moest een nota verdedigen die niet door haar was
uitgevaardigd. Ze wil ook een
stapje terug, naar een visie. Plus
dat ze meer bewoners wil spreken dan de zes die bij het onderzoek rond het Kernenbeleid
waren betrokken;
• In ieder geval wil de commissie het woord ‘kernen’ vervangen door ‘dorpen’. Er moet
dus een concreet dorpenbeleid
komen, met voor elk van de vijf
dorpen een specifieke aanpak.
• Naar aanleiding van de brief
van de provincie Noord-Holland over de verlenging van de
fusieprocedure stelde Sandra
van Rijkom (PvdA/GroenLinks) een tweetal vragen. Het
komt erop neer dat ze vindt dat

woordvoerster zijn er
twee mensen meegenomen. Om binnen
te komen moest de
politie een raam vernielen. Het urenlange
onderzoek
waarbij
ook honden werden
gebruikt, trok veel bekijks achter de linten
aan de dijk.
Foto: Wessel Kok

‘Bouwen vanuit blijvende betrokkenheid’
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018
kreeg de ChristenUnie Wijdemeren 438 stemmen. Onvoldoende voor een zetel, maar
een duidelijk signaal dat onze
partij steun krijgt van onze inwoners. De teleurstelling die
we bij de andere partijen bemerkte, heeft ons gesteund en
extra aangemoedigd om ook
na de verkiezingen politiek betrokken te blijven.
De ChristenUnie Wijdemeren
kan haar stem niet in de raad
laten horen, maar blijft de politieke ontwikkelingen volgen.
Ook willen we als partij actief
en zichtbaar blijven, met het
oog op het welzijn van onze
inwoners en de toekomst van
onze gemeente. We zijn bereikbaar voor onze kiezers en willen een constructieve bijdrage
leveren aan maatschappelijke
en politieke ontwikkelingen in
Wijdemeren.
Wijdemeren gaat een interessante periode tegemoet: de

voortgang van de fusieplannen
van de Provincie, de nieuwe
omgevingswet, de uitvoering
van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, de bouw
van Integrale Kindcentra en
woningbouwprojecten. Ook
zal de energietransitie aandacht
vragen, nu het huidige kabinet
daar stevig op inzet, iets waar
we als ChristenUnie blij mee
zijn. Hoe blijft de ChristenUnie
Wijdemeren betrokken bij alle
ontwikkelingen?
Visie delen
De thema’s die tijdens de verkiezingscampagne aan bod
kwamen, krijgen blijvend onze
aandacht. De toekomstige fusie, duurzaamheid, aandacht
voor ouderen, (jonge) gezinnen
en nieuwkomers. We zullen regelmatig onze visie delen en reageren op wat het college en de
gemeenteraad doen of nalaten.
Samenwerken
Als ChristenUnie staan we
open voor samenwerking, zo-

wel met andere politieke partijen als maatschappelijke organisaties in Wijdemeren. De
eerste contacten zijn al gelegd.
Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van thema-avonden
of het ondersteunen van nieuwe maatschappelijke initiatieven en projecten. Iedereen mag
bij ons aankloppen en binnen
onze mogelijkheden denken en
werken we mee.
Relatie met achterban
De komende jaren willen we
bouwen aan onze partij in Wijdemeren. We zullen actief contact zoeken met onze achterban
en hopen dat zij ons weten te
vinden met hun vragen en suggesties. We willen weten welke
thema’s onze kiezers bezighouden, waarover zij zich zorgen
maken en waar ze dankbaar
voor zijn. Het versterken van
deze relatie krijgt prioriteit,
met name vanwege de toekomstige fusie met Hilversum
en de plannen voor één grote
gemeente Gooi- en Vecht. De

ChristenUnie-fracties zullen
tegen die tijd ook ‘fuseren’ en
Wijdemeren moet goed vertegenwoordigd blijven.
Tot slot
Door onze visie te blijven delen, samen te werken met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties én het
bouwen aan de relatie met onze
achterban wil de ChristenUnie
Wijdemeren van blijvende betekenis zijn voor de gemeente en haar inwoners. Bouwt u
mee?
Input en reacties: esther.kaper@wijdemeren.christenunie.
nl. Postadres: ChristenUnie
Wijdemeren;
Elbert Mooijlaan 60; 1241 BE
Kortenhoef.
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Patricia IJsbrandy voerde het
woord namens Dorpsbelangen
foto: Douwe van Essen
de provincie Wijdemeren laat
‘bungelen’. Ze vroeg om duidelijkheid en eiste dat de wethouder met z’n vuist op tafel zou
slaan. Gert Zagt noemde het
‘pappen en nathouden’ en Eric
Torsing (CDA) constateerde
‘verwarring op het provinciehuis’.
• Verantwoordelijk wethouder
Boermans is energiek bezig met
de herindeling. Hij heeft al veel
contacten gesproken en probeert samenwerking te smeden
om naar één Gooi en Vecht te
gaan. De aanpak van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met gewijzigde afspraken
met bureau Berenschot noemde hij ‘rommelig’.

Record ﬂitspaal
De flitspaal op de N201 bij
Vreeland lijkt alle boeterecords te gaan breken. Alleen
al in de eerste vier maanden
van dit jaar werden op de
provinciale weg tussen Hilversum en Vinkeveen 35.845
automobilisten op de bon
geslingerd en als dat zo doorgaat, komt er voor het eerst
een paal boven de 100.000
bekeuringen per jaar uit.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

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

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

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

Gevraagd; hulp in de huishouding / schoonmaakster /
huishoudelijk assistente / housekeeper
Voor een mooi huis aan de Nieuw Loosdrechtsedijk zoeken wij een hulp
in de huishouding / schoonmaakster / assistente voor iedere dag.
Werkzaamheden bestaan uit opruimen / schoonmaken /
was verzorgen / zo nu en dan een boodschap doen.
Het liefst elke dag 2 a 3 uur maar 4 dagen in de week kan ook;
indien u samen met een ander persoon op wisselende dagen deze
werkzaamheden wilt uitvoeren is dit perfect en zeker ook mogelijk,
vakanties natuurlijk altijd in te plannen.
Werktijden in overleg maar ﬂexibel in te vullen.
Reacties svp op 06-55710072

Christel Claire’s Pedicure Praktijk en
Nagelstudio
Bij Christel Claire’s Pedicure
Praktijk en Nagelstudio kunt in
een luxueuze en rustgevende
omgeving een ontspannen en
zeer vakkundige behandeling
krijgen. De praktijk is ingericht
met professionele apparatuur
en voldoet aan de hoogste hygiënische eisen.
Onze pedicurepraktijk is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie ProVoet. Hiermee kunnen wij u garanderen
dat wij uw voeten vakkundig
behandelen. Naast de basispedicure kunt u bij Christel Claire’s terecht met klachten zoals
diabetes, reuma, oncologie en
overige risico’s. Tevens bieden
wij u een Spa Pedicure, sugar
wax en voetreflexmassage aan.
Ook uw handen verdienen ui-

teraard de beste zorg. Bij ons
kunt u terecht voor een complete nagelverzorging, zoals
manicure behandeling, gelpolish en modieuze sterke kunstnagels. Wij zijn continu bezig
onze vakkennis uit te breiden
en streven altijd naar het beste
resultaat.
Wij verwelkomen u graag in

onze praktijk - St.- Annepad
12 - Loosdrecht - www.christelclaires.nl - info@christelclaires.

Extra groep op de Sterrenwachter
Jenaplanschool de Sterrenwachter start na de zomervakantie met een extra groep. De
kleutergroepen zijn naar het
direct naast de school gelegen
gebouw ‘De Pinkenstal’ verhuisd waar ze prachtige grote
ruimtes hebben om te leren, te
vieren, te spelen en te werken.

Remco van Kooi

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

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

Hierdoor is in het gebouw van
de Sterrenwachter ruimte om
een extra groep te huisvesten.
De Sterrenwachter is blij met
deze mogelijkheid die er o.a.
voor zorgt dat er met kleinere
groepen gewerkt kan worden.
De school steekt in op de brede ontwikkeling van kinderen
en dat vind je dan ook duidelijk terug in het lesprogramma.
Zo is er onder andere veel aandacht voor spreken en luisteren, presenteren, onderzoeken
en ontdekken. Op de Sterren-

wachter wordt gewerkt
met actuele projecten
met behulp van IPC
(een methode voor
wereldoriëntatie, ICT,
internationalisering
en kunstzinnige vorming). Op deze manier
wordt de lesstof geïntegreerd aangeboden.
Samen met kinderen
en ouders wordt gekeken naar de talenten
en dromen van kinderen en welke ontwikkelstappen passen bij
het kind. Het motto
van de school is dan ook: ‘Elk
kind een ster met zijn eigen
glans en kleur’.
Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig geworden? Op 3 juli is er om 9 uur
een informatieochtend op de
Sterrenwachter. Ouders die op

zoek zijn naar een school voor
hun kind(eren) zijn hiervoor
van harte uitgenodigd. Door de
extra te starten groep is er komend jaar in alle groepen weer
ruimte. Voor extra informatie
of aanmelding voor de informatieochtend kunt u contact
opnemen met loosdrecht@sterrenwachter.nl of 035-5821003.

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

ZONDAG 17 JUNI
VADERDAG

Vaderdagschnitt
(slagroom en marsepein)

NU € 7,50

Sleutel
Service
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Skûtjes varen op de plassen
Op 6 juni was het evenement
waar veel watersportliefhebbers naar uit keken: skûtjesilen
op de plassen. Hét Nautisch
Netwerk Event van ‘t Gooi,
Vecht en ommelanden. Het
werd een warm evenement
met gelukkig een vleugje wind.
Door: Herman Stuijver
Bij Finley Het Witte Huis is
het een drukte van belang. ’s
Ochtends bezochten 151 leerlingen van de basisscholen Mr.
Kremer (NdB.), de Terpstra
en de Linde de acht houten
vrachtschepen. Een leerzaam
uitje, want ze kregen veel informatie over deze kolossen. Laat
dat maar aan skûtjeskenner bij
uitstek Klaas Jansma over. Ze
konden afdalen via het ene en
naar boven klimmen door het
andere luik. Ze trokken met
touwen aan het grote roer en
na afloop was er een goodybag.
Ongetwijfeld zijn de kinderen
een stuk wijzer geworden over
een hoofdstuk van de Friese

maritieme geschiedenis. De
Grytse Obes uit Koudum, de
Wylde Wytse (1902), de Eelkje
II uit Heech , de Lytse Lies en
de andere schepen liggen klaar
aan de steigers. Een van de fokkenmaten, Ben Schouten van
de Velden, met het postuur van
een Friese zeebonk, maar met
Kortenhoefse roots, mag al jarenlang meevaren op de Uut en
Thuus uit Snits. Hij weet er veel
van af. Een zeil is ongeveer 110
m2 en het fokkenzeil meet zo’n
60 à 70 m2. Deze wedstrijdboten zijn allemaal verlengd tot
zo’n 18 tot 20 meter, waar ze
oorspronkelijk 16/18 meter waren. De Klassieke Rederij vaart
niet alleen op de Friese meren
en de Waddenzee, ook doen
ze jaarlijks mee aan een evenement op de Kralingse plas nabij
Rotterdam.
Organisator Steven Voorn, bekend van The Barfly, is druk
doende, met een groep vrijwilligers in fraaie T-shirts, om
alles in goede banen te leiden.
Je hebt de keuze uit diverse on-

derdelen: met ontbijt, lunch,
meezeilen op de middag of
de avond. Naast uitgebreide
VIP- arrangementen voor het
bedrijfsleven. Een prima gelegenheid om te netwerken of je
bedrijf te presenteren.
Voorn benadrukte dat 2018
een eerste verkenning was om
te kijken of het Loosdrechtse
skûtjesilen aanslaat. Gezien de
belangstelling lijkt een voortzetting op z’n plaats. Bij een
première kan er weleens iets
fout gaan. Het vuurwerk werd
afgeblazen vanwege de vergunningsprocedure en het gratis
boottochtje voor senioren vanaf de Porseleinhaven verliep
ook niet geheel vlekkeloos. De
rondvaartboot van de Loosdrechtse Rederij was al stampvol met een gezelschap en het
varen langs de wedstrijd kwam
ook niet uit de verf. Toch was
iedereen laaiend enthousiast
over het nautische event dat
door Steven Voorn op de kaart
is gezet. Lof voor dit initiatief!
Getuigen meldden dat het tij-

dens de twee races er stevig aan
toe gaat. De strijd gaat op het
scherpst van de snede, de acht
skûtjes gunnen elkaar geen meter ruimte en doen alles om de
wind naar hun hand te zetten.
Gelukkig is de bemanning ervaren zodat ongelukken uitblijven, wat niet eenvoudig is met
de tientallen volgers in sloepen,
rubberbootjes en andere vaartuigen. Burgemeester Ossel
opende de feestavond bij Finley

Foto: Frank R. Kuijper
Het Witte Huis. Natuurlijk is de
gemeente Wijdemeren blij met
een dergelijk groots evenement
met een regionale uitstraling.
Het werd op een warme lenteavond nog heel sfeervol met
live muziek en heerlijke drankjes en gerechten.
We kijken uit naar de Loosdrechtse variant van de Friese
Feestweek in 2019.

Stralende ‘Dag met een Lach’ in Porseleinhaven
Kijk naar Gijs, net terug van zijn
rit met een Porsche. Gijs heeft
het naar zin, samen met 120 andere kinderen en jongvolwassenen die volop genieten op de
‘Dag met een Lach’ op 9 juni jl.
Door: Herman Stuijver
Desirée Dekker en Jacco Brand
richtten drie jaar geleden de
stichting ‘Dag met een Lach’ op.
Ze organiseren drie à vier keer
per jaar evenementen voor zieke en gehandicapte kinderen.
“Op die manier kunnen we ons

gevoel kwijt dat we iets goed
doen” vertelt Desirée. Binnen
de kortste keren hadden ze een
netwerk van 320 eigenaren van
mooie bolides: Porsches, Lamborgini’s, Alfa Romeo’s BMW’s,
enz. De een nog glimmender
dan de ander en vooral met
stevig ronkende motoren. Dat
merk je bij de start als de ene
na de andere sportwagen op
vol volume en met topsnelheid
de Horregatbrug over vliegt. De
kinderen genieten en de Wijdemeerse politie knijpt een oogje
dicht. Sterker, eerste locoburge-

meester Jan-Jaap de Kloet vereerde de ‘dag met een lach’ -ers
met een bezoekje. Jacco Brand
heeft ook veel contacten met
instellingen, ziekenhuizen en
patiëntenverenigingen die de
deelnemers aanmelden. Voor
hem is het een hele toer om de
kinderwens, van welke auto bij
welk kind, te matchen met het
beschikbare wagenpark. Het
lukt bijna altijd! De kinderen
komen uit heel Nederland, zoals de familie Van Dijk uit het
verre Axel. Met hun twee zoons
hebben ze zelfs overnacht in

de omgeving om
op tijd klaar te zijn
voor een ‘Dag met
een Lach’.
“Ik ben ook bijzonder trots op een
vaste groep vrijwilligers die ons al drie
jaar terzijde staat
met vele hand- en
spandiensten.” Uw
verslaggever ziet
zelfs een BN ‘er
onder de broodjes
smerende hulptroepen. Want na de toertocht van

Meer enthousiasme voor één Gooi en Vecht
WIJDEMEREN- Wat al in het
Bestuursakkoord 2018-2022
stond, wordt in de komende gemeenteraad formeel
bekrachtigd met een raadsvoorstel waarin staat dat Wijdemeren kiest voor één gemeente Gooi en Vecht voor
2028. Voorts staat er in het document dat alle tussenstappen,
een ambtelijke en bestuurlijke
fusie met Hilversum, niet aan
de orde zijn.
Door: Herman Stuijver
Dat vertelde wethouder Joost
Boermans. Die benadrukte dat
nu Weesp bij Amsterdam komt,
de noodzaak om als één blok te
dealen met de grote metropool
Amsterdam nog belangrijker
wordt. Boermans hoopt dat
op 21 juni alle partijen in de

raad zullen instemmen met
het voorstel. “Dat maakt onze
positie natuurlijk sterker om de
huidige fusieprocedure tegen te
gaan. Ik doe dan ook een dringend beroep op alle raadsleden
om bij hun eigen partijen op
regionaal, provinciaal en landelijk niveau druk uit oefenen dat
één Gooise gemeente de beste
optie is.”
Naast
de
coalitiepartijen
CDA-Dorpsbelangen- VVD
-D66 is bekend dat PvdA/
GroenLinks ook voor één geheel is. Het is de vraag hoe De
Lokale Partij zich zal opstellen.
Op zijn rondje door deze regio
ziet Boermans dat het enthousiasme voor één Gooi en Vecht
groeit. “Tot nu toe heb ik niemand gesproken die negatief
was over één gemeente. Sterker,
ik denk dat de ARHI-proce-

dure naar drie gemeenten juist
de eenheid van de regio zal
verzwakken.” De directeur van
de Regio Gooi- en Vechtstreek
had tegen Boermans gezegd dat
bij een fusie naar drie gemeenten men voornamelijk met
zichzelf bezig zou zijn.
Ook in het coalitieakkoord van
Hilversum staat dat onze buren uiteindelijk in 2030 naar
één Gooistad willen. Boermans
gelooft niet in een harde confrontatie met de provincie om
de tussenstap met drie Gooise
gemeenten tegen te gaan, hij
kiest voor de diplomatieke weg
om met argumenten zoveel
mogelijk medestanders te overtuigen.
Uitstel
De provincie Noord-Holland
heeft de fusieprocedure met

enige maanden verlengd. Men
wacht op nieuw beleidskader
uit Den Haag. Wat dat zal inhouden, weet D66 ‘er Boermans niet. Ook D66- gedeputeerde Jack van der Hoek, die
de ARHI-procedure leidt, heeft
geen inzicht gekregen in het
plan van D66- minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).
Meer tijd kan wellicht betekenen dat het draagvlak voor één
Gooi en Vecht zal stijgen.
De wethouder met de ‘loodzware portefeuille’ herindeling
vindt dat de consultaties van
het bureau Berenschot rommelig verlopen. Binnenkort volgt
hopelijk een planning hoe inwoners, bedrijven en gemeenteraad worden gehoord over de
fusie.

ruim een uur is het smikkelen.
En daarna mogen ouders/ verzorgers en kinderen ontspannen meevaren op de plassen.
Jacco: “Dan zie je dat dit een
ideale plaats is. We maken gebruik van de gastvrijheid van
Dikke Muis die de hele dag zijn
strandpaviljoen ter beschikking
stelt en vervolgens stappen we
soepel over op de boten. Met
dank aan Jan-Willem Schermerhorn die weer een nautisch
netwerk heeft.” The Barfly van
Steven Voorn ligt ook klaar
om de rolstoelers mee te laten
deinen op de golven de plas.
Julie zit parmantig in de enige
klassieker van het gezelschap,
een Austin Martin Lagonda
uit 1937. Voor haar hoeven die
snelle auto’s niet, ze vindt het
fijn om met heur haren in de
wind de omgeving te verkennen. Een stralende Dag met
een Lach in het zonnige Loosdrecht, was een dag om niet snel
te vergeten.
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Uw specialist in kip, wild
en maaltijden!
Schaaltje zomergroenten
gratin en 2 gegrilde
kippen poten
Samen € 10,Zomerstampot zuurkool met
ananas, chorizo en rode ui.
400 gram + gehaktbal
samen voor €

7,50

Kapittelweg 125 Hilversum, 035 - 6246782

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:
souvlakikarbonade
gemarineerde karbonade met
griekse kruiden
2 stuks

5,50

vleeswarentrio
100 gram gebraden kalfsrollade
100 gram leverkaas
Bakje ei-bieslooksalade
Samen
Maaltijd van de week

Lasagne
350 gram

Welke verse seizoensgroeten en fruit eet je vandaag?

5,95
3,29

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Super polderkoninkjes aardbeien

2 dozen € 4.98

Wilde perziken heerlĳk sappig
Super bio galia meloenen heerlĳk rĳp
Asperge de laatste week

Half kilo € 1.98

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.

Nu grote € 2.98

Nu half kilo € 1.98
Ze zĳn er weer super Hollandse kersen
Nu half kilo € 4.98
Er zijn ook alle soorten nieuwe aardappels en nog veel meer

Graag tot ziens op de markt in Loosdrecht

DE PLANTENKRAAM
Vaste planten potmaat 19 cm
Vol met knop en bloem

€ 5,50
UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK
Het is er weer.....

GRASKAAS

hele kilo. € 6,90

Zoete gaten kaas

MAASDAMMER

hele kilo. € 7,95

Super lekker apart van smaak

BOEREN GATEN KAAS

hele kilo. € 8,95

Portulaca

Nu 2 voor € 9,potmaat 13

Mix in pot

€ 2,50

NU 3 voor € 6,-

Boeren Geranium
4 voor € 6,Nu 8 voor € 10,-

Minder vet minder zout goed voor de lijn

Div. soorten 30+ KAAS

hele kilo. € 9,95

Elke donderdag op het Lindeplein

Van Aken bloemen en plantenhandel
Nederhemert - Noord
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HAVENMEDEWERKER
De Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ (KWVL) met ruim 2150 leden
de grootste watersportvereniging van Nederland, biedt een bijzondere werkplek voor
een havenmedewerker. De KWVL kent een rijke historie en is gelegen op eigen terrein
met een grote haven. Met vier zeer ervaren collega’s wordt samengewerkt om alle
havenwerkzaamheden te verrichten.
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Bijna professionele
Ja Zuster Nee Zuster

Kandidaat
U bent een integere, servicegerichte en discrete collega met verantwoordelijkheidsgevoel en een hands-on
mentaliteit. Kennis en ervaring van werkzaamheden in een maritieme omgeving strekken tot aanbeveling.
Kerntaken
• Zorgdragen voor onderhoud en vernieuwing van het
havencomplex, gebouwen en technische installaties
• Onderhoud van de vloot van de KWVL, o.m.
bestaande uit RIB’s, Schouwen, Valken, roeiboten
(GIG en Yole de Mer)
• Verlenen van hulp bij omgeslagen vaartuigen
Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau
• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring
• Aﬃniteit met watersport
• Ervaring op motor technisch gebied

• Behulpzaam zijn bij verenigingsactiviteiten
• Takelen van schepen
• Verrichten van kleine spoedreparaties
• Faciliteren en helpen van leden
• Volgens rooster worden ook werkzaamheden in het weekeinde verricht
Kerncompetenties
• Leergierig
• Handen uit de mouwen mentaliteit
• Resultaatgericht
• Kwaliteitsgericht
• Gevoel voor verhoudingen
• Dienstverlenende instelling

Arbeidsvoorwaarden
De honorering van de functie is marktconform. Het betrekken van een passende dienstwoning op het terrein
van de KWVL kan een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn.
Solliciteren
Vóór 27 juni 2018 per mail naar administratie@kwvl.nl of per brief naar bestuur KWVL - Oud-Loosdrechtsedijk
151, 1231 LT Loosdrecht. Informatie over de KWVL vindt u op de website www.kwvl.nl

Vol met vertrouwde melodieën
in het hoofd keerden de bezoekers zaterdagavond terug uit
theater Spant! in Bussum waar
Muziektheater Spotlight ‘Ja
Zuster Nee Zuster’ met passie
op de planken zette.
Door: Herman Stuijver
Het werd een heerlijke avond,
bijna op professioneel niveau,
waar je je liet meeslepen in een
wereld die nog overzichtelijk
leek. Met bekende meezingers,
een prima liveband, een kleurrijk decor, een grote cast en enkele solisten die de show flink
omhoog trokken. ‘Toen was geluk heel gewoon’ is de sfeer die
regisseur Pauline van Eijk wilde
overbrengen en dat is volledig
gelukt. Het begint met fraaie
zwartwit filmbeelden, waarbij
je het Loosdrechtse Lindeplein
voorbij zag schieten, die direct
de tijdsgeest duidden. Het werd
een aaneenschakeling van momenten binnen en buiten het
rusthuis van zuster Klivia, heel
goed neergezet door Joke Prak.
Kortenhoef blijkt te beschikken
over een theatertalent dat niet
alleen prachtig zingt, maar Joke
bezit tevens het acterend vermogen om alle scenes met haar
aanwezigheid te verbinden, een
‘leading lady’ in een herkenbaar ‘noords’ dialect.

VECHT-COLLEGE.NL BREUKELEN

Goede solisten
Naast haar waren vader Mark
en dochter Mellany Freen zeer
aanwezig. Mark speelde een
overtuigende zure maar toch
ook zachte buurman Boordevol
en Mellany blonk uit als Jet. Ze
heeft een prachtige stem die bij
veel zangensembles de bovenliggende partij was. Maar Gerrit en Opa, vertolkt door Stijn
Hofstede, stalen de harten van
het publiek. Deze Hagenaar
zingt geweldig en kan ook zeer

goed acteren, mimiek, stemgebruik en het plaatsen van de
teksten zijn van professioneel
niveau. Het switchen van Gerrit
naar Opa gaat hem ogenschijnlijk gemakkelijk af. En verder
waren er nog meer goede rollen: een gemene mevrouw De
Kneu (Wendela Lamme), Peter
Roest die het prototype van de
verstrooide ingenieur speelde
en de jonge Lennart de Geus
die energiek de Griekse dans
leidde. Speciale aandacht voor
de bewegelijke grote papegaai
(Kirsten Steernberg) die steeds
luid en duidelijk het bezoek van
BB aankondigde.
Grote cast
Uiteraard was er ook een grote groep spelers, schijnbaar
onzichtbaar, steeds op de achtergrond aanwezig. Iedereen
deed heel attent elke stap, elke
blik, elke stem zoals gewenst.
Het kwam goed geoefend over.
Dat moet heel veel uurtjes aan
zang-, dans- en acteerrepetities gevergd hebben. Je kunt
je alleen afvragen of er bij elke
scene zo’n grote cast op het podium moet staan. De musical
duurde lang en had veel hoogtepunten.
Te veel om op te noemen. Een
greep uit een reeks onvergetelijke momenten: de spelende
cast tijdens ‘Mijn Opa’, een fraai
gezongen vloeiende Popocatépetl, het poppenspel bij het
circusnummer, de aandoenlijke kriebels van Gerrit en Jet bij
‘Duiffies’ in een grappig decor,
het Griekse Stroei Voei in klassieke stijl, het zeer aangrijpende
‘Je hebt me bedrogen Gerrit’ en
een briljante ‘Ouwe Jacob’ met
een meeslepend ‘doebe doebe
doep’. Terecht kreeg Spotlight
een staande ovatie voor deze
topprestatie voor en achter de
schermen. Daar mag Wijdemeren best een beetje trots op zijn.
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3+1
GRATIS
Op de braderie (Kortenhoef) bakken
wij verse oliebollen. Kom proeven!

10 STUKS VOOR MAAR €9,00
Meenthof 10
Kortenhoef
Tel (035) 656 13 54

De Meent
Hilversum
Tel (035) 693 25 72

NIEUWSSTER
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'Volleybal’

De Schakel Beachtoernooi barst los
Op vrijdag 15 en zaterdag 16
juni a.s. barst het Beach geweld weer los. Voor de 34e keer
organiseert de Loosdrechtse
Volleybalclub het De SchakelBeachtoernooi op het terrein
voor sportzaal Eikenrode in
Loosdrecht.
Al eind mei zijn alle plekken
voor zowel het Volleybal- als
het Badmintontoernooi gevuld
(met twee reserveteams voor
het Beachvolley). De 200 kuub
parelwit strandzand, waar op
vrijdag de jeugd en badminton
en zaterdag het beachvolleybal aan de slag gaan, is reeds
besteld. Er zijn maar liefst 92

teams present: 56 volleybalteams en 36 badmintonteams.
Op vrijdag begint om 16.00
uur het strandbadminton, met
de winnaars van vorig jaar ook
in actie. Dat zijn de Fanatics en
Ram Bam Bots Klodder, maar
onderschat ‘De Oude Koeien uit de Sloot’ en ‘Dim Sum’
niet. Al op het vroege uur van
8.45 uur start op zaterdagochtend het strandvolleyen. Waar
de Bolleyvallers (recreanten)
en Bakkerij Mur (wedstrijd)
hun titel van 2017 verdedigen.
Zullen Wim’s Wagen en Ietsje
Bietsje een kans maken op de
beker van 2018? Het drukke
programma op de zaterdag

wordt om 17.30 uur afgesloten
met de prijsuitreiking. Elk veld
heeft een sponsor, dat zijn: Cafetaria De Schakel, Jachtwerf
Van Dusseldorp, Vuister Makelaardij, Bouwbedrijf BENKO
en Vivante Bekenkamp. Naast
de vele subsponsors die van alles financieren, van drukwerk
tot de muziek. Het belooft
weer een prachtig weekend te
worden aan het beachstrand.
De toernooicommissie (Serge,
Joost, Riet, Bert, Hans, Kees,
René en Wim) draait op volle
toeren, maar ze liggen prima
op schema.
Naast deze sportieve acties zijn
er ook nog andere activiteiten

zoals luchtkussens voor de
kinderen, VolleyPong, sterke
en verrassende muzikale ondersteuning, topcatering en
een loterij met spectaculaire
prijzen.

Blijf strak op de hoogte. Het
toernooiboekje vind je digitaal
op: www. loosdrechtbeach.nl.
Raadpleeg die site en facebook.

'Gymnastiek’

Eline Houtman 3e NK Ritmische Gymnastiek
De Loosdrechtse Eline Houtman is derde geworden op het
Nederlands Kampioenschap
ritmische gymnastiek. In Barendrecht liet Eline zaterdag
een bijna perfecte hoepel- en
lintoefening zien, samen goed
voor een bronzen medaille.
Als eerstejaars junior een
mooie prestatie: als twaalfjarige stond ze voor het eerst tussen de junioren, de categorie
voor meisjes van 12 tot en met
15 jaar. Aan het begin van het
seizoen had Eline nog niet kun-

nen vermoeden dat dit jaar zo
goed voor haar uit zou pakken.
In november brak ze haar middenvoetsbeentje, waardoor ze
acht weken uit de roulatie was.
Dankzij fysiotherapie en een
goed opbouwschema was ze
precies op tijd klaar voor de eerste districtswedstrijd eind januari, maar om weer helemaal op
het oude niveau terug te komen
kostte nog een paar maanden.
In april mocht Eline de titel districtskampioen al op haar naam
schrijven. Op 24 juni komt ze
nog in actie bij het NK Ritmisch

Gymnastiek voor groepen, tijdens Fantastic Gymnastics in
Ahoy. De week daarna staat
ze op het internationale toernooi ‘Tournoi International des
Ducs de Savoie’ in het Franse
Chambéry. Aan dit toernooi
nemen 250 gymnastes uit veertien verschillende landen deel.
Eline begon als zevenjarige met
ritmische gymnastiek bij GTV
Hilversum. Ritmisch gymnastiek is een sport waarbij dans,
acrobatiek en choreografie op
muziek samen komen. Na een
half jaar werd het talent van

Eline
opgemerkt en
kwam ze in
de selectie
van
GTV
Hilversum.

Foto:
Bart Treuren

'Voetbal’

29e Bedrijventoernooi bij SVL
Afgelopen twee weken vond
bij SV Loosdrecht alweer de
29e editie van het jaarlijkse
bedrijventoernooi plaats. Ook
dit jaar werd het toernooi,
waarbij op vier avonden wordt
gespeeld op halve velden met
teams van 7 spelers, weer druk
bezocht.
Door: Emile Warners
Op de eerste speelavond was
het weer zo slecht dat de organisatie genoodzaakt was de
wedstrijden te staken, maar

door een aantal aanpassingen
in het speelschema konden de
gestaakte wedstrijden op de
andere avonden worden ingehaald. Op deze avonden was
het gelukkig prachtig voetbalweer. Na de eerste poulewedstrijden werden de teams
verdeeld over vier nieuwe
poules, twee recreatiepoules en
twee prestatiepoules. In deze
poules werd uiteindelijk, na
kruisfinales op de finaleavond,
gestreden om de felbegeerde
bekers. In de recreatiepoule
ging de eerste plaats dit jaar

naar nieuwkomer Kaloety City, terwijl in de
prestatiepoule SV Loosdrecht-1 er met de eerste
plaats vandoor ging. De
belangrijkste prijs van
het toernooi, de sportiviteitsprijs, ging dit jaar
naar het team Skatestarz
2. Traditioneel werd het
toernooi afgesloten met
een spetterend liveoptreden, dit jaar van de coverband
0031. Al met al weer een geslaagde editie van het Bedrijventoernooi bij SV Loosdrecht.

Ramila Pakhoe regiokampioen
Op zaterdag 9 juni vond het
regiokampioenschap D3 en
de B-ﬁnale D2 plaats in Amersfoort.
Danique Navis beet het spits
af voor Nilo in de B -finale van
de D2. Ze turnde, ondanks de
zenuwen, een nette wedstrijd.
Hiermee behaalde zij 4e plaats,
dit werd beloond met een

mooie medaille.
In de middag was het de beurt
aan Esmee Schaap en Ramila
Pakhoe. Ook deze turnsters
waren erg zenuwachtig. Er
werd hier en daar een foutje
geturnd, maar de meiden wisten zich steeds goed te herpakken en turnden beiden verder
een strakke wedstrijd. En hoe
mooi is het dan om samen het

erepodium te mogen betreden. Esmee werd 3e en kreeg
de bronzen plak omgehangen,
Ramila kreeg goud omgehangen en mag zich regiokampioen D3 van 2018 noemen

(links) Esmee en
regiokampioen Ramila

Uitslagen
Prestatiepoule: 1. SV Loosdrecht-1; 2. FJM Advies;
3.Freestyle.

Recreatiepoule: 1. Kaloety
City; 2. Aalberts Bouw; Fa. W.
van Oosterom.

'Gymnastiek’
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HET MOOISTE
MIDZOMERNACHTFEEST
VAN OUD-LOOSDRECHT

Met o.a. Bibian Mentel, 4Fun
en New Manhattan Big Band.
Komt u ook?

—
Don 21 juni
18–23 uur
Opening
nieuwe pier

Midzomernachtfeest Porseleinhaven
Op donderdag 21 juni zijn inwoners van Wijdemeren van
harte welkom bij het Midzo-

STERRETJES
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

mernachtfeest in de Porseleinhaven in Loosdrecht. Tijdens
het feest opent burgemeester
Freek Ossel, samen met paralympisch kampioen Bibian
Mentel de nieuwe pier in de
haven.
De gemeente Wijdemeren
schreef begin dit jaar een prijsvraag uit onder inwoners om
een naam te bedenken voor de
100 meter lange pier in de Por-

seleinhaven. De jury koos daarop de naam ‘Bibian Mentelpier’.
De snowboardster is voor veel
mensen een inspiratiebron en
een bijzonder inwoner van Wijdemeren.
Midzomernachtfeest
De opening van de Bibian
Mentelpier is op donderdag 21
juni om 19.00 uur. Vanaf 18.00
uur tot 23.00 uur zijn inwoners

Gratis zondagmiddagconcert

De Big Bad Bruce Band

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 offerte
en advies tel: 06-25592378

ANKEVEENZondagmiddag
17 juni staat het Wapen van
Ankeveen vanaf 16.00 uur in
het teken van swingende bigbandmuziek: jazz, funk & latin.
Onder de titel: Het beste van
de ‘Big Bad Bruce Band’ kunt u
vanaf 16.00 uur genieten van
deze inmiddels bekende Ankeveense bigband onder leiding
van Bruce Skinner.

Miranda Spaan Tuinen
Samen tuinieren, dat kan!
* tuinonderhoud
* tuin & snoeitips
* kleurrijke beplanting
www.mirandaspaan.nl
Tel: 06-46090499

De ‘Big Bad Bruce Band’ van
Muziekvereniging de Vriendschapskring in Ankeveen bestaat inmiddels bijna drie jaar
en is uitgegroeid tot een volledige bigband bezetting met
een uitgebreide blazerssectie

(trompet, trombone, saxofoon)
en een swingende ritmesectie
(drums/percussie, piano, gitaar en bas). Op 17 juni wordt
de ritmesectie aangevuld met
gastspeler Doy Salsbach op
conga’s. En uiteraard is onze
‘leading lady singer’ Yvonne
Soff ook weer van de partij’Mooie ballads worden daarbij
afgewisseld met swingende
funky nummers en echte bigband klassiekers. Plaats van
handeling is het altijd gezellige
Wapen van Ankeveen aan het
Stichts End.
De toegang is gratis! Meer achtergrondinformatie vindt u op
www.vriendschapskring.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
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
za. 16 juni 22.15 u. Midzomernachtloop (meer starts)
NM Bez. Centr, ‘s- Graveland
wo. 20 juni 12.00 u. Burenmaaltijd Inovum
Emtinckhof, Eikenlaan 51
do. 21 juni 20.00 u. Gemeenteraad
Rading 1, Loosdrecht
za. 29 juni 16.00 u. Afscheid Jos Egberink
De Sterrenwachter
zo. 01 juli
14.00 u. Zomer Sport Festival
Sportpark Hallinckveld
di. 03 juli
09.00 u. Open Dag De Sterrenwachter
De Sterrenwachter
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl
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MEDISCHE DIENSTEN
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
Frans Halslaan 27,
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 Thuiszorg en Wonen
085-621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.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

BEZORGERS GEZOCHT!
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

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 17 juni: 11.00 uur: Eucharistieviering; Pastor E. Kaak
mmv. Golden Voices
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo. 17 juni: 10.00 uur: Ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek,
voorbereiding H.A.
18.30 uur: Ds. M. Roelofse.
Gereformeerde kerk
Zo. 17 juni: 10.00 uur: Ds. J.J. Blom.
Beukenhof
Zo. 17 juni: 11.15 uur: Woord & communiedienst
Liturgiegroep Pauluskapel

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 17 juni: 09.30 uur: Ds.W. van den Hul, Amersfoort,
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 17 juni: 09.30 uur: Ds. A.Siebenga.
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Zeilschool De Vuntus heeft nieuw clubhuis
Afgelopen zaterdag 9 juni werd
oﬃcieel het nieuwe clubhuis
van Zeilschool De Vuntus aan
de Horndijk geopend. Na jaren
van voorbereiding was het dan
eindelijk echt zover.
Alle ingrediënten voor een
feestje waren aanwezig, droog
zonnig weer, een versierd terrein bedwelmd door de geur van
nieuw hout en een goed sfeertje
door een grote groep enthousiaste jonge (en een paar iets oudere) zeil- ’gasten’, die graag de
sportieve uitdaging afwisselen
met veel gezelligheid. De trotse
eigenaren van de zeilschool zijn
Martin en Maria van Wettum.
De familie van Wettum bestaat
al generaties lang uit vissers en
jagers, zij zijn de laatste officiële
vissers in Loosdrecht. Daarom
kon het niet uitblijven dat zaterdag naast de nodige verfrissende drankjes, in traditie, verse
paling op toast werd geserveerd.
Opbouw
Toen Martin zesentwintig jaar
geleden op een kruispunt stond
in zijn carrière, koos hij ervoor
om met vijf oude bootjes de
zeilschool te beginnen. Zijn vader was sceptisch, echter door
de inzet van Martin en Maria
werd het een succes. Niet alleen

Loosdrechters maar ook watersportliefhebbers uit het ’t Gooi
en omstreken komen bij De
Vuntus zeilles nemen. Tot voor
kort was het leslokaal/clubhuis
oud en veel kleiner, lag het materiaal in een container en werd
er geluncht in een oude caravan.
Dat is nu verleden tijd, eigenhandig werd er afgelopen winter
gesloopt en puingeruimd, zodat
in maart van dit jaar de nieuwbouw kon starten. Met één
groot en twee kleine leslokalen,
veertig instructeurs in het bestand, vijftig optimisten, negen
Laser-Pico, twee Laser-Vago die
allemaal strak in het gelid in de
haven klaarliggen voor de zeventig cursisten die deze zomer
komen, is De Vuntus een zeilschool van formaat te noemen
met groeipotentieel.
Zeilen in ere houden
Wethouder Jan -Jaap de Kloet,
heeft in zijn portefeuille onder andere Water, Recreatie en
Toerisme. Hij nam het officiële
gedeelte voor zijn rekening. De
Kloet is zelf opgegroeid in een
familie van enthousiaste zeilers,
hij zette al op vierjarige leeftijd
zijn eerste schreden in de sport,
werkte zich fanatiek door alle
zeilklassen heen, en is nog altijd
graag op velerlei gelegenheden

op het water te vinden.
De Kloet ontkurkte
dan ook de feestelijke
bubbels met de woorden; “Watersport is het
mooiste dat er is. In een
tijd dat zeilen minder
populair is, hebben jullie een prachtig nieuw
clubgebouw weten neer
te zetten. Zeilen is een
sport om in ere te houden, dat kan enkel met
kwaliteit en ondernemers die hun nek uit
durven steken. Goed
gedaan!”
Maria die van mening is
dat je als zeiler wel moet
doorzetten en niet soft
moet zijn, zei daarop namens
Martin en haarzelf; “Ik word er
wel een beetje emotioneel van.
Het heeft bloed, zweet en tranen
gekost, we zijn heel klein begonnen en moet je nu eens zien,
zo’n prachtig pand, we zijn super trots. Iedereen heeft keihard
meegeholpen, onze speciale
dank gaat uit naar Rik, Vincent
en Deveron, zonder hen was het
allemaal niet mogelijk geweest.”
De laatste twee genoemden
worden vereeuwigd met een
‘Eerste steen gelegd door ..’ plaquette, waar ze zelf een plaats
voor mogen uitzoeken. Op hun

beurt overhandigden zij een
nieuw gevelbord aan Maria en
Martin, waarvan de letters ‘Zeilschool De Vuntus’ zijn vervaardigd uit het aluminium van de
oude zwaardkast.
De Vuntus
Je mag bij De Vuntus komen zeilen vanaf vijf jaar. De zeilschool
is CWO-gecertificeerd en sinds
kort aangesloten bij de NPJ, Nederlands Platform Jeugdzeilers.
De instructeurs zijn ambitieus,
zij volgen zelf trainingen tot op
het hoogste niveau. Deveron is
instructeur en verantwoorde-

lijk voor het materiaal, de vloot
en de accommodatie, eigenlijk
alles dus, als je hem vraagt wat
er nou zo leuk is aan het zeilen
en deze zeilschool zegt hij; “De
Vuntus is vooral een hele gezellige zeilschool, ik ga hier altijd
blij weg. Het leuke aan zeilen is
dat je zonder motor zelf de controle hebt, je wilt elke keer beter
en sneller varen in steeds grotere
boten. Als anderen niet meer het
water op durven bij harde windkracht, gaan wij, de instructeurs,
juist wel. Als het écht hard gaat,
is zeilen zoveel gaver dan een
motorboot!” www.vuntus.eu

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

