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Sportieve lol, zon, zand
en bier op Beach Event
Door: Herman Stuijver
Het is een formule die blijkbaar
niet kapot kan: stort duizenden
kilo’s zand, maak vijf veldjes,
nodig 92 teams uit, zet een
biertap neer, zorg voor lekkere
muziek op de achtergrond en
regel een strakke organisatie,
dan heb je het zoveelste geslaagde De Schakel Beachtoernooi. Het afgelopen weekend
was het weer genieten. Wethouder Rosalie van Rijn keek
haar ogen uit.

Uw makelaar sinds 1979 !

Ze is wel wat gewend, zeker
op sportief gebied, maar een

JA

evenement als dit overtrof
haar stoutste verwachtingen.
Het begon op vrijdagmiddag
16.00 uur met beachbadminton. Twee tegen twee de shuttle
over het net meppen, volgens
het rallypointsysteem. Elk punt
telt, ook als je geen serverende
partij bent. De 36 badmintonduo’s speelden ieder vijf potjes
van 10 minuten, soms zeven.
Het ging er bij tijd en wijle fanatiek aan toe, ook in de recreatieklasse. Want die was er naast
de wedstrijdafdeling. Nadat al
het opgestoven zand was neergedaald, bleken twee nieuwe
winnaars bij het beachbadmin-

ik wil...

(VER)KOPEN

Bij ons bent u aan het juiste adres !

makelaars

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

ton beslag te hebben gelegd op
de hoofdprijzen. In de wedstrijdklasse betrof dit Tweetymasters-2 en bij de recreanten
was de Chinese winnaar Dim
Sum.
Zaterdag
Op zaterdag speelden vanaf
8.45 uur maar liefst 56 teams
beachvolley. De organisatie was
er weer in geslaagd om alles
keurig te verdelen in recreatie
– en wedstrijdpoules (resp. 2
poules van 7 teams en 6 poules
van 7). Dat was hard werken
voor bijvoorbeeld de Zandhazen, Beachgirls, Knallen met
die ballen, Bolleyvallers en
Sukkels in het Zand. Het parelwitte zand heeft het voordeel
dat je lekker kunt duiken, vallen doet schijnbaar geen pijn,
maar het is ook loeizwaar om
steeds op te springen en overeind te komen. Gelukkig werden de sportieve vrouwen en
mannen de hele dag op de been
gehouden door Sjaak en Piet,

twee seniorendj’s die als Sjapie
met lekkere muziek de sfeer
erin houden. Plus liters bier, dat
laat je ook zweven en draagt bij
aan de sfeer van verbroedering.
Die ontspannen is langs de velden, hoewel LoVoc- voorzitter
Jules Kieft constateerde dat het
bij deze 34e jaargang meer ging
om de punten dan voorheen.
Echter, hier nauwelijks protesten en geen dronken vechtpartijen.

Marts Vrienden poseren graag
met de wethouder

Je zag lange rally’s, harde
smashes, veel onnavolgbare
reddingen, mooie blokkeringen
aan het net en fraaie dolfijnachtige duiken in het zand. Naast
onhandigheid en missers. Maar
zeker 93% had iets met volleyballen, dat werd snel duidelijk.
Lees verder op pagina 2

Op zoek naar
een expert in
NWWI-taxaties?
Bel of mail ons!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Sportieve lol, zon, zand en bier op Beach Event
Finales
Uiteindelijk waren er aan het
eind van de dag twee finales
tussen teams die niet eerder
zover kwamen. In de recreatiepoule waren dat Marts Vrienden (rond gymleerkracht Mart
van OBS De Linde) en de Van
Ek Clan, geheel bestaande uit
leden van die beroemde Loos-

drechtse familie. Mart won nipt
met zijn vrienden. Je kon zien
dat de finalisten in de wedstrijdpoule allemaal op niveau
volleyen bij LoVoc, de Loosdrechtse volleybalclub die dit
evenement organiseert. Met
keiharde smashes, subtiel serveren en mooie set ups werd
het een finale om van te likke-

baarden. De Spare Ribs wonnen van Twee Bier Twee Wijn.
Voor de prijsuitreiking trad Jeffrey Tanis op met bekende hits
als ‘Leef ’. Dat leek het motto
van deze mooie beachdagen.
Op naar de 35e editie.
Meer foto’s en uitslagen: zie
vanaf eind juni:
www.loosdrechtbeach.nl

Huwelijk met brandweerauto

Stomerij & Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

KOSTUUM € 15,00 - DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen ook worden gereinigd.
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Adres: Rading 146
Broek korter maken voor maar
(Naast Boni Supermarkt)
Tel: 035-5828684
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

€ 8,50

Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00

‘s -GRAVELAND- Anouk Meijer
en Rutger van ‘t Klooster wilden hun huwelijksvoltrekking
niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Daarin zijn ze volledig geslaagd. Afgelopen vrijdag stonden de gasten in twee keurige
rijen aan weerszijden van de
rode loper te wachten op het
bruidspaar. Voor de fraaie entree van buitenhuis Trompenburgh te ‘s-Graveland.
Er naderde een bijzonder
mooie klassieke Amerikaanse

Het leven is te kort om
iets anders te zijn dan gelukkig

brandweerauto uit 1921: een
originele Stutz Fire Engine co.
Eigendom van vader en zoon
Van ‘t Klooster, Ron en Rutger.
Een team van 6 man (onder wie
Ron en Rutger) heeft de auto in
2 jaar tijd gerestaureerd. Vanaf
de aanschaf van de auto heeft
Rutger Anouk beloofd dat ze
zouden gaan trouwen zodra de
auto geheel gerestaureerd zou
zijn. Vier van de vijf kinderen,
Britt, Bente, Ties, Maud zaten
netjes gesoigneerd op de banken van de oldtimer, terwijl

de 5 maanden oude Twan in
de wieg werd vervoerd. Wettelijk was het toegestaan dat het
gevolg op de vrachtwagen zat,
tenslotte vormden de ‘troepen’.
Rutger is vanaf zijn zeventiende aangesloten bij de vrijwillige
brandweer, eerst Loosdrecht, in
totaal 18 jaar bij de Veiligheidsregio. Het werd ongetwijfeld
een prachtige trouwdag voor
Anouk en Rutger.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Stroganoffschijf
Mager rundergehakt stroganoff
gekruid
2 stuks

Vleeswarentrio
100 gram runderrookvlees
100 gram salami
Bakje kip-kerriesalade
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

Samen

4,75
5,95

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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Vereniging Behoud Loenderveense Plas is opgericht
akkoord gegeven om verschillende vaarverbindingen in deze
plas te onderzoeken.

Onlangs is de Werkgroep behoud Loenderveense Plas ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel als Vereniging
Behoud Loenderveense Plas
(VBLP). De directe aanleiding
voor oprichting van deze vereniging is de bedreiging van de
rust en de natuur van een uniek
Natura2000- en stiltegebied,
De Loenderveense Plas.
Het doel van de vereniging
is het beschermen van natuur (zowel flora als fauna)
op de Loenderveense Plas en
aangrenzende gebieden in
Oud-Loosdrecht. De leden van
de verenging zijn van mening
dat zij verenigd in een officiële
vereniging meer invloed kunnen uitoefenen op gemeente
en provincie in haar strijd om

de Loenderveense Plas te beschermen tegen een vaarverbinding door deze plas en om
de natuur in de aangrenzende
gebieden te beschermen. De
vereniging bestaat uit toeristen,
bewoners en ondernemers die
in de directe omgeving van de
Loenderveense Plas wonen en/
of vertoeven en die de schoonheid en de natuurwaarde van
deze laatste ongerepte plas van
Oud-Loosdrecht een warm
hart toedragen.
Economie wint
De provincie Noord-Holland
heeft in 2016 op initiatief van
recreatieondernemers een plan
ontwikkeld om een kanaal - met
damwand of dijk - aan te leggen
in de Loenderveense Plas voor
sloepenvaart uit Kortenhoef en

onder meer Amsterdam. Bij
voorkeur ‘Electric Only’ met
als doel sneller te kunnen varen
tussen de verschillende plassen
van Loosdrecht.
Tijdens zogenoemde integratiesessies in 2017 en 2018 met
belanghebbenden en bewoners
die direct last ondervinden
van een kanaal zijn een aantal
varianten van een mogelijke
nieuwe vaarverbinding naar
voren gekomen. Uit ecologisch
onderzoek is gebleken dat alle
varianten natuurschade met
zich mee zullen brengen. Ondanks deze natuurschade lijkt
economisch belang het te winnen van natuurbehoud. Ook
Natuurmonumenten zet zich
niet direct in om het natuurgebied de Loenderveense Plas
te beschermen en heeft haar

Oproep aan bedrijven:
Maak u zichtbaar!
WIJDEMEREN- De Energiecoöperatie Wijdemeren komt
graag in contact met bedrijven
die zich bezighouden met verduurzamen van woningen.
Wij zoeken contact met bouwen installatiebedrijven die ervaren zijn in woningisolatie en
warmtetransitie (warmtepompen). Onze energiecoaches
helpen bewoners om hun eigen
huis te schouwen op energiebesparing en bereiden bewoners
voor op een offertetraject. De
energiecoaches blijven onafhankelijk, maar hebben wel
behoefte aan een netwerk van
goede bedrijven die beschikbaar zijn in Wijdemeren. Dit
netwerk maken we graag zichtbaar. Ook zijn we op zoek naar
bedrijven die mee willen doen
met de aanbesteding van zonnepanelen op de daken voor
collectieve energieopwekking
in Wijdemeren.
Verder zijn we op zoek naar eigenaren van grote loodsen en

stallen die hun dak beschikbaar
willen stellen voor collectieve
energieopwekking. Veel bewoners hebben interesse om
te participeren in collectieve
energieopwekking, een mooi
alternatief als er geen mogelijkheid is om zonnepanelen op je

eigen huis te plaatsen.
Een mailtje naar info@energiecooperatiewijdemeren.nl
met uw gegevens en wij nemen
graag contact met u op. Voor
nadere informatie over de energie coöperatie, zie http://energiecooperatiewijdemeren.nl

Plas verdwijnt
Het kanaal met damwand of
dijk komt parallel aan de oever
van de Horndijk te liggen. Veel
toeristen komen naar Loosdrecht om te genieten van de
natuur en de rust aan de dijk
van de Loenderveense Plas –
ze zijn van mening dat rust een
schaars goed is, waar je juist
zuinig op moet zijn.
Niet alleen de rust en de natuurwaarde van de Loenderveense Plas staan onder druk.
Ook de leefomgeving van de
vele broedvogels en zeldzame
rietvogels zoals de rietzanger,
de grote karekiet worden bedreigd. Het unieke uitzicht met
prachtige zonsondergangen,
dat jaarlijks vele tienduizenden
toeristen naar de oevers van de
Loenderveense Plas trekt, zal
ernstig worden aangetast door
een damwand of dijk. De plas
zal voor een groot deel achter
een damwand of dijk ‘verdwijnen’. Een schrikbeeld waar we
ons met man en macht tegen
zullen verzetten, als het moet
met alle middelen en tot in
lengte der jaren.
Investeer in verbetering
Het zicht op de mooie plassen
verdwijnt door loodsen, bomen, restaurants en woningbouw. Dit zicht op het water is
volgens vele rapporten die er
over toerisme in Loosdrecht
zijn verschenen, de absolute
no. 1- reden voor de komst van
toeristen naar Loosdrecht. Laten we zorgen dat dit niet nog
verder wordt aangetast. Het
zicht op de plassen vanaf land,
verdient bescherming.
De voorloper van de Vereniging (de Werkgroep Behoud
Loenderveense Plas) heeft vorig jaar, direct na het bekend
worden van de plannen van
de provincie voor een kanaal
met damwand of dijk, zich

positief opbouwend opgesteld
en meegewerkt tijdens de integratiesessie. De werkgroep
heeft bij de provincie in bijzijn
van de gedeputeerde Loggen in
haar ogen een beter, alternatief
plan gepresenteerd, nl. door te
investeringen in de bestaande vaarwegen in Loosdrecht.
Door de bestaande vaarwegen
te onderhouden en eventueel te
verbreden, zal de wachttijd bij
de sluizen afnemen. Hierdoor
kan een Rondje Loosdrecht
voor sloepen - via onder meer
de Mijndense sluis en de Raaijsluis - ook op drukke dagen in
3 uur gevaren worden. De investering in bestaande vaarwegen zorgt er voor dat de gehele
pleziervaart een extra impuls
krijgt en niet alleen Electic
Only. Een win-win situatie. De
rust en de schoonheid rondom
de Loenderveense Plas blijft
onaangetast en de watersporters kunnen via goede vaarverbindingen rondjes varen.
Petitie
De Vereniging Behoud Loenderveense Plas groeit snel. Inmiddels hebben ruim 2.500
mensen, verontruste inwoners
en toeristen de petitie ondertekend voor het Behoud van de
Loenderveense Plas met haar
prachtige vogels en zonsondergangen. U kunt lid of donateur worden van de Vereniging Behoud Loenderveense
Plas en u aanmelden door een
bedrag van 50 euro of meer te
storten op rekening NL46RBRB0706577469 o.v.v. u naam,
adres en email adres. U ontvangt dan informatie over de
vereniging.
Voor meer informatie: www.
vblp-vereniging-behoud-loenderveense-plas.org. Of bel met Ellen
van Griek: 0653430310 of Saskia
Vreeman: 0625072622
U kunt onze online petitie tekenen: https://petities.nl/petitions/
handen-af-van-loenderveense-plas
U kunt onze petitie tekenen bij
Eetcafé de Eend aan de Horndijk.

ADVERTEREN?
WWW.NIEUWSSTER.NL

RUIMT OP!
MATRASSEN, BOXSPRINGS
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

tot

70%
korting

24 juni koopzondag Hilversum!
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
MORPHEUS.NL
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Veilig Thuis zet zich in tegen
ouderenmishandeling

GRATIS BEZORGSERVICE
IN NIEUW LOOSDRECHT!*
Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C
CMYK:
:

dichterbij dan u denkt...
Maertensplein 98b
3738 GR Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605
Fax: 0346 - 218 176

Logo kleur

Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

* levering op dinsdag en vrijdag
Logo kleur diap

REGIO- 15 juni was de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Op het onderwerp
ouderenmishandeling heerst
nog steeds een taboe. Veilig
Thuis Gooi en Vechtstreek besteedt rondom deze dag extra
aandacht om bewustwording
over dit onderwerp te vergroten.
Er vindt onder andere een bijeenkomst plaats voor professionals, er is een filmpje en een
nieuwe folder ontwikkeld. De
folder wordt breed verspreid
onder huisartsen, apotheken,
wijkcentra en bibliotheken om

zoveel mogelijk inwoners te bereiken.
Ieder jaar worden in Nederland
30.000 ouderen slachtoffer van
financieel misbruik. De schatting is zelfs dat één op de tien
ouderen nu of in de toekomst
risico loopt financieel te worden
uitgebuit. De laatste jaren neemt
het aantal meldingen over financieel misbruik toe. Dit is slechts
een van de vormen van ouderenmishandeling. Ook andere
vormen van ouderenmishandeling komen voor zoals psychische en fysieke mishandeling.
Risico
Uit onderzoek blijkt dat het risico op ouderenmishandeling
groter wordt naarmate de oudere meer zorg nodig heeft. Ouderenmishandeling kan plaatsvinden bij de oudere thuis, maar
ook in verzorgings-, verpleeg- en
ziekenhuizen. Met de toename
van het aantal thuiswonende,

zorgafhankelijke ouderen neemt
het beroep op mantelzorgers toe
Ouderenmishandeling kan zich
voordoen tussen een oudere en
hun (klein)kind, tussen partners onderling, maar ook kan
de zorg- of hulpverlener zich te
buiten gaan aan ongewenst gedrag tegen een oudere. Ouderenmishandeling en ontspoorde
mantelzorg worden meestal niet
of te laat herkend.
Hulp
Kent u iemand die weleens
wordt geslagen, uitgescholden,
gekleineerd, verwaarloosd of
opgesloten? Of bij wie geld of
spullen verdwijnen? Of heeft u
hier misschien zelf mee te maken? Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie
u hierover kunt praten. Ook als
het om iemand anders gaat. Bel
voor advies en ondersteuning
0800-2000. U kunt ook anoniem
bellen. Of zie de website: www.
veiligthuisgv.nl.

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

Restaurant

verhuur medewerker gezocht

Gespecialiseerd in elke
“ feest ” gelegenheid
Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW Hilversum  tel. 035-5771267
www.restaurantfloyds.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers voor BE-rijbewijs.
Onze productrange bestaat verder uit oprij vrachtwagens en diverse
Hovertrack varianten. Tevens hebben we een verhuurvloot van 250 combinaties.

Voor onze vestiging in Groenekan zijn we op zoek naar een:

Boterkoek
Nu € 3,00

Assistent Verhuur

- planning verhuur van B-E combinaties en vrachtwagens
DÁHYHULQJVNODDUPDNHQWEYYHUKXXU
- huurcombinaties innemen
- planning transport eigen vervoer
- Duits spreken is een pré

Schoolverlaters zijn welkom.
contactpersoon: Pieter Veldhuizen
Groenekan T. 0346 25 96 00 | Loosdrecht | Zwolle | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

Wijdemeren
20 juni 2018

informeren

21 juni:
Midzomernachtfeest

Mantelzorgwaardering
Officiële
bekendmakingen

Krijgt u zorg en ondersteuning van familie,
vrienden, buren of kennissen? Bedank hem
of haar met een mantelzorgwaardering
van 200 euro. Aanvragen:
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

@saskialuijer
#mooiwijdemeren
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Gebiedsloods helpt bij
vernieuwing recreatiesector
De komende tien jaar zetten we
met 20 partners in op het creëren
van een toegankelijk en aantrekkelijk Vechtplassengebied. Dat
vraagt ook om een verandering in
de recreatiesector. Gebiedsloods
Nanette Elfring ondersteunt
recreatieondernemers die hier
ideeën voor hebben.
Het gaat om ondernemers op het gebied
van waterrecreatie, verblijfsrecreatie, congresaccommodaties, dagattracties, museaal
erfgoed en buitenplaatsen. De gebiedsloods
is vraagbaak voor deze ondernemers.
Ze adviseert en checkt de haalbaarheid
van plannen, roept waar nodig hulp in van
specialisten en verbindt ondernemers
en andere partijen.

Nanette: “De Oostelijke Vechtplassen zijn
een prachtig waterrijk en groen gebied. Maar
het aanbod in de recreatiesector sluit vaak
nog niet voldoende aan bij de wensen van
het publiek. Toch is er veel potentieel. Ik sta
de ondernemers in dit gebied met raad en
daad bij om ervoor te zorgen dat alle mogelijkheden worden benut. Zo kunnen we
dit unieke stukje Nederland nog beter op de
toeristische kaart zetten.”
De gebiedsloods is de aanjager van de
vernieuwing in de recreatiesector, zoals
vastgelegd in het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen. De gebiedsloods werkt voor
alle partners die zich hebben verbonden aan
het gebiedsakkoord. Meer informatie:
www.gebiedsakkoordoostelijkevechtplassen.nl.

Pannavoetbal is straatvoetbal, waarbij 1 tegen 1 wordt gespeeld. Scoren doe je door

een doelpunt te maken of de bal tussen de
benen van de tegenstander door te spelen.
Tijdens de voorrondes kunnen jongeren
tussen de 8 en 18 jaar zich plaatsen voor de
finaleronde.

Finale
Tijdens de finale strijden de winnaars van
de Panna Knock Out voorrondes om de
titel: ‘Panna King of Queen Wijdemeren
2018’. Voor de winnaar is een mooie prijs

Zwemdiploma A

ter beschikking gesteld door Perry Sport
Hilversum.

Locatie en tijden
De voorronde in Kortenhoef is op zondag
24 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Aansluitend
is van 16.00 tot 17.00 uur de finale. De voorronde en finale vinden plaats in Sporthal De
Fuik (Zuidsingel 54, Kortenhoef). Iedereen is
welkom! Meer informatie?
Kijk op:www.teamsportservice.nl/gooi.

Verhogen woningwaarde

Het plaatsen van zonnepanelen is een
slimme investering om uw woning in
waarde te laten stijgen en aantrekkelijker te maken op de woningmarkt. Het
positieve prijseffect is 2,56% op de woningwaarde, gemiddeld bijna 7.500 euro.
Gaat u in de nabije toekomst verhuizen?
Laat u zich er dan niet van weerhouden
om nog zonnepanelen op uw huidige
woning te plaatsen.
>

Finale Panna Knock Out
Op zondag 24 juni vinden de
laatste Panna Knock Out voorrondes plaats in Kortenhoef.
Aansluitend is de Panna Knock
Out Finale Wijdemeren. Zien we
je in Kortenhoef bij de voorrondes of misschien wel in de finale?
Deelname is gratis!

>

>

Gebiedsakkoord
Bent u recreatieondernemer en heeft u
ideeën voor de recreatiesector in dit gebied?
We zijn benieuwd! Gebiedsloods Nanette
Elfring is te bereiken via telefoonnummer
(06) 37 32 42 61 of via
gebiedsloods_ovp@noord-holland.nl.

Bent u ondernemer in tweedehands
spullen zoals auto’s, mobiele telefoons of
sieraden? Dan wilt u zeker weten dat de
spullen die u inkoopt niet gestolen zijn.
Daarom bent u verplicht een opkopersregister bij te houden en u aan te melden
bij de gemeente als handelaar. Uw gekochte en verkochte goederen registreert
u in het opkopersregister. Er wordt dan
automatisch gecontroleerd of de goederen niet gestolen zijn. Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/opkopersloket.

Zwemlessen zijn belangrijk, zeker in
een waterrijk gebied als Wijdemeren.
Een zwemdiploma halen moet daarom ook mogelijk zijn als ouders het
financieel minder goed hebben. Via het
Jeugdsportfonds Noord-Holland kunnen basisschoolkinderen vanaf 5 jaar op
zwemles voor diploma A mét
diplomagarantie. Kijk voor informatie op
www.jeugdsportfonds.nl/noord-holland.

Raad en daad

Goed idee?

Opkopersloket

Afsluiting Iktoon

Als afsluiting van de Iktoon-maand is er
op 29 juni van 18.30 tot 23.00 uur een
spetterende slotavond in Spant! Bussum.
Optredens komen onder andere van de
Gooische Muziekschool, Muziektheater
Spotlight, STACCATO musicaltheatergezelschap en Harmonieorkest Prinses
Irene. Het belooft een onstuimige, hilarische en afwisselende avond te worden.
Kaarten zijn gratis te bestellen op
www.spant.org.

Wijdemeren

20 juni 2018

informeren

21 juni: Midzomernachtfeest
De pier in de Porseleinhaven
is klaar! Dat willen we graag
met u vieren tijdens het mooiste Midzomernachtfeest van
Loosdrecht op donderdag 21 juni.
Komt u ook?
Om 19.00 uur geven burgemeester Freek
Ossel en paralympisch kampioen Bibian
Mentel de pier op bijzondere wijze haar
nieuwe naam. Daarna start het feest met
hapjes en drankjes van lokale ondernemers

én live muziek. Het Midzomernachtfeest is
gratis toegangelijk.

Programma
18.00 uur: Aanvang
19.00 uur: Officiële opening door burgemeester Freek Ossel en Bibian Mentel
19.30 uur: Midzomernachtfeest met
Manhattan Big Band & 4Fun, dj Bart
Blauwendraat, hapjes en drankjes
23.00 uur: Afsluiting

Officiële bekendmakingen
Het plan

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 24, 26 en 26a: bouwen woning (05.06.18)

Kortenhoef
- Emmaweg 37: vergroten woning (13.06.18)
- Koninginneweg 71: plaatsen dakopbouw (05.06.18)
- Kortenhoefsedik 146: wijzigen schuurgevel (08.06.18)
- De Zuwe 18c (strandje de Zuwe): plaatsen mobiele
keuken (05.06.18)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen dakkapel (11.06.18)
- Industrieweg 16 a t/m 16 d: verbouwen benzinestation
van Q8 naar OK (13.06.18)
- Horndijk 31: aanleggen inrit (05.06.18)
- Horndijk 31: aanleggen slibway en vlonder (05.06.18)
- Horndijk 31: vervangen beschoeiing (05.06.18)
- ’t Laantje 1 (Bos van Sprenger): kappen eik (11.06.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 208B B: bouwen steigers
(31.05.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 35: oprichten berging voor
werktuigen (04.06.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: starten Bed & Breakfast
(01.06.18)
- Ruysdaellaan 22: plaatsen dakkapel (04.06.18)
- Swingboei 5: plaatsen dakkapel, vergroten berging en
entree (11.06.18)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan sectie C 3377: bouwen vrijstaande woning
(12.06.18)
- Middenweg 159: verandering werking van inrichting
(31.05.18)
- Wilgenlaan 4: plaatsen hederascherm (13.06.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen
een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Loosdrecht
- Dominee Versteegtstraat 6: plaatsen dakopbouw
(31.05.18)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 12: bouwen aanbouw en dakkapel
(08.06.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ontwerp beschikking (uitgebreide
procedure)
>

Loosdrecht
- Project Waterleidingkanaal Noord: verbeteren dijk,
plaatsen beschoeiing en kappen van bomen
Voor het indienen van zienswijze : zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 24. Het doel van het bestemmingsplan is om op
de locatie van woon-zorgcentrum De Beukenhof een
gefaseerde modernisering en herontwikkeling van het
totale complex mogelijk te maken.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 juni 2018
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt
hiervoor een afspraak maken met de administratie van
het Fysiek Domein via telefoonnummer 14 035. Het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is
tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken
kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de
raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen
van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan
eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein. Telefoonnummer: 14 035.

Ontwerpbestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87
>

Het betreft de volgende personen:

Nederhorst den Berg

M. Coers, geboren 22 mei 1996,
uit te schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
J.R.M. Couperus, geboren 18 december 1968, uit te
schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
S. Keler, geboren 24 juli 1963,
uit te schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
A.M. Kok, geboren 9 april 1980,
uit te schrijven per 5 juni 2018 naar Land Onbekend
T.W.M. Mackaaij, geboren 19 november 1950,
uit te schrijven per 7 juni 2018 naar Land Onbekend
V. Popa, geboren 7 augustus 1984,
uit te schrijven per 7 juni 2018 naar Land Onbekend
O.P.C.H. Sonet, geboren 5 oktober 1996,
uit te schrijven per 8 juni 2018 naar Land Onbekend
A. Thiangsungnoen, geboren 18 juli 1976,
uit te schrijven per 8 juni 2018 naar Land Onbekend

- Protestantse Gemeente, Kerkstraat en Bergplaats,
Bazaar op 6 oktober 2018 (07.06.18)
- Protestantse Gemeente, Bergplaats, Loterij Bazaar op 6
oktober 2018 (06.06.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.
> Kennisgeving incidentele festiviteiten

Loosdrecht
- Rosa’s Cantina, Oud-Loosdrechtsedijk 272, geluid op
23 juni 2018
- Tennisvereniging Loosdrecht TVL, Rading 192, verlichting op 18 tot en met 24 juni 2018
- Tennisvereniging De Rading, ’t Jagerspaadje 22, verlichting op 26, 27 en 29 juni 2018 en verlichting en muziek
op 5 en 6 juli 2018

Nederhorst den Berg
- Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, geluid
op 22 juni 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Het plan

- Protestantse Gemeente, Bergplaats, Rad van Avontuur
op 6 oktober 2018
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 87. Het doel van het bestemmingsplan is om de
agrarische bestemming van het perceel om te zetten in
een woonbestemming.

>

Nederhorst den Berg

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 juni 2018
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken
is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken
kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de
raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen
van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan
eveneens contact op worden genomen met de administratie van het Fysiek Domein. Telefoonnummer: 14 035.

Festiviteiten

Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen woonhuis
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
telefoonnummer (088) 63 33 000.

> Verleende vergunningen/ontheffingen APV en Bijzondere Wetten

Ontwerpbestemmingsplan De
Beukenhof

- Protestantse Gemeente De Graankorrel, ideële standplaats t.b.v. de Voedselbank op De Meenthoef op 23
juni 2018 (06.06.18)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan De Beukenhof, Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

- Van Sypesteyn Stichting, Nieuw-Loosdrechtsedijk 150,
Kasteelfair op 8 september 2018 (06.06.18)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 in
Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Loosdrecht

>

20 juni 2018

Kortenhoef

Loosdrecht
- Gemeente Wijdemeren en Heijmans Vastgoed B.V.,
Boegspriet, Midzomernachtfeest en Opening Pier
Passantenhaven op 21 juni 2018 (15.06.18)

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
Asmerom Abraham Girmatsion, geboren 10 december
1983, uit te schrijven per 13 april 2018 naar Land
Onbekend
J. Maciejewski, geboren 23 mei 1973,
uit te schrijven per 13 april 2018 naar Land Onbekend
L.K. Piotrowski, geboren 25 juli 1995,
uit te schrijven per13 april 2018 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg
- Uiterdijksehof t.h.v. huisnr. 29: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (22.05.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht)
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Jan Lamme zet zijn eierPresentatie nieuwe seizoen Dillewijn
handel voort bij Brinkman

Foto: Ad Visser en Ralf Rousseau
(foto: Lady M. Artistique)

Door: Herman Stuijver
Jan Lamme zit al ruim 50 jaar in
de eierbranche. Als geen ander
kent deze geboren en getogen
Loosdrechter alle ins en outs
van deze broze kippenproducten. Vanaf 1 januari heeft hij
zijn Eiergroothandel ondergebracht bij Brinkman B.V. in
Nieuwegein. Tijd voor een korte terugblik.
“Ik ben de derde generatie van
eierboeren. Mijn opa begon
als melkboer, dat heb ik ook
nog kort gedaan, net als een
groentezaak, maar mijn hart
lag bij de Eiergroothandel. Dat
doe ik nu nog steeds met veel
plezier” zegt de 69-jarige. Die
bedrijven had aan de Nootweg en op de Zodde. “Ik heb
ups en downs meegemaakt,
altijd hard gewerkt, maar nooit
met tegenzin. Sterker nog, ik
ga het steeds leuker vinden.”
Toen Jan moest besluiten om
zijn bedrijf over te doen, deed
dat best pijn, na zoveel jaren.
Maar hij heeft in zijn familie
geen opvolging, zijn dochters
hebben een andere loopbaan
gekozen. Hij wilde echter graag
dat zijn klanten in de toekomst
nog bij een groothandel terecht
kunnen met dezelfde familiaire
normen en waarden. “Ik kende

Brinkman, een groothandel in
voedingswaren en versproducten, al jaren en we passen goed
bij elkaar.” Jan bedient nog zijn
eigen klanten. “En dat vind ik
juist het leuke. Het contact met
de klanten, dat zijn kantines,
restaurants, winkels en andere bedrijven die eierproducten
gebruiken. Het gaat om zo’n
300 klanten. Sommige stoppen
ermee, want de business wordt
steeds grootschaliger.
Maar aan de andere kant komen er ook nieuwe klanten bij
die onze persoonlijke aanpak
juist op waarde weten te schatten. Daar geniet ik van.” Bij een
groothandel als Brinkman gaat
het al gauw om ± 100.000 eieren
per week, plus 200 à 300 emmers met gepelde en gekookte
eieren plus zo’n 1500 kg. andere
producten als dooiers en eigeel.
Dat lijkt veel, maar Jan kent een
echte grote eierboer die wekelijks wel 36 miljoen eieren verhandelt.

ANKEVEEN- Vorige week was
het programma 2018-2019
van Theater De Dillewijn bijgesloten in uw favoriete huisaan-huisblad. Daarin zag u een
bonte variatie aan cabaret, theater, concerten, toneel, jeugdvoorstellingen, exposities en
ﬁlms waaruit u een goede keus
kunt maken. Op 8 juni was er
een presentatie, met een korte
terugblik en een blik vooruit
op het nieuwe seizoen na de
zomer.

Op termijn zal Jan Lamme zijn
klanten ook officieel aan Brinkman overdragen. “Ik ben al een
beetje aan het afbouwen naar
vier dagen per week. Bij Brenda
en Maurice Brinkman weet ik
dat zij op eenzelfde manier met
mijn klanten omgaan als ik dat
nu doe: met 100% inzet voor de
klant! De komende jaren kan
ik mijn kennis en kunde over
eieren en kaas overdragen aan
Brenda en haar man Maurice,
zodat dit niet verloren gaat als
ik eenmaal van mijn pensioen
ga genieten”, aldus Jan. Laat Jan
even aan het woord en hij overlaadt je met feiten over de eco-,
vrije- en scharreleieren, over de
exportverplichtingen en over de
keiharde concurrentie achter de
eierdozen. Afbouwen, akkoord,
maar stoppen zit er voorlopig
niet in voor Jan Lamme.

Spreekstalmeesters Gé Leurs
en René de Rooij kwamen eerst
met de cijfers. Er waren in het
theaterkerkje 19 voorstellingen
voor volwassenen, vijf kindervoorstellingen en vijf films. Er
kwamen in totaal 1575 volwassen bezoekers (gem. 83),
285 kinderen en er waren 135
bioscoopbezoekers. Bij elkaar
bezochten een ruim 2000 personen de Dillewijn, als je de
voorstelling Licht! ook meerekent. Elf keer was het theater
uitverkocht! Voor vertrekkend
directeur René de Rooij was er
na vier seizoenen een terechte staande ovatie, hij was van
onschatbare waarde. Met zijn
artistieke bijdragen aan de programma’s, zijn toegankelijkheid
voor alle medewerkers en zijn
oog voor detail zal het niet eenvoudig zijn om een opvolger te

Door: Herman Stuijver

Tomin Toekomst Festival druk bezocht
REGIO- Ruim tweehonderd
gasten hebben donderdag
14 juni deelgenomen aan het
Tomin Toekomst Festival ter
gelegenheid van het 90-jarig
bestaan van de Tomingroep.
Opdrachtgevers, leveranciers
en vertegenwoordigers van
gemeenten werden getrakteerd op een programma met
sprekers, comedy, activiteiten, rondleidingen en natuurlijk hapjes en drankjes. Het
festival vond plaats op het
achterterrein en in de loods
van de groenvoorziening, die
daarvoor een totale metamorfose hadden ondergaan.

De bezoekers konden zelf de
handen uit de mouwen steken
in een bladblaasparcours, aan
een inpaktafel, met graffiti
verwijderen of driehoog ramen zemen met telescoopbewassing. Een speciale veiling
van bijzondere objecten uit
de Kringloperwinkels bracht
€ 1.500 op voor JINC, een
organisatie die werkloosheid
onder jongeren helpt voorkomen. De festivalsfeer werd
compleet dankzij onder andere een haringkar met de nieuwe haring, de Tomin-foodtruck, een cocktailbar, een
barbecue en een barrista.

1500 medewerkers
De afgelopen 90 jaar heeft Tomingroep zich ontwikkeld tot
een solide bedrijf met meer
dan 1.500 medewerkers, van
wie zo’n 70% een met een
arbeidsbeperking. In zijn
openingsspeech zei directeur
Frank Oskamp dat hij de gemeenten dankbaar is dat ze
het bedrijf de ruimte hebben
gegeven om zich te ontwikkelen tot reguliere werkgever
die voor veel werkgelegenheid
zorgt voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Tomingroep heeft twaalf vestigingen in de regio en doet

vinden met gelijke capaciteiten.
Penningmeester Marinus Spillenaar Bilgen wees op de meer
commerciële tak van de Dillewijn, namelijk de verhuur voor
workshops, lezingen, netwerkborrels, huwelijken, optredens,
enz. Volgens hem was deze
ruimte, met voldoende faciliteiten, een mooie ambiance voor
tal van activiteiten. Margo van
Ree heeft de verhuurtaak overgedragen op Arda van der Lee.
Het nieuwe seizoen
Het vijfde seizoen vanaf zondag 16 september biedt weer
veel mooi theater. Maar liefst
28 keer gaan de deuren van het
dorpstheater open voor voorstellingen van divers allooi.
Films als La La Land en Mamma Mia, publiekstrekkers als
Infloyd (tributeband van Pink
Floyd) en The Bluebettes met
Best of Sixties en twee voorstellingen met poppen kort na
elkaar: Paradijsvogels van Fred
Delfgaauw en Jacobus Wieman met Poppentheatercabaret
(voor kinderen). De Dillewijn
gaat verder met het streven om
kwalitatief goede jeugdvoorstellingen te programmeren, er
zijn er drie op zondag en één
op woensdagmiddag. Na de
projecten Blauw en Licht is er
tussen 15 en 17 maart een expositie met beeldende kunst,
muziek en theater rond het thema Beweging.
o.a. groenvoorziening, catering, schoonmaak, vastgoedonderhoud, kringloopwinkels,
metaalbewerking,
(elektro)montage en verpakken.

Drie voorproefjes
De zaal mocht ook meegenieten van drie optredens die het
komend seizoen op de planken
zullen staan. Ex-dj Ad Visser
opende met violist Ralf Rousseau die een vermaard viola da
gamba- bespeler is. Hun show
heet ‘Anders dan Anderen’ en
dat was het ook. Samen maken ze een unieke sound, soms
cynisch of maatschappelijk, of
soms slechts poëtisch, dan weer
absurdistisch. Allemaal gebaseerd op de lange gedichten /
songs van Visser. ‘De aarde is
rond, maar de wereld is plat’
was een nadenker.
Vervolgens was er een indrukwekkend relaas van Erik Krikke met Operatie Geslaagd. Als
Krikke begint, laat hij je niet
meer los. Het grijpt je bij de
keel. Hij vertelt de onderbelichte kant van oorlogvoering,
gebaseerd op zijn persoonlijke
ervaringen als militair in een
hospitaal in Afghanistan. Waar
hij een Posttraumatische Stressstoornis aan overhield. ‘Ga ik
door of geef ik het op?’ was op
een gegeven moment de vraag
toen hij werk, gezin en vrienden verloren had. Het is niet alleen treurigheid, er straalt ook
optimisme uit het optreden.
Nu werd Erik begeleid door z’n
beste maat Bas op gitaar. Op 3
november door de zevenkoppige band 7even Bridges.
De slotact betrof Helge Slikker
uit Vreeland. Die een fascinatie
heeft voor IJsland waar hij regelmatig komt (onbeperkt vliegen met Iceland Air). Op 30 januari speelt Helge de muzikale
show As., een geschiedenis die
zich afspeelt op de grens van de
mensenwereld en de wereld van
de Noorse mythologie. Bijzonder is dat Helge (met muzikant
Dave Menkhorst) drie dagen
zal repeteren in De Dillewijn,
voorafgaand aan de try out op
woensdagavond.
Blader het programmaboekje
eens door. Er zit vast iets bij van
uw gading. U kunt kaarten voor
een voorstelling reserveren op:
www.dedillewijn.nl.
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10% korting op bezorgen en afhalen

Voor goede sushi’s naar Tokyo

Door: Herman Stuijver
Sinds anderhalve maand is
Loosdrecht een Japans restau-

rant rijker. Het echtpaar Yaman
Wang en Yun Liu heeft zijn vleugels uitgespreid: na restaurant
Tokyo in Hilversum is er nu een

Japans restaurant Tokyo Sushi
Bar aan de Frans Halslaan.
“Wij hebben sinds 15 jaar een
goedlopend restaurant aan
de Havenstraat in Hilversum.
Daar doen we geen bezorging. Ik hoorde van veel klanten dat er behoefte is aan een
goede Japanse maaltijden in
Loosdrecht en omgeving, dus
hebben we hier een take away
geopend” opent Yaman Wang.
Zij en haar man zijn afkomstig
uit China, maar ze hebben zich
nu geheel gefocust op de Japanse keuken. “Ik denk dat de
Japanse keuken moderner is en
hipper” vult haar man Yun aan.
Hij is een ervaren kok die het
Chinese menu verruilde voor
de lekkernijen uit het land van
de rijzende zon. Wie het menu
bekijkt, loopt het water in de
mond. Sushi’s die niet alleen
zalm omwikkelen, maar ook

inktvis, garnaal, makreel, tonijn, mossel, paling en de St.-Jacobsschelp. In diverse combinaties. Gevolgd door een schier
onafzienbare lijst met hosomaki, uramaki, sashimi en temaki.
Voor wie geen keus kan maken,
bestaat er de mogelijkheid om
een box te bestellen, met veel
variaties, van 7 tot 36 stuks. Er
is zelfs een Verrassingsbox voor
een groep. “Maar we doen ook
vleesgerechten. Daarin is de Japanse keuken zeer geraffineerd
met heerlijk gegrild vlees en
ook vis. Ik noem de beefrolletjes en de ossenhaas die zeer
smakelijk zijn, evenals de rest”
vervolgt de kok. “En niet te vergeten onze inktvisringen. Er is
zoveel” vertelt mevrouw Wang.
Korting
“Natuurlijk weten wij dat onze
producten van hoge kwaliteit

zijn” zegt Yun Liu “maar we
willen dat meer mensen dat
ervaren. Daarom geven wij bij
deze opening 10% korting op
alles.”
De zaak aan de Frans Halslaan
naast de nieuwe apotheker ziet
er strak en gastvrij uit. Alles in
metallic design in grijs/zwarte
kleuren en aan de wand een
sfeervol doek met een fraaie
zuidoost Aziatische look. Er
staan een paar tafeltjes waar je
kunt dineren, met een sake en
een goed gevuld bord met Japanse hapjes. Doch de hoofdzaak ligt op afhalen en bezorgen van dinsdag tot zondag
tussen 15.00 en 21.00 uur.
U kunt bellen: 035- 533 78 20
of komen afhalen op de Frans
Halslaan 11; 1231 BA te Loosdrecht.
Het handigst is te bestellen op de
website: www.tokyoloosdrecht.nl

Leerlingen Vecht-College bezoeken Atlantic Schools
BREUKELEN – De leerlingen
van het Vecht-College hebben
afgelopen week een bezoek
gebracht aan een particuliere
school in Gran Canaria: Atlantic
Schools. Atlantic Schools is een
2-talige school, waar de leerlingen zowel Spaans als Engels
spreken.
De leerlingen van de opleiding Baccalaureate of Sciences
hebben de Nederlandse leerlingen uitgelegd hoe het dagelijks leven is op school en op
het eiland. Vervolgens hebben
de leerlingen allemaal samen
gesport: volleybal, basketbal
en voetbal. Een hele interessante dag waarin de leerlingen
over en weer hun Engelse en
Spaanse taalvaardigheid in de
praktijk konden oefenen en

kennis konden maken met een
andere cultuur. “Ik heb nieuwe
vrienden in Spanje, ik heb hun
Whatsapp en Insta!” aldus een
enthousiaste leerling van het
Vecht-College.
Ook op het niveau van de docenten zijn goede contacten
gelegd. Omdat Vecht-College
een Microsoft School is, kan
het Vecht-College eenvoudig
via Skype, OneNote en Sway
contacten onderhouden met
docenten en klassen daar. Suzanne Klijnstra: “Dit kan een
enorme verrijking zijn voor
onze lessen. Leerlingen in Nederland en Gran Canaria kunnen eenvoudig contact hebben
en samenwerken aan opdrachten voor bijvoorbeeld mijn eigen vak Duits.”.

Ook kennismaken met het
Vecht-College? Kom vrijblijvend kennismaken op onze

horen, zien en genieten
Geef uw zintuigen de beleving die ze verdienen. Vaak betekent een bezoek
aan Briljant het begin van een nieuwe ervaring. Weer waarnemen wat uw
omgeving te bieden heeft met kleuren en geluiden die helder en vol zijn.
Daarom nemen we de tijd en plannen graag ruimte in onze agenda om uw
oren en ogen te testen. Altijd kosteloos, ook als uw huidige oplossing niet
bij ons is aangeschaft.

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

Open Dag op zaterdag 23
juni van 11. 00 – 16. 00 uur.
Kijk voor meer informatie op

www.vecht-college.nl of bel
0346 252 440.
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Nijlpaard op Loosdrecht
Door Karin van Hoorn
In december 2017 heeft de
eindredacteur van Weekblad
Wijdemeren, Herman Stuijver,
een interview met Helge Bonset gemaakt naar aanleiding
van zijn bundel korte verhalen: ‘Nijlpaard op Loosdrecht’.
Ik raakte geïntrigeerd door die
bizarre verhalen en zo reed ik
op een mooie voorjaarsmorgen, tussen sneeuwklokjes en
vroege narcissen door, langs de
Vecht, genietend van Mooi Holland. Mijn hoofd vol vragen als
‘waarom schrijf je, waaruit put
je inspiratie, waarom moeten
we je lezen’. Op naar de auteur
van ‘Nijlpaard op Loosdrecht’.

passende geluiden en lieten het
horen op klassenavonden. Het
waren altijd vreemde geschiedenissen”. Vreemde geschiedenissen zaten en zitten in zijn
DNA. Nijlpaard op Loosdrecht
is ook een bundel wonderlijke gebeurtenissen. Als veertienjarige middelbare scholier,
schreef hij in de schoolkrant
over twee mannen: de een
de slaaf van de ander. Beiden
versteenden.
Versteenden?
Inderdaad. “Een krachteloos
verhaal”, zegt de zeventigplusser over het werk van de puber. “Veel te veel puntjes om
het spannend te maken. Want
daardoor haal je juist de spanning weg! Maar dat weet ik nu!”

Helge Bonset doet open. We
komen langs zijn werkkamer.
Johanna Kessler, samensteller
van We Love Books, boekenliefhebbers in woord en beeld,
(later een interview met haar)
had ook hem wel voor zijn boekenkast kunnen fotograferen.
En zijn vrouw voor de hare.
“Wij houden allebei ontzettend
van lezen en schrijven. Mijn
vrouw is nooit zo gelukkig geweest als toen ze aan haar dissertatie mocht schrijven. Dat
vond ik weer wat minder, maar
artikelen schrijven, pamfletten, fictie of non fictie, ja, dat is
heerlijk om te doen. Nee, geen
romans. Ik wil snel to the point
kunnen komen.”
Een van mijn vragen was:
“Waarom schrijf je?” Hij heeft
erover nagedacht. Zegt: “Ja, ik
ervaar een zekere schrijfdrang.
Drang om te schrijven. Ik weet
ook niet waarom dat is. Ik heb
altijd geschreven, al vanaf mijn
elfde. Hoorspelen. Ik had een
eigen studiootje. Ik schreef het
hoorspel, samen met vriendjes
namen we dat dan op, we deden de stemmen, maakten bij-

De Daad
Helge Bonset werd leraar Nederlands op middelbare scholen, later op de lerarenopleiding. Behandelde schrijvers
die op zijn school verboden
waren. “Een ellendige nietsnut”,
van Remco Campert. “Toen
heeft Het Nieuwe Lyceum mij
ontslagen, ze vonden dat een
pornografisch werk”. Heeft veel
vakliteratuur geschreven. Wetenschappelijk werk. “Ik was
een kritisch leraar. “Nooit met
je rug naar de klas” was een
boek waarin ik het schoolsysteem van eind jaren zestig hekelde. Vond ik ook heerlijk om
te schrijven. Het maakt niet uit
wat je schrijft. Of je een wetenschappelijke studie schrijft, een
pamflet, een fantasieverhaal,
het gaat mij om de dáád van het
schrijven. Het componeren van
het verhaal. Het is spannend
als je ermee bezig bent. Bevredigend als het af is. Ik mag het
dan graag vasthouden, ernaar
kijken, en dan denken: “Dat
heb ik goed gedaan!” Schrijfdrang. Ja. Hij vindt alles wat
met schrijven, zinnen, woor-

den, volgorde van woorden te
maken heeft, leuk. Redigeren
ook. Teksten van anderen corrigeren: fantastisch.
Hoge eisen
Ik zit tegenover een schrijver.
Niet iemand die zijn geld verdient met schrijven, maar die
inkt door zijn aderen heeft
vloeien. Hoe vaak vloeit die
inkt?
Niet zo vaak. Een verhaal kost
veel tijd. “Ik schrijf ongeveer
twee verhalen per jaar”. Hij legt
uit: “Hooguit een half A-viertje
per avond. Een artikel kost me
veel minder moeite dan een
fantasieverhaal. Meestal heb ik
een begin en een eind in mijn
hoofd. Maar dan begint het
pas”. Hij ziet een verhaal als een
skelet. Het staat er als geraamte. Nu moet er nog vlees op, nu
moeten de woorden er nog iets
tastbaars van maken. En dat is
lastig. Helge Bonset stelt hoge
eisen aan zijn werk. “Ik kauw
echt op mijn tekst. Het moet
sober zijn. Niet bloemrijk. Ik
denk altijd aan Roald Dahl. En,
qua toon, aan Remco Campert.
Raymond Carver! Bij Maartje
Wortel en Kees ’t Hart heb ik
een workshop ‘Korte verhalen
schrijven’ gevolgd. Heel inspirerend. Na die workshop had
ik ineens een boost aan inspiratie.” Daarna waren er eindelijk
voldoende verhalen voor een
bundel. De eerste bundel: ‘Nijlpaard op Loosdrecht’ De verhalen heeft hij in de afgelopen vijf
jaar geschreven en een aantal al
eerder elders gepubliceerd.
Hij schenkt nog een kop koffie
in. Gaat verder over de hoge eisen. “Mijn korte verhalen mogen niet te expliciet zijn en zeker niet voorspelbaar! Je mag er
wel ontroerd door raken, maar
ze doen geen appél op het sentiment. Het moet raadselachtig

zijn, maar wel oplosbaar. Er
mag niet teveel beeldspraak in
staan. Het moet tragikomisch
zijn, mag ook wel provocerend. Een lezer noemde mijn
verhalen ‘lekker ontwrichtend’.
Dat vind ik een compliment.
Het moet spannend zijn. Absurd, maar wel te begrijpen.
En, alles moet kloppen, dus ik
doe ook research. Ik kijk of de
omgeving waarin het verhaal
zich afspeelt, voldoende geloofwaardig is.”
Geen wonder dat hij zijn verhalen, voor hij ze publiceert, eerst
laat lezen door een kring van
‘kritische lezers’. “Mijn vrouw,
mijn kinderen, mijn vrienden.

Vrijwilligers op stap met bewoners

Nijlpaard
op
Loosdrecht
–
Helge
Bonset;
ISBN
978-94-920202-23-09;
Uitgeverij: www.nieuwedruk.nl

Zomer Boekverkoop

Een prachtige oude Mercedes
tourbus uit 1954, 26 vrijwilligers en heerlijk weer. Dat waren afgelopen woensdag 13
juni de ingrediënten voor een
geslaagd uitstapje met 25 bewoners van verzorgingstehuizen De Beukenhof, De Kuijer
en Gooierserf uit Loosdrecht,
Nederhorst den Berg en Hilversum.
Bewoners en hun begeleiders
genoten die dag van dierenpark
Amersfoort en de koffie en thee
met een taartje in het Buitenhuis. Bij de senioren onder het
gezelschap lichtten de ogen
trouwens bijna net zo vaak bij
het zien van de vele kleine kinderen als bij de bijzondere die-

Als ik iets moet veranderen
waardoor zij het verhaal beter
begrijpen, dan verander ik dat.
De finishing touch is altijd in
handen van mijn vriend Anton
Oskamp. Als hij het duidelijk
en goed geschreven vindt, is
het klaar.”
Schrijven is één ding, uitgeven
een tweede, gelezen worden is
een derde. “Ik wil intrigeren.
Dat is het. Intrigeren! En, zoals
mijn vrouw altijd zegt: aandacht! Erkenning is natuurlijk
altijd leuk”.

Van 25 juni tot en met 7 juli
is er in de vestigingen Bussum, Eemnes, Loosdrecht,
Muiden en Naarden een Zomer Boekverkoop.
De boeken die niet meer in
de collectie passen (vanwege veroudering, verschijnen
herdruk of andere reden)
doen we voor een vriendenprijsje van de hand.
ren in het park. Extra aandacht
en even lekker weg uit de dagelijkse routine. Dat is het doel
van dit jaarlijkse terugkerende
uitje, gesponsord en georganiseerd door Rotaryclub Wijdemeren. “Dat doen natuurlijk
niet alleen met vrijwilligers

van de Rotary, maar samen
met het fantastische personeel
van de verzorgingstehuizen”
aldus Thera van Erp. Zij nam
net als voorgaande jaren de organisatie voor haar rekening.
“We hebben met elkaar weer
enorm genoten. Niet alleen van

het dierenpark, maar ook van
de heen- en terugreis door de
bossen bij Baarn en Soest. Ik
kijk terug op een zeer geslaagde dag, waar je als vrijwilliger
graag je tijd voor vrijmaakt.”

Dus: kom naar een van
bibliotheekvestgingen en sla
je slag.
Bibliotheek Gooi en meer;
Tjalk 41; 035- 582 5488.
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'Fietsen’

Alpe d’HuZes succes Team Grote Vonk
Donderdag 7 juni was de 13e
editie van Alpe d’HuZes. Dit
was zeker geen ongeluksgetal, want het team Grote Vonk
heeft deze berg meermalen
tot de ﬁnish geﬁetst. Het familieteam was samengesteld uit:
Sarah Vonk, Jan Petersen, Jelle
Vonk en Peter de Haan.

Dierspecialist XL van Henten is een familie
bedrijf dat al ruim honderd jaar bestaat.
Wij bedienen 6 dagen per week huisdiereigenaren in het Gooi en omstreken in
onze winkel in Loosdrecht.
Naast een groot assortiment voor alle
(boerderij)dieren hebben wij ook een groot
assortiment tuin gerelateerde artikelen.

Voor onze winkel zijn wij op zoek naar een:

Allround Winkelmedewerker

Sarah en Jan hebben samen op
een sport-tandem gefietst. Na
anderhalf jaar intensieve training is de Alpe d’HuZes drie
keer beklommen. De eerste
keer op dinsdag als training
en donderdag op de koersdag
twee keer. De eerste beklimming was in de regen, maar
rond het middaguur werd het
droog en kon de tweede keer
in het zonnetje gefietst worden.
Beide beklimmingen zijn Peter,

Jelle, Sarah en Jan binnen de 2
uur naar de finish gefietst. Een
supermooie prestatie.
In Loosdrecht is het initiatief
van ons team met veel enthousiasme omarmd. Het Grote
Vonk- team wil graag Electro
World Van Melsen bedanken
voor het opzetten van de knuffelverkoop actie. Veel Loosdrechters hebben er een gekocht. Daarnaast iedereen die
het statiegeldbonnetje bij Jumbo van de Bunt in de collectebus heeft gedaan, de gemeenteleden van de Sijpekerk en alle
kinderen (en ouders en opa’s en
oma’s) van de Terpstraschool
voor de geweldige opbrengst
van ons team: bijna 18.000 euro
voor het KWF. Ook willen we
Jan Willem van het Velodrôme
Loosdrecht bedanken voor het

instellen van onze eigen tandem en het beschikbaar stellen
van een reserve-tandem. Goede materiaalondersteuning is
uitermate belangrijk. Eigenlijk
willen we gewoon alle mensen
bedanken die ons gesteund
hebben, in welke vorm van
support dan ook. Hartelijke
groet van Sarah, Jan, Jelle en
Peter.

‘Surfen’

Vanaf 1 augustus 2018 (voor 36 – 38 uur per week)
Je werkzaamheden bestaan uit:
- Ontvangst van goederen
- Inventarisatie van voorraden
- In/ompakwerkzaamheden
- Presentatie van artikelen
- Telefonisch contact met klanten
- Diverse andere winkel gerelateerde werkzaamheden

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie met CV en pasfoto naar:
Dierspecialist XL van Henten T.A.V. Nick van Henten
Oud-Loosdrechtsedijk 34, 1231 NA Loosdrecht
Tel: 035-5823254
E: info@dierspecialistvanhenten.nl
Wij bieden je een toﬀe afwisselende baan,
met een goed salaris, in een klein gezellig team!

ADVERTEREN?
WWW.NIEUWSSTER.NL

Kom naar de Ouwedeurencup
Sinds 3 jaar organiseren drie
oude windsurfvrienden uit
Loosdrecht, de zgn. Ouwedeurencup voor oude windsurfplanken bij GWV de Vrijbuiter.
Deelnemers varen net als 30
jaar geleden op een oude surfplank die weer uit de schuur is
gehaald een aantal wedstrijden. Zaterdag 23 juni a.s. dus
de 3e jaargang. Een vernieuwde versie!
Dit jaar een speciale editie: de
surfers varen niet vanaf het
startschip midden op de plas,
maar vanaf de wal bij GWV
de Vrijbuiter. De wedstrijden
zijn daardoor voor iedereen te

volgen waarmee we hopen een
nóg gezelliger evenement ervan te maken. Tevens hebben
‘de oude deuren’ een nieuwe
cateraar waarvan we op BBQ
gebied veel verwachten en een
bijzondere live act tijdens de
borrel/eten. Kortom een leuke/
sportieve dag voor de hele familie op en rond de Vrijbuiter.
Om 10.00 uur is de aanmelding
bij de inschrijftafel en de eerste start volgt om 12.00 uur. ’s
Middags zijn er nog een aantal
manches, afhankelijk van de
windsnelheid. De prijsuitreiking is rond 17.30 uur, tevens
startsignaal van de borrel. Introducees en geblesseerde sur-

fers die niet meedoen met de
wedstrijd zijn van harte welkom. We vragen € 20,- voor de
BBQ.
Inschrijven
Stuur een mailtje naar: ouwedeurencuploosdrecht@gmail.com
o.v.v. je naam en zeilnummer.
en geef op met hoeveel mensen je
komt. Deelnemer: 35 euro; Intro
bbq: 20 euro.
Zodra je het totaalbedrag voor
deelneming/intro hebt overgemaakt op NL32INGB0006586908
t.n.v. B. Stokvis is je inschrijving
compleet.

‘Turnen’

NILO wint 18 medailles
Door: Linda Spil
Op zaterdag 16 juni werden
de Rayon Toestelkampioenschappen gehouden in Amersfoort. Van NILO hadden zich 20
turnsters geplaatst en deden
er 18 mee. Een superwedstrijd,
waarop de turnsters op hun
beste toestel(len) streden om
een medaille.
Het was een lange warme dag,
maar zoals altijd was de sfeer
goed en waren de meiden super gemotiveerd. Stuk voor
stuk lieten ze zien wat ze waard
waren op hun toestel en ook al
ging er wel eens iets mis, over
het algemeen turnden ze allemaal prachtige oefeningen
naar eigen kunnen.

Dit resulteerde in maar liefst
18 medailles. Er waren 6 bronzen medailles, 5 zilveren medailles en maar liefst 7 gouden
medailles.
De toestelkampioenen waren:
op sprong: Isa Portenge;
op brug: Danique Navis en
Imare Majoor;
op balk: Anna Kreuning
en Vera Steutel;
op vloer: de zusjes Doha en
Ahlam Yakhlaf.
De trainsters kijken trots en
tevreden terug op een mooi
turnseizoen, waarin alle
turnsters progressie hebben
gemaakt. Nu rest voor deze
turnsters nog de Onderlinge
wedstrijden op zaterdag 23
juni in Sporthal de Eikenrode

te Loosdrecht. Vanaf 10 uur
bent u van harte welkom om
onze turntoppers aan te moedigen. We starten met de recreanten. Om 12 uur is er een

interactieve demonstratie van
de kleuters van NILO. Om 13
uur start de wedstrijd voor de
selectie.

(v.l.n.r.) boven: Danique, Isa,
Amber, Sanne,
onder: Tess, Esmee, Lily,
Anna en Doha
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Nominaties Icoon Oostelijke Vechtplassen bekend
LOOSDRECHT - Eilanden, torens, spellen, integrale ontwerpen, moderne gebouwen
en natuurgerichte ontwerpen,
de jury van Prijsvraag Icoon
Oostelijke Vechtplassen had
een uitdagende en zware taak.
De opdracht van het Bestuur
Icoon Oostelijke Vechtplassen
aan de jury was het vinden
van een iconisch beeld tussen
alle inzendingen met daarbij
eventuele verwijzingen naar
de vormgeving van het gebied
van de Loosdrechtse Plassen
en de Wijde Blijk. Oftewel een
Eifeltoren voor de plassen die
in verbinding staat met het gebied. De jury is er in geslaagd
unaniem haar keuzen te maken.
In de eerste categorie (professionals) zijn de volgende inzendingen genomineerd:
• De Legakkertoren van Team
Legakkertoren. Het gaat om
een verticaal gezette legakker.
De toren wordt volledig in het
landschap opgenomen door
het gebruik van materialen uit
het gebied, zoals levend riet en

turf. En vertelt het verhaal van
de natuur en cultuurhistorie
van de plassen.
• Verborgen Iconen van Atelier
to the Bone & Ateliereen Architecten. Dat betreft een coördinatenspel waarbij het gehele
gebied wordt betrokken. Alle
vormen van de losse elementen die in het gebied worden
geplaatst komen samen in een
interessante toren op het eiland
Markus Pos.
• Waterboulevard van Teun
Schuwer Landschapsarchitectuur. De Waterboulevard is een
integraal ontwerp waar veel
tezamen komt zoals diverse
botanische elementen en de
watertuin. Met als unieke ervaring de mogelijkheid om over
de Loosdrechtse Plassen heen
te kunnen lopen.
In deze categorie wordt naast
de prijswinnaar ook een Eervolle vermelding uitgereikt.
Deze inzending valt niet onder
de nominaties.
Bewoners en gebruikers
In categorie twee (bewoners en
gebruikers) heeft de jury twee

inzendingen genomineerd:
• De Gouden Greep van Patricia Scherpel & Arthur Kortenoever. Dat is een eiland
vlak voor de Porseleinhaven
dat niet alleen toegankelijk
is per boot, maar ook via een
steiger. Een eiland waar kan
worden gezwommen, gegeten, gedronken maar ook kan
worden genoten van muziek
en theater in het ondergrondse amfibietheater. Patricia en
Arthur wonnen eerder de Publieksprijs.
• De Vogeltuinen van Sylvia
Schelling & Suzan Aardewijn.
Een ontwerp waar natuurontwikkeling, cultuurhistorie en
recreatie samenkomen. Met
de komst van de Vogeltuinen
worden de legakkers voor het
publiek toegankelijk vanaf het
land en vanaf het water.
Prijsuitreiking
Categorie drie betrof drie
jeugdinzendingen. Deze zijn
alle drie genomineerd: Eiland
van Ole Scherpel, Hotel van
Runa Reuderink van basisschool De Catamaran, Huis

'Zeilen’

Zweden wint Open NK Teamzeilen Optimist

Het afgelopen weekend werd
voor de tweede achtereenvolgende keer het Optiparts
Open Nederlands Kampioenschap Teamzeilen voor Optimisten door de KWVL op de
Loosdechtse Plassen georganiseerd.
Twee dagen lang streden 22
teams van 4 jeugdige zeilers tegen elkaar om uit te maken welk
team zich Open Nederlands
kampioen mocht noemen. Er
waren naast Nederlandse Optimist zeilers deelnemers uit
Zweden, België, Zwitserland en
Griekenland. In totaal werden
over de twee dagen 250 starts
afgewerkt. Zaterdag maakten
de deelnemers in meer dan 150
korte wedstrijden van 5-8 mi-

nuten, uit wie de volgende dag
(zondag) in de Gold en wie in
de Silver Fleet zouden varen.
Bij races in de Gold Fleet zou
uitgemaakt worden welk team
kampioen zou worden. Bij de
andere wedstrijden werd uitgemaakt wie King of the Castle
zou worden, oftewel Best of the
Rest.
De omstandigheden waren
gunstig voor zowel de zeilers als
de organisatie. Zaterdag stond
er een mooie constante wind
uit zuidelijke richting, met een
kracht van 3 Bf. Zondag was de
wind westelijker, harder (4 Bf.)
en wispelturiger. De wedstrijdleider moest de startlijn regelmatig door optredende wind
shifts verleggen.

Spannende ﬁnales
In de Gold Fleet bleef het tot
op het laatste moment uiterst
spannend. In de finalerace
kwamen de teams van Zweden
en Nederland tegen elkaar aan
de start. Het team van de Kernploeg WK van Nederland won
de race en kwam daarmee in
punten op gelijke hoogte met
de Zweden. Maar het teamresultaat telt en door de gecompliceerde puntentelling bij het
teamzeilen trokken de Zweden
aan het langste eind, mochten
zich Open Nederlands Kampioen Team zeilen bij de Optimisten noemen. Tijdens de
prijsuitreiking alleen maar blije
gezichten na een enerverend
weekend. Iedereen kon terugkijken op een mooi zeilweekend en door de winst van de
Zweden was het echt een Internationaal Open Nederlands
Kampioenschap.
Uitslag
1. Zweden; 2. Kernploeg WK
Ned; 3. Kernploeg EK- 3 Ned;
4. Swiss- 1; 5.Swiss- 2.
Complete uitslag vindt u op
www. KWVL.nl/ zeilen/ uitslagen.
Foto: Robbert Noordanus

van Alysha Maart ook van De
Catamaran
De prijzen worden op vrijdag 29
juni om 16.30 uur bekend gemaakt en uitgereikt door Cees
Loggen (gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland) bij
de KWVL, Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht,
Oud-Loosdrechtsedijk 151-153
te Loosdrecht. Ook het juryrapport is dan beschikbaar. Wilt u
hierbij aanwezig zijn? Meldt u
dan aan via info@icoonoostelijkevechtplassen.nl

De Prijsvraag Icoon Oostelijke
Vechtplassen, Vrijetijdslandschap van de Loosdrechtse
Plassen is een project van het
Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma
Oostelijke
Vechtpassen. Het doel van dit
programma is om de natuur,
recreatie, waterkwaliteit en het
ondernemerschap in het gebied
te versterken. Een winnend ontwerp zal zo mogelijk bijdragen
aan de doelen van het uitvoeringsprogramma.
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NIEUWSSTER

Woensdag  juni 

STERRETJES
Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
GarageVerkoop
Zat 23-06 van 11 tot 16 u
O.a.Tuin/ Werkgereedschap
Rading 138 Nw.Loosdrecht
Op straat Parkeren.
Ingang Pad op lopen.
Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Je eigen yogaschool dicht
in de zomermaanden?
Elke ma.avond kun je bij
Santosa terecht voor één
les of vaker. Geef je wel
op ivm. de beperkte ruimte
06-31572566 of
santosa.vitaal@gmail.com

SV LOOSDRECHT &
MARJOLEINS DANCE STUDIO
presenteren:

ZOMER SPORT FESTIVAL
zondag 1 juli 2018
14.00 aanmelden mixed toernooi &
danceworkshop
14.15 opening voorzitter
14.30 start mixed toernooi voetbal &
danceworkshop
16.15 prijsuitreiking
16.30 huldiging kampioenen
16.45 3x dance acts: ‘De Bom”,
“Bandana” & “No Nonsense”
17.00 bbq & kinderdisco met DJ Seven

COLOFON
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V.
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
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

DANCE
studio

Je hiervoor inschrijven kan tot 25 juni op
Melis Stokelaan 6, Hilversum Zuid
Naast de Bethlehemkerk
zomersportfestival@gmail.com - ovv: naam,
www.marjoleinsdancestuido.nl
leeftijd, voetbal/dance en bbq ja/nee.

Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
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

Marjoleins

’ ’ in Loosdrecht!
V etbal leeft

Zomer Sport Festival
Het is bijna tijd voor een van
de hoogtepunten van het jaar
in Loosdrecht. Zondag 1 juli
vindt namelijk de feestelijke
afsluiting van het sportseizoen
voor jong en oud plaats, het
Zomer Sport Festival. Voetbalvereniging SV Loosdrecht en
Marjolein’s Dance Studio uit
Hilversum hebben de handen
ineen geslagen en organiseren
het festival, waarbij iedereen
welkom is.
Met voetbal en dans komen
twee sportieve werelden samen
en de dag wordt aangekleed
met spetterende muziek van
DJ Seven en een professionele
dance act en ’s avonds afgesloten met een barbecue en een
kinderdisco. Voor elk wat wils
dus en voor het hele gezin gegarandeerd plezier.

Naast de huldiging van de
kampioenen van het jaar wordt
er een mixed voetbaltoernooi
gespeeld door jong & oud en is
er de mogelijkheid om deel te
nemen aan een dansworkshop
hiphop. Iedereen uit Loosdrecht en omstreken kan meedoen. Het evenement is niet
exclusief voor leden.
Het festival begint om 14:00 bij
SV Loosdrecht aan de Rading
194 en duurt tot 19:00. Schrijf
je voor maandag 25 juni in met
de hele familie, je buren en
vrienden op zomersportfestival@gmail.com. Vermeld duidelijk naam, leeftijd, deelname
voetbaltoernooi en/of dance
workshop en wel of niet mee
eten van de barbecue. We gaan
er een mooie dag van maken,
dus graag tot dan!

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

wo. 20 juni
do. 21 juni
do. 21 juni
vr. 29 juni
vr. 29 juni
zo. 1 juli
di. 3 juli

Burenmaaltijd Inovum
Opening Bibian Mentel Pier
Gemeenteraad
Afscheid Jos Egberink
Prijsuitreiking Icoon Vechtplassen
Zomer Sport Festival
Open Dag De Sterrenwachter

Emtinckhof, Eikenlaan 51
Porseleinhaven, Oud Ldr.
Rading 1, Loosdrecht
De Sterrenwachter
KWVL, Oud Ldr.dijk 151
Sportpark Hallinckveld
De Sterrenwachter

12.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
16.00 u.
16.30 u.
14.00 u.
09.00 u.

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

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 7
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

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 24 juni: 11.00 uur: Pater P. de Klerk, Euch. viering.
Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo 24 juni: 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, H.A.
15.00 uur: N.T.B., Viering H.A. in Emtinckhof
18.30 uur: Dr. M. Visser, Wezep.
Gereformeerde kerk
Zo. 24 juni: 10.00 uur: Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 24 juni: 11.15 uur: Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 24 juni: 09.30 uur:
18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde kerk
Zo. 24 juni: 09.30 uur: Leesdienst.

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

