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Vorige week donderdag 21 juni, op midzomernacht, opende Bi-
bian Mentel de pier die naar haar vernoemd is. Vanaf de Porse-
leinhaven steekt de 100 meter lange pier de plas in, met een mooi 
uitzicht op het water. 

“Ik ben vereerd, trots, dat deze 
mooie plek mijn naam krijgt” 
zei Bibian Mentel. Voor Mar-
lies Kluit was het vanaf het be-
gin duidelijk dat deze pier de 
naam van Bibian Mentel zou 
moeten dragen. Zij won uit 50 
deelnemers de prijsvraag voor 

de naamgeving. “Bibian is een 
supersportvrouw die uitblinkt 
in het snowboarden. Ze heeft  
een enorme wilskracht. Ieder-
een weet dat ze al een lange 
strijd voert tegen kanker en dat 
ze altijd optimistisch blijft . Ze 
heeft  een enorme uitstraling, 

ook door haar maatschappelij-
ke betrokkenheid.” Burgemees-
ter Ossel had geconstateerd dat 
deze drie meter brede steiger 
ook dienstdoet als knuff elpier. 
Een plek waar mensen fl aneren, 
elkaar ontmoeten, uitrusten, 
waar je kunt aanmeren. “Het 
is ook een plek waar je jezelf 
kunt laten zien.” Dat beaamde 
Bibian Mentel die al een foto-
shoot voor het weekblad Mar-
griet op de pier achter de rug 
had. Voorts meldde ze dat de 
komende drie jaar het jaarlijkse 
Sup- evenement voor deelne-
mers met en zonder beperking 
vanaf de Bibian Mentelpier zal 
plaatsvinden. De opbrengst 
komt ten goede aan haar Men-
telity- stichting. Onder de aan-
wezigen was ook ex-wethouder 
Th eo Reijn die trots was op het 
initiatief dat hij ooit had ingezet 
om het dorpscentrum te verrij-
ken met een toegankelijke pier 
aan het water. 
Na de vele fotosessies was het 
tijd voor de Midzomernacht-
party, georganiseerd door de 
gemeente Wijdemeren en pro-
jectontwikkelaar Heijmans. In 
een tent naast De Dikke Muis 

waren De Eend, Rosa’s Canti-
na en In de Watertuin present 
met smakelijke hapjes en frisse 
drankjes. De New Manhattan 
Big Band speelde met 19 per-
sonen de tentharingen uit de 
grond en de vier powerlady’s 
van 4Fun zongen met dyna-
miek en stijl, afgewisseld door 

Bibian Mentelpier
geopend
Bibian Mentelpier
geopend

dj Bart Blauwendraat. Deze 
mooie midzomernachtdroom 
eindigde om 23.00 uur. Het is te 
hopen dat de Bibian Mentelpier 
Loosdrecht op de kaart zet. 

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

makelaars

JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !
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(v.l.n.r.) Marlies Kluit, Bibian 
Mentel en Freek Ossel
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Ik was vanmorgen erg moe, 

ik droomde dat ik sliep 

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

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

5,5050

5,9595 

Schnitzel d’Paris
Varkensschnitzel met roomkaas en kruiden 
omwikkeld met rauwe ham

vleeswarentrio
100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram corned beef
Bakje beenhamsalade 

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

WIJDEMEREN – Het streven van 
Joost Boermans, wethouder 
‘herindeling’, om alle partij-
en op één lijn te krijgen: geen 
tussentijdse fusiestappen en 
inzetten op één Gooi en Vecht 
over 10 jaar, werd geen be-
waarheid. De oppositiepartijen 
stemden tegen, om verschil-
lende redenen.

Door: Herman Stuijver

Heel misschien was er wel 
eensgezindheid geweest in de 
raad als het nieuwe college van 
CDA, Dorpsbelangen, VVD 
en D66, het advies van Stan 
Poels had opgevolgd. De PvdA/ 
GroenLinks- fractievoorzit-
ter had gewild dat B&W het 
voorstel hadden laten bezin-
ken. Temeer daar de provincie 
Noord-Holland de procedure 
naar een fusie heeft  verlengd, 
omdat de minister van Binnen-
landse Zaken nieuwe beleids-
kaders over fusies na de zomer 
wil introduceren. Nu vreesde 
Poels ‘geharnaste standpun-
ten’. En gelijk had-ie. Want de 
linksen en de rechtsen stemden 
tegen. Poels stelde dat de be-
stuurskracht ondermaats blijft , 
tien jaar zelfstandig wachten 
op een groter verband achtte 
hij onmogelijk. Nu al zag hij tal 
van ‘steunconstructies’ van het 
kleine Wijdemeren. We gaan 

de belastingen samen met Hil-
versum uitvoeren, de afdeling 
‘fi nanciën’ gaat waarschijnlijk 
naar het raadhuis van Dudok 
en hij verwachtte nog meer 
‘gastheerschap’ van onze buren 
in de nabije toekomst. Naast 
de al bestaande regionale ver-
banden. PvdA/GroenLinks is 
ervan overtuigd dat de tussen-
stap met Hilversum broodno-
dig is. Aan de andere kant was 
DLP- leider Gert Zagt ook niet 
over te halen om in te stem-
men, hoewel in het voorstel wel 
staat dat een fusie met Hilver-
sum uitgesloten wordt, ook de 
ambtelijke. “Laten we beginnen 
uit eigen kracht” herhaalde hij 
zijn mantra dat De Lokale Par-
tij al eerder had uitgesproken. 
Hij zag één gemeente Gooi en 
Vecht als een opoff ering om 
onder een fusie met Hilversum 
uit te komen. Draagvlak en 
onderbouwing voor een gro-
ter geheel ontbreken, meende 
Zagt. Hij pleitte ervoor om sa-
men met Blaricum, Huizen en 
Laren op te trekken. Die willen 
in geen enkele vorm van fusie 
meegaan. 

Coalitie
Bij de coalitiepartijen was er 
wel steun voor de stip op de 
horizon van één Gooi en Vecht. 
Volgens Jan Verbruggen (CDA) 
stond dat ook als ideaalbeeld in 

‘Busje met bestuurders slaat geen deuk in pak boter’
het Deloitte-rapport over de 
bestuurskracht. Eerst een fusie 
met Hilversum in 2021 en 8 
jaar later met z’n allen, werkt 
niet, meende hij. Namens D66 
zei Nanne Roosenschoon dat 
bij een tussentijdse fusie met 
drie gemeenten in onze regio 
het zicht op een breder verband 
zou verdwijnen. En VVD ‘er 
Sieta Vermeulen verweet De 
Lokale Partij dat die teveel let 
op het lokale belang. Terwijl 
René Voigt (DB) vooral gechar-
meerd was van het feit dat Wij-
demeren in ieder geval de ko-
mende 10 jaar zelfstandig blijft . 

Boermans
Uit een sterk betoog van ver-
antwoordelijk wethouder Joost 
Boermans bleek dat hij de ar-
gumenten miste waarom Wij-
demeren niet alleen door kon 
gaan. Als Weesp fuseert met 
Amsterdam is de hoofdstad 

onze buurman. Aan de andere 
kant zit het Gooi ingeklemd 
tussen Utrecht en Amersfoort, 
een sterk regionaal bestuur is 
noodzakelijk om de metropool 
die ons omringt weerstand te 
kunnen bieden. Een regio met 
zeven of drie wethouders kan 
niets bereiken, meende Boer-
mans. “Een bus vol bestuurders 
slaat geen deuk in een pak bo-

ter” zei hij ferm. Hij liep zich 
de ‘benen uit het lijf ’ en praatte 
de ‘blaren op de tong’ om meer 
overheden te overtuigen dat 
één gemeentebestuur uitein-
delijk het beste is. Dertien van 
de 19 Wijdemeerse raadsleden 
volgden zijn voorstel, zes niet. 
Met een brief aan de provincie 
wil Wijdemeren een krachtig 
signaal daarover uitzenden.

Joost Boermans 
(foto: Douwe van Essen)

WIJDEMEREN - Een groeiend 
aantal Nederlanders raakt het 
fi nancieel overzicht kwijt. Dit 
is een trend in de samenleving 
die al enkele jaren gaande is. 
Een belangrijke oorzaak die 
vaak genoemd wordt is de 
combinatie van vergrijzing en 
digitalisering. Denk aan: Mijn-
Zorgverzekering, De Berichten-
box, Internet bankieren. 

Te makkelijk wordt er van uit-
gegaan dat als je het niet zelf 
(meer) kunt, het netwerk dit 

wel overneemt. Helaas snapt dit 
netwerk het zelf soms ook niet . 
Er zijn ook situaties waarin het 
netwerk ontbreekt of niet goed 
functioneert. Voor mensen in 
Wijdemeren biedt Versa Wel-
zijn ondersteuning bij het op 
orde houden van de fi nanciële 
administratie. Met het spreek-
uur ‘Administratie Voor Elkaar’ 
waar men binnen kan lopen 
met vragen over (sociale)rege-
lingen en hulp kan krijgen bij 
het invullen van formulieren of 
uitleg over een brief. Daarnaast 

biedt Versa Welzijn deze hulp 
ook thuis aan, voor iedereen 
waarvoor het moeilijk is om 
naar het inloopspreekuur te 
komen.  

Vrijwilligers
Door de toegenomen vraag 
wil Versa Welzijn het team van 
vrijwilligers uitbreiden. Versa 
zoekt enthousiaste mensen die 
anderen willen helpen met hun 
thuisadministratie op afspraak 
bij de mensen thuis. Informa-
tie/ aanmelden: Stef Hillenaar, 
Versa Welzijn: avewijdeme-
ren@versawelzijn.nl; telefoon: 
06 21 264 191. 
 

Versa breidt ondersteuning 
bij thuisadministratie uit
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menwerkingsverband (met 
kraamzorg, verloskundigen 
en gynaecologen). Met al deze 
partners sloot de gehele regio 
zich aan bij de Alliantie Neder-

land Rookvrij. Een unieke situ-
atie in Nederland.

Frans Halslaan 1, Loosdrecht
Tel. 035 - 582 02 64

www.dorresteinadvies.nl

RUIMT OP!
24 juni koopzondag Hilversum!

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

tot
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Wethouder Rosalie van Rijn tekent 
namens Wijdemeren

REGIO – Als allereerste regio 
in Nederland gaat Gooi en 
Vechtstreek op weg naar een 
Rookvrije Generatie. Hiervoor 
ondertekenden donderdag 21 
juni ruim 30 partijen een con-
venant.

Wie herinnert zich niet de ver-
jaardagsfeestjes van vroeger, 
waarbij sigaretten op tafel ston-
den als attentie voor de gasten. 
Een vertrouwd beeld dat echter 
steeds minder vanzelfsprekend 
werd toen meer en meer naar 
voren kwam hoe schadelijk 
(mee)roken is voor de gezond-
heid. Maar ondanks alle waar-
schuwingen en ontmoedigings-
acties sterven er elk jaar toch 
nog 20.000 mensen in Neder-
land aan de gevolgen van roken. 

Dat moet anders, vindt men in 
onze regio. Daar moeten we met 
z’n allen wat aan doen.

Rookvrij opgroeien
Want ook in de Gooi en Vecht-
streek beginnen jaarlijks meer 
dan 500 jongeren met roken. 
Als kinderen niet gaan roken, 
leven ze gemiddeld 10 jaar lan-
ger dan leeft ijdsgenootjes die 
dat wel doen. Reden genoeg 
voor alle gemeenten en hun 
samenwerkingspartners om 
te streven naar een Rookvrije 
Generatie. Een generatie die 
de kans krijgt om rookvrij op 
te groeien, door alle plekken 
waar zij vaak komen rookvrij te 
maken. Denk daarbij aan speel-
tuinen, schoolpleinen, sport-
verenigingen, zorginstellingen 

en openbare ruimten. Daar-
mee worden kinderen minder 
blootgesteld aan meeroken en 
komen ze ook minder snel in 
de verleiding om hier zelf mee 
te starten. 

Uniek in Nederland
Om zich hiervoor in te span-
nen, ondertekenden op 21 juni 
ruim 30 partijen het convenant 
‘Op weg naar een rookvrije ge-
neratie in Gooi en Vechtstreek’. 
Alle gemeenten, ziekenhuis 
Tergooi, huisartsenvereniging 
Gho-go, Versa Welzijn, Jeugd 
en Gezin, 18 middelbare scho-
len, een fl ink aantal basisscho-
len, twee grote kinderopvang 
organisaties, Jellinek, Team 
Sportservice ’t Gooi, de KNVB, 
GGD en het Verloskundig Sa-

Gooi en Vechtstreek op weg naar Rookvrije Generatie 

De Vereniging Behoud Loen-
derveense plas (VBLP) vindt een 
vaarverbinding tussen de Wijde 
Blik en de Loosdrechtse plassen 
onaanvaardbaar. Volgens voor-
zitter Paul Linssen is zo’n link 
bovendien onnodig. Met een 
paar aanpassingen kan het ge-
wenste Rondje Loosdrecht aan-
zienlijk verbeterd worden. 

Door: Herman Stuijver

Vanaf 6 juni kunnen particulie-
ren en groeperingen gedurende 
zes weken hun bezwaren tegen 
de zgn. Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) indienen. 
De NRD is een dik pak papier 
dat je kunt beschouwen als een 
startdocument voor een milieu 
eff ect rapportage (MER). Die 
is noodzakelijk om de gevolgen 
voor het milieu en omgeving te 
onderzoeken als er een vaarver-
binding komt. Het gebied waar 
de verbindingen zouden  moe-
ten komen zijn een Natura2000- 
en stiltegebieden die extra wet-
telijke zorg vereist als het gaat 
om ingrepen in de natuur. 
De nieuwe vaarverbinding is de 
schakel om het routenetwerk 
met gevarieerde, korte vaar-

rondjes te realiseren. Daarmee 
ontstaat de keuze om een kleine 
westelijke lus te varen (over de 
Vecht) of een kleine oostelijke 
lus. Dit heeft  een direct positief 
eff ect op de aantrekkelijkheid 
voor boten op de Wijde Blik, de 
Loosdrechtse Plassen maar ook 
op de Vecht en in de Noordelij-
ke Kievitsbuurt. 
De Loenderveense Plassen 
(langs Horndijk en Veendijk) 
bestaan uit drie compartimen-
ten: Loenderveense Plas Oost, 
Waterleidingplas en Terra Nova. 
Die staan in de huidige situatie 
niet open voor recreatievaart. 
Het is een waterwingebied dat 
bijdraagt aan de zuivering van 
het drinkwater voor Amster-
dam. Daardoor is dit de rustig-
ste grote plas van de Oostelijke 
Vechtplassen. Hierdoor zijn de 
aantallen verschillende soorten 
eenden en ganzen bijzonder 
hoog op deze plas. In de riet-
zones komen broedvogels zoals 
snor, rietzanger en grote kare-
kiet voor. 
“Het is al heel lang hetzelfde 
beeld, met die rust van de na-
tuur. Dat willen we in stand 
houden. Als je ziet hoeveel wan-
delaars en fi etsers genieten van 

deze plas, dan moet je daar niets 
aan veranderen” meent Paul 
Linssen. 

Vier alternatieven
Aanvankelijk waren er acht al-
ternatieven. Daarvan zijn er 
vier overgebleven nadat een 
aantal varianten op grond van 
natuurwetgeving niet haalbaar 
bleken. Er zijn volgens de NRD 
vier mogelijkheden: door de 
Vuntusplas via ’t Hol, vanaf de 
Graversbrug op het Moleneind 
te Kortenhoef. Via de Loen-
derveense plas is een doorsteek 
door of over de Horndijk ook 
op meerdere plaatsen mogelijk. 
Hier zou dan parallel aan de 
Horndijk een damwand komen 
die het uitzicht belemmert. Ze-
ker als die dam evenals de A. 
Lambertskade zou begroeien 
met geboomte. 
“Aan de Horndijk wonen men-
sen die meer dan 40 jaar aan de 
dijk wonen. De bewoners ma-
ken zich al meer dan één jaar 
zorgen en slapen slecht. De pro-
vincie doet niets met dit feit. De 
doorgang voor een vaart op de 
Horndijk wordt pas in de MER 
onderzocht. We moeten zeker 
meer dan één jaar wachten. 

Schande” vindt Vreeman.
Ook een andere verbinding 
tussen Kromme Rade en Mo-
leneind wordt beschreven in de 
NRD. Het vierde alternatief is 
en nieuwe watergang ten oosten 
van Loenen aan de Vecht of met 
aanpassing van de Mijndense 
sluis. 
De Vereniging vindt geen van de 
alternatieven noodzakelijk. “Ze 
tasten allemaal de natuur aan” 
zegt Saskia Vreeman, secretaris. 
“In het NRD- rapport staan me-
ningen die uit visiedocumenten 
komen, het NRD-document 
is niet gebaseerd op feiten. Het 
gaat vooral om aannames” ver-
volgt ze. 

Minder tijd
Bovendien menen Linssen en 
Vreeman dat het bekende Grote 
Rondje helemaal niet zoveel tijd 
vergt als men veronderstelt. Ze 
hebben het getest op Sloepen-

Vereniging wil natuurbehoud Loenderveense plas netwerk, je kunt in 3 uur en 6 
minuten via de Kromme Rade, 
Hilversums Kanaal, Vecht en 
Mijndense sluis naar de Loos-
drechtse plassen varen. “Wij 
willen voorstellen om die ver-
binding te verbeteren. Maak de 
sluis bij de Kromme Rade een 
stuk beter. Daar zijn nu lange 
wachttijden. Ook de Mijndense 
sluis kan eff ectiever. Dan houd 
je een heel aantrekkelijk Rondje 
Loosdrecht over” zeggen beide. 
Op 22 juni was er een sessie 
voor de commissie m.e.r. waar 
ze hun verhaal, namens de leden 
en ruim 2200 ondertekenaars 
van de petitie ‘Handen af van 
de Loenderveense plas’ konden 
duidelijk maken. Of het gelukt is 
de MER- commissie te overtui-
gen zal blijken. Voor Vreeman 
en Linssen blijft  het ongelofelijk 
dat een natuurclub als Natuur-
monumenten geen duidelijk 
standpunt inneemt tegen aan-
tasting van het stiltegebied de 
Loenderveense plas. 

Op dinsdag 19 juni voerde de 
gemeente in samenwerking 
met politie, recreatie Mid-
den-Nederland, brandweer, 
Waternet, Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vecht-
streek, grondstoff en- en af-
valstoff endienst en het UWV 
een integrale controle uit op 
een terrein voor dagrecreatie 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
71a in Loosdrecht (ter hoogte 
van de rotonde ’s-Gravelandse 
Vaartweg).

De gemeente voert ieder jaar 
een aantal controles uit op re-
creatieterreinen in Wijdeme-
ren. Doel is om de veiligheid 
te beïnvloeden, het overtreden 
van regels te ontmoedigen en 
op te treden bij misstanden.   
Tijdens de controle zijn meer-
dere percelen aangetroff en 
waarbij het gebruik niet in 
overeenstemming is met de be-
stemming. Deze percelen wer-
den bijvoorbeeld permanent 
bewoond of gebruikt voor op-

slag. Daarnaast zijn er diverse 
scheepswrakken gevonden en 
vinden er illegale lozingen op 
het oppervlaktewater plaats. 
De politie heeft  op het terrein 
één persoon aangetroff en die 
naar aanleiding van een signa-
lering werd aangehouden. Ook 
werd er per toeval een gaslek 
ontdekt. Dit is direct verholpen 
door netbeheerder Liander. Er 
lopen nog enkele vervolgon-
derzoeken. 

Controle recreatieterrein
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Lezers schrijven... 

De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas 
schrijft in de media dat het doel is de natuur op de 
Loenderveense Plassen te beschermen. De paar 
rijke Loosdrechtse inwoners die het zich kunnen 
permitteren om aan de Horndijk te kunnen wo-
nen, huilen krokodillentranen en liegen omdat ze 
geen vaarroute tegenover hun dikke villa’s aan de 
overkant van de weg willen. 

Zo lees ik in een van de huis- aan- huisbladen dat 
er jaarlijks vele tienduizenden toeristen naar de 
oevers van de Loenderveense Plassen komen om 
die prachtige zonsondergangen te kunnen zien. 
Heeft  u wel eens een groepje van 10 mensen op 
de Horndijk zien staan kijken? Ik nog nooit en ik 
kom er vaak hardlopen en fi etsen. Die aantallen 
toeristen komen jaarlijks niet eens meer in heel 
Loosdrecht. Juist doordat Wijdemeren inmiddels 
behoorlijk onaantrekkelijk is geworden voor wa-
terrecreanten en toeristen is er nagedacht hoe dit 
waterrijke gebied aantrekkelijk te maken. Waar-
om zou je de zon niet meer zien ondergaan als er 
een smal stukje van de Waterleidingplas bevaar-
baar wordt. Komt er een dijk van 10 meter hoog. 
Natuurlijk niet. 
Deze bewoners van de Horndijk proberen met 
man en macht het algemeen en economisch be-
lang van Wijdemeren tegen te houden, omdat ze 
bang zijn dat hun villa’s minder waard worden. 

Terwijl ik denk dat ze door deze nieuwe vaar-
verbinding voor kleine bootjes en kano’s tussen 
de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik meer 
waard worden. Daarom wordt het tijd voor een 
tegengeluid. 
Dezelfde bewoners hebben al heel lang Loos-
drechtse verkeersoplossingen tegen gehouden 
en kan je alleen maar tussen de schrikhekken 
door laveren om naar Kortenhoef te rijden. Die 
lobby heeft  toen gewerkt en nu proberen ze het 
weer, want geld hebben ze genoeg. Nu liegen ze 
dat er een enorme natuurschade gaat ontstaan en 
het bestaan van de zeldzame rietzanger en grote 
karekiet in het geding komt. Alsof deze mensen 
zich hier druk over maken. Het is onzin mensen. 
De natuur doet het als nooit tevoren op en rond 
de Loosdrechtse Plassen. Waarnemingen liegen 
niet. Ik vaar als schipper op rondvaartboten op 
de Loosdrechtse Plassen (waar zelfs snel gevaren 
wordt) en de Biesbosch en de combinatie van na-
tuur en recreatie is geen enkel probleem. Ik zie 
regelmatig alle soorten vogels. Zelfs de IJsvogel. 
Kijk eens op de site van Natuurmonumenten die 
beschrijft  wat je allemaal voor (zeldzame) vogels 
kan zien als je op de Wijde Blik met je bootje 
vaart. Kortom, steun die paar klaagzangers niet 
en steun het algemeen belang. Laat je niet voor 
hun eigenbelang- karretje spannen.

Sjors R.M. Chamboné

De leugen regeert het eigen belang van de VBLP

Vorige week woensdagavond 
moest de brandweerpost Loos-
drecht naar de Oud-Loos-
drechtsedijk voor een melding 
‘dier te water’. Bij aankomst 
bleek er een pony te water zijn 
geraakt. Die was volgens de 
bevelvoerder van de brand-
weer een paar meter verderop 
ontsnapt. Het dier is in paniek 
een stukje de dijk op gerend en 

later bij een woonhuis aan de 
dijk te water geraakt. Duikers 
van de brandweer uit Utrecht 
kwamen met een veetakel om 
het dier uit het water te redden. 
Met veel hulp is dat ook gelukt. 
Een dierenarts ter plaatse heeft  
de pony onderzocht. Later kon-
den de brandweerkorpsen uit 
Loosdrecht, Huizen en Utrecht 
weer retour.

Pony te water

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

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

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

Remco van Kooi

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat) 

Aardbeienslof
Van € 10,15

Nu voor € 7,50
 

Foto: Wessel Kok

Wonen in Oud Loosdrecht 
op het terrein van het voormalige 

restaurant ‘Het Kompas’. 

NOG VRIJ IN DE VERKOOP
2 luxe haven appartementen,

2 Penthouses en
1 Villa

Uit de 2e FASE NOG VRIJ IN DE VERKOOP !
1 rietgedekte villa met privé haven (Villa A)
De villa heeft een woonoppervlakte van ca. 220 m² en beschikt over 2 privé parkeerplaatsen, een terras 
met aanlegsteiger en een eigen boothuis. Op de begane grond bevindt zich de zeer royale woonkamer 
met open keuken. Tevens een multifunctionele kamer en een berging. Vanuit de woonkamer is een 
prachtig zicht op het water. De 1e verdieping heeft 3 slaapkamers en een badkamer. De 2e verdieping 
heeft de mogelijkheid tot het creëren van 2 slaapkamers. In de op het Zuiden gelegen tuin bevindt zich 
een eigen boothuis die uitkomt in de privé haven!
 
2 luxe haven appartementen en 2 Penthouses
Op de begane grond van het appartementencomplex bevindt zich het restaurant met daarnaast de 
privé entree met lift naar de appartementen. Indeling: een riante woonkamer met open keuken, 3 ruime 
slaapkamers, 2 luxe badkamers en een ruim terras. Eén van de badkamers grenst aan de masterbedroom 
en beschikt over een ligbad, separate inloopdouche, toilet en dubbele wastafel. De 2e badkamer is 
voorzien van een douche en een dubbele wastafel. Alle appartementen beschikken over 2 parkeer-
plaatsen, 1 grote ligplaats in de jachthaven en een prive berging op de begane grond. 
De perfect op de zon gelegen terrassen zijn allemaal gesitueerd op het Zuiden en hebben een 
werkelijk schitterend uitzicht.

 Meer informatie: www.hetkompasloosdrecht.nl
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Sleutel
Service

Prinses Beatrix Spierfonds 
zoekt collectanten
Collecteren tegen spierziek-
ten = 600 spieren + 2 uurtjes 
tijd. Van 9 tot en met 15 sep-
tember is de jaarlijkse col-
lecte van het Prinses Beatrix 
Spierfonds. In deze week 
zetten vrijwilligers door heel 
Nederland zich in voor de 
strijd tegen spierziekten. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds 
krijgt geen overheidssteun en 
is volledig afh ankelijk van de 
inzet van vrijwilligers. Samen 
maken we wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten 
mogelijk. Het fonds zoekt 
hiervoor nog enthousiaste 
collectanten. Geïnteresseer-
de vrijwilligers kunnen zich 
aanmelden via 070 – 3607 
607 of collecte@spierfonds.
nl. Of kijk op: www.prinses-
beatrixspierfonds.nl/word-
collectant 

WIJDEMEREN- Behalve over de 
bestuurlijke toekomst van de 
vijf dorpen stemde de raad bij 
alle andere besluiten unaniem 
vóór. 

Door: Herman Stuijver

• De Jaarstukken 2017 verdien-
den volgens CDA ‘er Jan-Wil-
lem waardering. Zijn compli-
menten gingen dus naar het 
vorige college dat hiervoor 
verantwoordelijk was. Er was 
een positief saldo van 1,9 mil-
joen, waarvan € 728.000 wordt 
overgeheveld naar de algeme-
ne reserve. Want 1,2 miljoen is 
doorgesluisd naar de midde-
len voor 2018. De reservepot 
is met 11% gestegen naar 8,3 
miljoen. Nienhuis wist ook 
te melden dat de Wijdemeer-
se schulden waren geslonken 
naar 19 miljoen.
• Voor Ria Hennis van Dorps-
belangen was de stand van de 
reservepot een van de rede-
nen om een amendement in 
te dienen om 35.000 euro te 
bestemmen voor het fonds ‘re-
creatie en toerisme’. Dat potje 
is namelijk leeg in 2018. En de 
groenblauwe parel van midden 
Nederland wil zich toch profi -
leren als recreatiegemeente. 
Wethouder Jan Klink stemde 
in met het initiatief mits de 
reserve niet wordt gebruikt 
als grabbelton. Maar alleen 
voor serieuze verzoeken met 
een meerjarig plan, gesteund 
door cofi nanciering. Iedereen 
steunde haar voorstel.
• Ook de Voorjaarsrapportage 
2018 kreeg de unanieme stem-
men van de 19 raadsleden. Al 
had Olivier Goetheer van De 
Lokale Partij zich verdiept in 
een bepaald detail waaruit 
bleek Wijdemeren effi  ciënter 
zou kunnen samenwerken met 
het netwerksysteem. Hij con-
stateerde dat Skype for Busi-

ness niet goed functioneerde. 
Niemand kon zijn betoog vol-
gen en wethouder Klink gaf 
ruiterlijk toe dat hij niet ver-
antwoord kon antwoorden.
• PvdA/GroenLinks- woord-
voerder Sandra van Rijkom 
was bang dat bepaalde vacatu-
res bewust niet werden inge-
vuld, zodat uit dat niet benut-
te geld de inhuur van externe 
krachten kon worden bekos-
tigd. Die post had namelijk 
een forse overschrijding. Bur-
gemeester Ossel, verantwoor-
delijk voor personeelsbeleid, 
bezwoer dat het niet het geval 
was. “Het is een kwetsbare ba-
lans qua vacatures” erkende 
hij, maar van bewust banen 
open laten staan, was geen 
sprake. 
• CDA- leider Jan Verbrug-
gen was diep teleurgesteld dat 
zijn motie over een Prijsvraag 
Duurzaamheid niet juichend 
werd ontvangen. Hij wilde 
een prijs van € 7500,- instellen 
voor een goed idee voor een 
duurzaam project dat buurten, 
verenigingen of andere groe-
peringen zouden bedenken. 
Een van de doelen was om in-
woners actief te laten meeden-
ken over dit belangrijke thema 
voor de toekomst. Hij werd 
afgeserveerd door wethouder 
Boermans en raadsleden die 
het een ‘sympathiek voorstel’ 
vonden, maar meenden dat 
B&W eerst maar eens een de-
gelijk duurzaamheidsbeleid 
moeten opzetten. 
• Bijzonder was dat burge-
meester Freek Ossel aan het 
begin van de vergadering 
de PvdA/GroenLinkse frac-
tie-assistent Rijk van Beek fe-
liciteerde met het behalen van 
z’n Vwo-diploma. Je kunt niet 
jong genoeg beginnen aan de 
politiek. 

Unanieme raad

Bel of mail: Wijnand Smit Tuinen
Mr. J.C. Bührmannlaan 54, 1244 PH Ankeveen

Kom jij de praktijk van 
het vak bij ons leren als 
BBL-leerling niveau 2 of 3?
Wijnand Smit Tuinen is een gespecialiseerd ecologisch hoveniers bedrijf. 
Dat betekent, dat wij altijd - bij alles wat wij doen -  kijken naar de 
gevolgen voor het milieu, de organismen, de omgeving en al wat daarin 
leeft. 
Wijnand

Je

Je
Je

Je

Op dinsdag 3 juli en donderdag 
5 juli gaan drie of vier deelne-
mers van Onvergetelijk Leven 
uit varen samen met de Beu-
kenhof. Het lijkt het begin van 
een nieuwe samenwerking. 

Een ontmoeting met Ron van 
Aalst, die zich inzet als vrijwil-
liger bij de Beukenhof en daar 
het rondvaren met ouderen 
organiseert brengt voor On-
vergetelijk Leven een unieke 
kans om samen te werken met 
een grote zorgpartij. Chauff eur 
Marc Eenhoorn van Onverge-
telijk Leven neemt het vervoer 
van de deelnemers onder zijn 
hoede en Ron vaart samen 
met vrijwillige bemanning een 
rondje over de mooie Loos-
drechtse plassen. Onvergetelijk 
Leven ziet erg uit naar samen-
werking in Loosdrecht met de 
zorgpartners, zodat ook deze 
inwoners de weg kunnen vin-
den naar onze mooie en klein-
schalige locatie.

Onvergetelijk Leven 
Niek Visscher was werkzaam in 
een praktijk voor fysiotherapie 
en revalidatie in Groenekan. 
Hij zag een groeiende behoef-
te aan nuttige dagbesteding 

voor ouderen. Het is algemeen 
de wens om langer zelfstandig 
thuis te wonen. Toen in 2014 
door de overheid werd beslo-
ten om ‘begeleiding groep’ over 
te hevelen naar de gemeenten 
zag Visscher zijn kans schoon 
en deed een aanbesteding voor 
begeleiding van kwetsbare ou-
deren in midden Nederland. 
Hij startte een zorglocatie op 
een boerderij in Woerden, een 
jaar later zat deze plek vol en 
opende hij een tweede locatie 
in Kamerik.
In 2016 vond Onvergetelijk 
Leven aan de Lindelaan 101 te 
Loosdrecht een laag en ruim 
licht pand met verschillende 
vertrekken. Hier werkt men 

Beukenhof maakt vrienden

met de gedachte dat ouderen 
met geheugenproblemen die 
nog zelf thuis wonen op een 
prettige en open manier onder-
steund worden. Inmiddels zijn 
er in Loosdrecht twee groepen. 
Men biedt de deelnemers struc-
tuur, goede voeding, beweging 
en geheugentraining. Harmo-
nie is het trefwoord.

Het is blijkbaar nog niet bij alle 
inzenders van de NieuwsSter 
doorgedrongen dat de dead-
line voor kopij is op vrijdag om 
16.00 uur. Dat heeft  de redactie 
al diverse keren gecommuni-
ceerd. Alleen voor verslagen 
van weekendactiviteiten (en 
uitzonderingen) sluit de eind-

redacteur op zondag om 20.00 
uur. Het gaat om een eenmans-
post waarbij het al een hele klus 
is om 7 dagen per week paraat 
te staan. In het belang van een 
verantwoorde nieuwsvoor-
ziening voor het dorp is het 
prettig als iedereen een beetje 
meewerkt. In het vervolg wor-
den teksten die te laat zijn, niet 
meer geplaatst.
Herman Stuijver, eindredacteur 

Deadline
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Vecht en Omstreken zoekt een allround opzichter
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken beheert en verhuurt 

zo’n 2.500 woningen in verschillende kernen van de gemeenten 

Stichtse Vecht en Wijdemeren. Wij zoeken een enthousiaste collega 

die als allround opzichter bij ons aan de slag gaat. 

Functieomschrijving allround opzichter

Binnen de afdeling Vastgoed-Wonen zijn de twee allround op-

zichters verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom ver-

huizingen: inspecties met de vertrekkende en de nieuwe huurder, 

opdrachtverstrekking aan de aannemer en de fi nanciële afwikke-

ling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van 

ingewikkelde reparatieverzoeken en ZAV-aanvragen. Je levert een 

bijdrage aan het effi  ciënter maken van de werkprocessen. Je doet 

je werkzaamheden voornamelijk digitaal en werkt hierbij nauw sa-

men met de andere collega’s op de afdeling. 

Wie ben je en wat kun je?

Je hebt nog niet zo lang geleden een stevige MBO-opleiding afge-

rond, bijvoorbeeld op het gebied van bouwkunde. Je vindt het een 

uitdaging dat niet al ons bezit bouwtechnisch hetzelfde is. Je hebt 

de ambitie iets in je werk neer te zetten en wilt je graag verder ont-

wikkelen. Je draait je hand er niet voor om zowel op de fi ets als in de 

auto (rijbewijs B of BE) van en naar onze woningen te gaan.

Wat bieden wij?

Je komt bij een organisatie die veel gaat investeren in het verduur-

zamen van haar vastgoed. Waar betrokken medewerkers met veel 

enthousiasme hun werk doen. De afdeling Vastgoed-Wonen kent 

een grote dynamiek in werkzaamheden. Er heerst een prettige 

en informele sfeer waarbij collega’s onderling betrokkenheid bij 

elkaars werk tonen. De functie is voltijds, dat wil zeggen 36 uur. 

Je start met een jaarcontract maar we willen je voor onbepaalde 

tijd. Je salaris is uiteraard conform de CAO Woondiensten (schaal 

G, minimaal € 2.777 tot maximaal € 3.474 bruto per maand op ba-

sis van 36 uur). We investeren graag in opleidingen en je verdere 

ontwikkeling. 

Solliciteren

Geïnteresseerd? Mail je CV en motivatiebrief aan Bert van Rossum, 

directeur-bestuurder. Mailadres bert.van.rossum@vechtenomstre-

ken.nl. Reageren kan tot en met 13 juli 2018. Gesprekken vinden 

plaats op  20, 23 en 24 juli. Voor meer informatie kun je contact op-

nemen met Merit Wagenaar, manager Vastgoed Wonen (tel. 0346 

25 94 91). Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 

NIET op prijs gesteld. 

Donderdag 28 juni komt ex- 
Loosdrechter Timo Bruijns in 
Bibliotheek Gooi en meer vesti-
ging Loosdrecht vertellen over 
zijn boek Bloed is dikker dan 
water.

‘Bloed is dikker dan water’ is 
een even rauwe als geestige ro-
man over opgroeien in een fa-
milie uit de arbeidersklasse en 
over de vraag of je je kunt ont-
worstelen aan je achtergrond.
Timo Bruijns (1979) is schrijver 
en werkzaam in het mediateam 
van Ajax. In 2011 verscheen 
zijn boek Amsterdam-Verona: 
Dagboek Giro d’Italia 2010. 
In 2014 won hij de fi nale van 
Manuscripting met het eerste 

hoofdstuk van Bloed is dikker 
dan water, zijn debuutroman. 
Hij is geboren en opgegroeid 
in Loosdrecht en woont nu in 
Amsterdam

Recensies
Een paar uitspraken over zijn 
debuut: ‘Zo’n ontzettend leuk 
boek. Een allerliefst boek, en 
geestig’ – Hanneke Groente-
man, VPRO Nooit Meer Sla-
pen; ‘Een grappige roman met 
een groot hart’ – Elle Maga-
zine; ‘Lekker vet debuut, wel-
kom Timo Bruijns’ – Erik Jan 
Harmens, auteur Hallo Muur; 
‘Trefzeker debuut over een 
kleine crimineel en zijn fami-
lie’ – Jerry Goossens, columnist 

AD en auteur.
Aanvang 19.30 uur. Entree € 
5,-. Leden van de bibliotheek 
betalen € 4,-
Het boek van Timo zal deze 
avond ook te koop zijn en hij 
zal het graag signeren.  
    

Timo Bruijns komt vertellen

Behalve de Porseleinhaven 
hebben we in Loosdrecht nu 
ook de Porseleinhoen. We lie-
pen ‘s avonds in de schemering 
met een klein groepje uit de 
Vogelwerkgroep ‘t Gooi, drie 
weken geleden en hoorden alle 
vijf het geluid, dat klinkt als een 
zweepslag. Dat is wel uniek. 

Hoewel de porseleinhoen 
nestelt in laagveenmoeras, riet-
land en ondiep water, wat we 
toch hebben in Loosdrecht, 
wordt hij bijna nooit waargeno-
men door zijn verborgen leef-
wijze in een slecht toegankelijk 
leefgebied. In de schemering 
en ‘s nachts zoeken ze in het 
ondiepe water naar plantaar-
dig voedsel, insecten en ander 
klein gedierte. De porselein-
hoen heeft  een vreemd loopje 
met kleine rukjes, knikkend 
met de kop en wippend met 
staart, maar dat konden we in 

het donker niet zien. 
Er zijn ongeveer 300 tot 400 
broedparen in Nederland, en 
hij/zij staat als niet bedreigd, 
maar wel kwetsbaar op de rode 
lijst van IUCN. Misschien dat 
hij door zijn kwetsbaarheid 
door Linnaeus in 1766 porse-
leinhoen werd genoemd.
Beide ouders zorgen voor de 
jongen, heel emancipatorisch. 
Alle jongen blijven in het nest 
tot ze allemaal uit het ei gekro-
pen zijn, maar daarna moeten 
ze binnen 10 uur het nest verla-
ten, en zelf hun voedsel zien te 

vinden. Het kost nog 45 dagen 
voordat ze kunnen vliegen. In 
augustus, als ze goed kunnen 
vliegen, gaan ze weer, als trek-
vogel vliegen naar Zuidelijk 
Afrika, ook al blijven ze vaak 
hangen in Egypte, Sudan of 
Zuid-Europa.

Kees Blase (Loosdrechter, me-
disch fysicus, bioloog en psy-
choloog)

Porseleinhoen gespot

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
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'Voetbal’

Een appeltje voor de dorst, 
geld opzij zetten voor de stu-
die van de kinderen of sparen 
voor een mooie verre reis? 
Banken bieden nauwelijks ren-
dement op uw spaargeld en 
beleggen in aandelen, opties 
en bitcoins draagt hoge risico’s 
met zich mee. Maar nu is er een 
nieuwe optie, met een hoger 
rendement tot 3,5 procent. 

Het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport 
biedt verenigingen een unieke 
kans om zich, samen met leden 

en andere geïnteresseerden, 
verder te ontwikkelen middels 
het uitgeven van obligaties. 
Met een obligatie spaar je in de 
vorm van het verstrekken van 
een lening aan SV Loosdrecht. 
De vereniging betaalt een la-
ger percentage rente over de 
lening dan dat zij bij een bank 
zou betalen. Uiteraard gaat 
ook de obligatiehouder, de ver-
strekker van de lening, erop 
vooruit want die krijgt op zijn 
of haar beurt een voordeel op 
de te betalen belasting, omdat 
de overheid de ontwikkeling 

van sportverenigingen graag 
stimuleert. Zo komen clublief-
de en rendement samen en kan 
iedereen een stukje duurzaam 
ondernemen.

Mee doen kan al vanaf 250 
euro. Inschrijven op de obliga-
ties voor de 1e ronde, diende te 
gebeuren voor vrijdag 6 juLi en 
kan via https://obligatieplan.
nl/svloosdrecht/goal. Hier zie 
je ook hoeveel inschrijvingen 
er reeds zijn. Ongetwijfeld, 
nieuwe ronde nieuwe kansen. 
Zou je graag meer informatie 

willen, maak dan een afspraak 
met een Obligatie Ambassa-
deur, via penningmeester@

svloosdrecht.nl.

Een hoger rendement op uw spaargeld bij SV Loosdrecht

'Golf’

Op een zaterdag begin juni 
speelden golfers, dames en 
heren uit Loosdrecht en Wij-
demeren om het offi  ciële 
golfkampioenschap van Loos-
drecht. Strijdperk was de Par-3 
golfbaan van golfpark Span-
dersbosch in Hilversum.

Door: Agus Kukupessy

Ondanks vele afzeggingen tra-
den er toch nog 36 deelnemers  
de baan in. De golfers mochten 
zich verheugen op een mooie 
warme golfdag. Vanwege de 

regen in de voorgaande da-
gen was de golfb aan minder 
snel als was verwacht. Dus 
baanrecords bleven deze keer 
uit. Niet alleen de gevorderde 
spelers maar vooral de begin-
nende deelnemers hadden er 
veel plezier in. Het bewijst nog 
maar eens dat deze wedstrijd 
laagdrempelig is en voor ieder 
niveau golfer van ons dorp iets 
te bieden heeft . Winnaar bij 
de dames werd Mirjam Pagen. 
Bij de heren prolongeerde Per 
Verzaal zijn titel.
De stemming onder de deelne-

mers was zeer serieus, sportief, 
vriendschappelijk, amicaal en 
oergezellig. Vooral na afl oop 
op de 19e hole werden de in-
dividuele prestaties onder het 
genot van een alcoholische 
verfrissing extra aangedikt en 
breed uitgemeten. Het was we-
derom een geslaagd en gezellig 
toernooi dat de golfers van ons 
mooie dorp dichter bij elkaar 
heeft  gebracht. Volgend jaar is 
ons lustrum en verwelkomen 
wij de golfers uit Loosdrecht en 
Wijdemeren graag op de golf-
baan om dat te vieren. Ook dan 

zal het strijdperk de 
niet eenvoudige maar 
wel  mooie en unieke 
Crailoobaan zijn. De 
organisatie bedankt 
de deelnemers en 
sponsoren (Daan’s 
Decorations, Eetcafe 
Nieuw Statewapen, 
Ice Cream Bar, Toko 
Tiga en Svenn Muts), 
zonder wie dit golf-
toernooi niet moge-
lijk is. 
Voor een impressie en uitge-
breid wedstrijdverslag zie onze 

site www.Loosdrechtopen.nl 

Winnaars 4e Loosdrechts Open Golf toernooi

‘Turnen’

Op zaterdag 23 juni werden 
de Onderlinge Wedstrijden bij 
NILO gehouden in sporthal de 
Eikenrode. Om 10 uur gingen 
de recreanten van start, zij 
werden aangemoedigd door 
volle tribunes vol (groot)ou-
ders, familie en vrienden. En 
alle turners turnden het vuur 
uit de sloff en, zoals de speaker 
dat mooi omschreef. Er kwa-
men wel wat zenuwen om de 
hoek kijken, maar er werden 
mooie oefeningen getoond 
aan het publiek en de jury-
leden, die net als elk jaar be-
stond uit betrokken oud-turn-
sters en leiding van NILO. 

Na de recreanten mochten de 
jongste toppertjes van NILO, 
de kleutergroep,  in een de-

monstatie  laten zien wat zij 
allemaal al geleerd hadden dit 
seizoen. Met grote souplesse 
maakten zij een rondje over 
de hindernisbaan en lieten ze 
zien dat ze de grondbeginselen 
van het turnen al goed onder 
de knie hebben. Het was ook 
dit jaar weer een vertederend 
schouwspel.
En toen was het tijd voor de 
prijsuitreiking. Natuurlijk ver-
dienen alle kinderen een prijs, 
want stuk voor stuk hebben 
ze hun uiterste best. Daarom 
ontving iedereen een mooi 
diploma met een fotoherin-
nering aan dit seizoen.  Maar 
bij een wedstrijd horen ook 
winnaars. En dat waren er ge-
lukkig ook velen. Manon van 
Zijtveld turnde de het hoogste 

puntentotaal bij elkaar, waar-
door zij ook de Woutera Cup 
kreeg uitgereikt uit handen van 
niemand minder dan Woutera 
Bertelsen. 
In de middag was het de beurt 
aan de selectie. In de selectie 
hadden we wat nieuwe elemen-
ten toegevoegd aan de oefen-
stof van dit seizoen en konden 
de turnsters hun persoonlij-
ke progressie laten zien aan 
het enthousiaste publiek. Het 
werd een spannende wedstrijd, 
maar bovenal een gezellige 
wedstrijd. De gunfactor naar 
turnvriendinnetjes was hoog 
en de meiden klapten hard 
voor elkaar na een geslaagde 
oefening. Maar ook hier kon 
er maar één de grote winnaar 
zijn, want de turnster met het 

hoogste eindscore 
mag zich een jaar lang 
Clubkampioen noe-
men. De beker werd 
uitgereikt door de 
vorige winnaar, Claire 
Visser, zij is in Utrecht 
op hoog niveau gaan 
turnen, maar nog 
steeds betrokken bij 
NILO. Vera Steutel 
mocht de wisselbeker 
in ontvangst nemen, 
zij is de nieuwe club-
kampioen van NILO. 
We beginnen aan de 
laatste week van dit turnsei-
zoen en sluiten het 30 juni af 
met de recreanten wedstrijd in 
Kortenhoef. Wij wensen ieder-
een een mooie sportieve zomer 
en starten op  maandag 3 sep-

tember weer vol enthousiasme 
aan het nieuwe turnseizoen. 

Manon van Zijtveld wint de Woutera Cup 

'Voetbal’

De Algemene Ledenvergade-
ring van SV Loosdrecht vindt 
plaats op maandag 9 juli a.s. 
om 20.00 uur in de kantine. 
Het bestuur hoopt op een fl in-
ke opkomst. Dat moet lukken 
gezien de grote betrokkenheid 
en de interessante agenda, 

schrijft secretaris Dew Dries-
sen. Het bestuur hoort graag 
de mening van de leden.

Diverse commissievoorzitters 
doen verslag. Daarnaast is er 
tijd voor huldiging van jubi-
larissen (12,5-25 en 40 jaar 

lidmaatschap). Bij de verkie-
zingen is voorzitter John Bee-
rendonk aft redend en herkies-
baar. Dew Driessen, secretaris, 
zal aft reden. In deze vacature 
heeft  het bestuur nog niet 
kunnen voorzien. Ook niet 
in die van manager voetbal-
zaken algemeen en manager 
communicatie.  Leden kunnen 

kandidaten voordragen. Zo’n 
voordracht behoeft  de instem-
ming van tenminste drie leden. 
Richten aan het bestuur van 
SV Loosdrecht, Postbus 191, 
1230 AD, Loosdrecht, of per 
e-mail aan: secretaris@svloos-
drecht.nl.  
Op de ALV worden ook de 
contributies en de begroting 

vastgesteld. Er is een apart 
agendapunt over noodzakelij-
ke investeringen in de accom-
modatie en de benodigde fi -
nanciering. Daarom is uw aller 
aanwezigheid gewenst, meldt 
het bestuur. Stukken vooraf 
kunt u opvragen bij de secre-
taris. 

ALV SV Loosdrecht

Manon van Zijtveld, winnaar 
van de Woutera Cup
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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 

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

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

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

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

Te koop; KAJUITZEILBOOT
Happy Sailer,incl.trailer

€ 1250,00. VAARKLAAR
Tel. 0294-254657

 

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     035-621 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

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

STERRETJES

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 28 juni 19.30 u. Schrijver Timo Bruijns debuutroman Bibliotheek, Tjalk 41
vr. 29 juni 16.00 u. Afscheid Jos Egberink De Sterrenwachter
vr. 29 juni 16.30 u. Prijsuitreiking Icoon Vechtplassen KWVL, Oud Ldr.dijk 151
za. 30 juni 10.00 u. Verkoop Sloepentocht- box Mimi’s, Joy’s en Leo Oor
za. 30 juni 11.00 u. Kennismaking jeugdmusicalgroep Spotlight, Meidoornln. 21A
di. 03 juli 09.00 u. Open Dag De Sterrenwachter De Sterrenwachter
di. 03 juli 20.00 u. Gecomb. Comm. Maatsch./ Bestuur Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 04 juli 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
za. 07 juli 11.00 u. Place du Tertre, kunstmarkt K’hoefsedijk 86A, Kortenhoef
zo. 08 juli 11.00 u. Sloepentocht ‘Th e Jungle’ Rondje Wijdemeren
ma. 09 juli 20.00 u. ALV SV. Loosdrecht Kantine SVL
20,21,22 juli 11.00 u. Wonderfeel muziekfestival Landgoed Schaep en Burgh

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

 

Activiteiten agenda

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Zo. 1 juli: 11.00 uur:  Diaken W. Balk, woord & communie,

Wo. 4 juli: 19.00 uur:  Rozenkransgebed.

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)

Zo. 1 juli: 10.00 uur: Ds. C. van Andel, Amsterdam,

 18.30 uur: Ds. A. de Winter, Nigtevecht. 

Gereformeerde kerk

Zo. 1 juli: 10.00 uur: Ds. H. van Veen. 

Beukenhof

Zo. 1 juli: 11.15 uur: geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 17 juni: 09.30 uur: Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee,
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk.

Nederlands Gereformeerde kerk

Zo. 17 juni: 09.30 uur: Ds. R. Roest.

COLOFON

Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing B.V. 

Aanlevering Kopij: 

redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:

advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,

Tel. 0294 25 62 00, 

advertentie@dunnebier.nl

Redactie:  Herman Stuijver 

h.stuijver@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.denieuwsster.nl

Programma GooiTV
Vanaf 27 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- De WereldBBQ met Andreas van der Schaaf.
-  In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat over de gemeentelijke herin-

delingen met Lars Voskuil van de PvdA (Provinciale Staten) en Alette 
Zandbergen (De Lokale Partij) in Wijdemeren.

- RegioHub gaat dit maal over de rookvrije generatie.
-  Herman Stuijver is in Gesprek Met de burgemeester van Wijdemeren, 

Freek Ossel.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (41 en 46) en KPN (kanaal 1432). 
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
 

St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht 
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Pedicure Praktijk  
Nagelstudio                                                        

SLOEPENtocht op 8 juli
‘In the jungle, the mighty jun-
gle, the Lion sleeps tonight’. 
Maar overdag zal de Leeuw 
rondom Loosdrecht zeker niet 
slapen. Zondag 8 juli staan de 
sluizen rondom de route van 
de SLOEPentocht namelijk he-
lemaal in het teken van The 
Jungle. Met muziek, optredens, 
heerlijke proeverijen en een 
hoop gezelligheid beloofd het 
weer een prachtig SLOEPeve-
nement te worden.

Deze dag is natuurlijk niet 
compleet zonder de felbegeerde 
SLOEPentocht-box. Op zater-
dag 30 juni starten we met de 
verkoop van deze boxen. Waar-
om is deze box belangrijk voor 
u? Met deze box heeft  u recht 
op heerlijke proe-
verijen voor 4 per-
sonen, uiteraard 
zit de enige echte 
SLOEPentocht- 
wimpel in de box 
en zal hij boor-
devol fl yers en 
gadgets van onze 
trouwe sponsoren 
zitten. Wat zou dit 
jaar het cadeautje 
van SLOEP zijn in 
de Box?

Waarom is deze box belangrijk 
voor de stichting SLOEP? Met 
de opbrengst van deze box kan 
Stichting Sloep dit evenement 
organiseren, swingende muziek 
laten optreden, zorgen voor di-
verse plasgelegenheid en een 
echte Jungle-sfeer creëren. 
Genoeg redenen dus om zater-
dag 30 juni de box te kopen bij 
een van onze verkooppunten.
U kunt de boxen kopen bij: 
sluiswachter Leo Oor van de 
Mijndense sluis; Mimi’s ijssalon 
aan de Oud Loosdrechtsedijk; 
Joy’s Cadeaus & woonaccessoi-
res op de Nootweg. De verkoop 
start om 10 uur. Er zijn maar 
200 boxen, wees er dus snel bij 
want op is op.


