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Handen uit de mouwen bij 
Watervogels

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT- Watersport-
vereniging De Watervogels 
bestaat deze week 75 jaar. Za-
terdag komen de oud-leden bij 
elkaar. Verder zijn er in dit ju-
bileumjaar tal van activiteiten. 
Secretaris Els Meewis, haven-
commissaris George Loesberg 
en evenementencommissaris 
Rob de Pagter vertellen vol 

trots over wat er zich allemaal 
afspeelt achter het grote hek 
aan de Oud Loosdrechtsedijk.

“Wij zijn een club van gewone 
mensen die de handen uit de 
mouwen steken. Je wordt ge-
acht diverse keren per jaar mee 
te draaien. Elke donderdag heb-
ben we het hele jaar door een 
werkploeg die veel werkzaam-
heden verricht”, vertelt George 

Loesberg. “En kijk”, hij wijst 
op een groep van zo’n 15 luid-
ruchtige mannen die net even 
binnenkomen voor een kop 
koffi  e. “Ze zijn er altijd, zelfs als 
het miezert zoals nu. Soms wel 
dertig man.” Bij de Watervo-
gels is geen terugloop in leden 
zoals bij menig watersportver-
eniging. Integendeel, er is een 
wachtlijst. Men hanteert een li-
miet van 250 huishoudens, an-
ders wordt de haven te vol. Het 
is een familievereniging, dus is 
er ook aanwas met kinderen. 
Die gaan meestal naar de bu-
ren van De Vuurtoren voor de 
zeillessen. Het botenbestand 
bestaat voor 30% zeiljachten 
en 70% uit motorjachten tot 
13 meter. “Vroeger was het net 
andersom”, voegt George er-
aan toe. Tussen 1947 en 1974 
was de club gehuisvest aan de 
Derde Plas bij de Boomhoek. 
De huidige haven aan de Oos-
telijke Drecht is in de loop der 
jaren verschillende keren uit-
gebreid. “Het is een ideale plek. 
In de luwte, ver van de weg af, 
lekker rustig, met een prachtig 
weitje, omringd door mooie 

natuur. Je waant je hier in een 
klein paradijsje”, vertelt Els. 
“Tenminste als de zon schijnt”, 
voegt ze fl uks aan toe. Piece de 
résistance is de 11 meter hoge 
kraan die boten tot 16 ton uit 
het water kan takelen. Ook 
wijst de havencommissaris op 
een hydraulische botenwagen 
die boten in alle maten, breed, 

hoog en lang, kan vervoeren. 
“Maar die mag niet iedereen 
bedienen”, zegt hij op vertrou-
welijke toon “die apparatuur is 
nogal kwetsbaar.”

Lees verder op pagina 2.
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur 

zaterdag 06.30 - 21.00 uur

zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wie met de stroom meedrijft

 is het eerste bij het afvoerputje

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Zo. 27 jan: 11.00 uur: 

H. Ploeger en R. Simileer.

Hervormde Gemeente

(Sijpekerk)

Zo. 27 jan:  10.00 uur:

Ds. J. Hansum.

 18.30 uur:

Ds. M. Roelofse.

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

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.

7,5050

5,9595 

Hacheepakket
500 gram hacheevlees
Gesneden ui en kruiden

Vleeswarentrio:
100 gram bourgondische rib
100 gram gebraden gehakt
Bakje likkepot

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Samen

Gereformeerde Kerk

Zo. 27 jan: 11.00 uur:

Ds. H.M. Ploeger en R. Simileer.

Beukenhof

Zo. 27 jan: 11.15 uur:

Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 27 jan: 09.30 uur:

Ds. A. Christ.

Gezamenlijke dienst Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde 

kerk

Zo. 27 jan: 09.30 uur:

Ds. J. Bouma.

Vervolg van voorpagina.

Cabomba en bagger
Bij de Watervogels steken ze 
de handen uit de mouwen, dus 
hebben ze een eigen anti-ca-
bombaboot. Die met grijpers 
deze agressieve waterplant 
met wortel en tak probeert uit 
te roeien. Het vaartuig wordt 
ook gebruikt om te baggeren. 
Dat recent zou zijn aangetoond 
dat de Loosdrechtse plassen 
‘slechts’ 750.000 kuub bagger 
bevatten, wil er bij de Water-
vogels niet in. Hun ervaringen 
zijn heel anders, veel meer. Het 
heen- en weer schuiven van 
de verantwoordelijkheid over 
schoon water tussen gemeen-
te, Plassenschap en Waternet 
zijn ze meer dan zat. Dus gaan 
ze zelf aan de slag. “We hebben 

ook genoeg eigen grond om 
die bagger op te slaan” vertelt 
Loesberg. Omdat de vereniging 
al decennia streng let op diver-
se milieueisen zijn ze ook niet 
bang dat het gevreesde gif TBT 
hier wordt aangetroff en. 

Nieuw clubhuis 
Het Vogelnest, het clubhuis aan 
de smalle ingang van de ha-
ven, zal worden verplaatst naar 
een plek dichter bij de haven. 
“We hebben daar voldoende 
ruimte op een meer centrale 
plek. Bovendien komt er dan 
meer parkeerruimte, want de 
botenloods gaat een stuk naar 
achteren.” “En we krijgen er 
een groot terras bij”, verlekkert 
secretaris Els zich al. Naast de 
bouwactiviteiten door diver-
se aannemers, zal ook hier de 

zelfwerkzaamheid een grote rol 
spelen.

Jubileumjaar
“Mag ik nu ook even”, dringt 
evenementencommissaris Rob 
de Pagter zacht aan. Hij tovert 
een kanariegeel A4-tje tevoor-
schijn. Geheel vol getypt met 
activiteiten in 2019, veelal rond 
het diamanten jubileum. Een 
Snert-zondag, een tweede-
handsbeurs, het Goois Swing 
Kwartet, klaverjassen, palin-
groken, enz. Maar het hoogte-
punt is uiteraard op zaterdag 25 
mei de offi  ciële Jubileumrecep-
tie. Het moge duidelijk zijn, dat 
bij de Watervogels de water-
sport door de aderen stroomt, 
laagdrempelig en met passie. 
Zie ook: www.dewatervogels.nl 

• Op maandag 4 februari is er 
een bewonersavond over een 
nieuw reconstructieplan voor 
de Oud Loosdrechtsedijk tussen 
de rotondes. In juni neemt de 
gemeenteraad een besluit over 
een extra krediet om riolering en 
wegdek op orde te brengen;
• Wethouder Boermans heeft  
Liander om uitleg gevraagd hoe 
het zit met de storingen van de 
openbare verlichting;
• Leden van de commissie Ruim-
te en Economie waren over het 
algemeen lovend over het ini-
tiatief van Anita Vonhoff  om 
een petitie op te stellen tegen 
een verbreding van de N201 en 
aansluitend een verbinding over 
de hei naar de A27. “Uw naam 
gonst rond in Loosdrecht”, wist 
Sandra van Rijkom van PvdA/
GroenLinks. Oppositiepartijen 

De Lokale Partij en PvdA/GrL. 
vonden dat verkeerswethouder 
Boermans te lauw had gerea-
geerd op deze kwestie. Frank van 
Ruitenbeek (CDA) en Sieta Ver-
meulen (VVD) willen dat Wij-
demeren proactief de provincie 
Noord-Holland benadert over 
wat Gedeputeerde Staten willen 
doen aan het knelpunt N201;
• ‘Mijn vraag aan u is, hoeveel 
ongelukken moeten er gebeuren 
voordat er maatregelen worden 
genomen tegen racende automo-
bilisten op o.a. de Nieuw-Loos-
drechtsedijk, de Tjalk en de 
Rading’ is de opening van een 
boze brief van een inwoonster 
aan de gemeenteraad. Mevrouw 
had ook veel reacties gekregen 
op Facebook over het gevaar-
lijke verkeer. Reden voor DLP 
en D66 om dit op de agenda te 

Kort politiek nieuws zetten. DLP ‘er Olivier Goetheer 
en Nanne Roosenschoon (D66) 
wilden graag een brede verkeers-
visie. Wat heeft  u nodig, vroeg 
Goetheer. Wethouder Boermans 
sprak zijn afschuw uit over de 
combinatie die in de brief wordt 
gemaakt met een dodelijk geval, 
dat wil niemand. Rationele cijfers 
wijzen niet op een  extreem aantal 
ongevallen. De verkeerswethou-
der wil graag een beleid op touw 
zetten, maar heeft  behoeft e aan 
‘handjes en middelen.’ Stan Poels 
(PvdA/GrL.) wees met name op 
het verkeersgedrag en CDA ‘er 
Frank van Ruitenbeek wilde we-
ten hoe vaak er nu gecontroleerd 
werd. Burgemeester Ossel had 
toegezegd met cijfers te komen, 
maar hij had ze nog niet ontvan-
gen. Misschien is de Tjalk wel een 
locatie voor een verkeers-smiley, 
opperde Van Ruitenbeek. 

Bij een ongeval op de Vreeland-
seweg tussen ‘s- Graveland en 
Hilversum is zondagochtend jl. 
één persoon gewond geraakt. 
Het ging mis toen twee au-
to’s frontaal op elkaar botsten. 
Een van de betrokkenen moest 
door de brandweer uit het 
voertuig gehaald worden. Het 

slachtoff er is vervolgens per 
ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. Ook een andere au-
tomobilist moest voor controle 
mee met de ambulance. De po-
litie had de Vreelandseweg in 
beide richtingen afgesloten.

Foto:  Wessel Kok

Zoveelste ongeval Vreelandseweg
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Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Gelukkig komt 
er een aparte informatieavond 
over de vaarverbindingen Hil-
versums Kanaal – Loosdrechtse 
plassen (waarschijnlijk op dins-
dag 29 jan.), want de verwar-
ring rond dit onderwerp was 
groot. De commissie Ruimte en 
Economie kwam er na 2,5 uur 
vergaderen niet uit.

Aan de orde was een ‘Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau ten 
behoeve van de Milieu Eff ect 
Rapportage’ (NRD) over de 
mogelijke vaarverbindingen 
via de Wijde Blik naar de Loos-
drechtse plassen. In het meer-
jarenplan van het Gebiedsak-
koord is het voornemen voor 
kortere vaarroutes vastgelegd. 
Het vergroot de bereikbaarheid 
van recreatieve faciliteiten in 
en rond de plassen. De vaar-
verbinding moet geschikt zijn 
voor de sloepenvaart, waarbij 
elektrisch varen de voorkeur 
heeft . Er blijven vier alterna-
tieven over: via ’t Hol in Kor-
tenhoef naar de Vuntusplas; 
via de Loenderveense plas met 
een doorsteek van de Lambert-
zkade, via het Moleneind naar 
de Vuntus en via de Vecht, met 
nieuwe watergang ten oosten 
van Loenen aan de Vecht of 
met aanpassing van de Mijn-
dense sluis. 

MER
Om deze verbindingen mo-
gelijk te maken, moeten een 
of meer bestemmingsplannen 
worden aangepast. Ook komt 
de nieuwe vaarverbinding te 
liggen in Natura 2000-gebied. 
Nadelige eff ecten op onder 
andere natuur, landschap, be-
leving en water worden niet 
uitgesloten. Voor een zorgvul-
dige afweging wordt een Mili-
eueff ectrapportage (MER) uit-
gevoerd. Een MER-commissie 
geeft  een onafh ankelijk advies. 
In de MER worden per alter-
natief de kosten, eff ecten op 
economie, ecologie, klimaat, 
landschap en leefomgeving in 
beeld gebracht. Nu ging het om 
een soort voorstudie (NRD) 
waarin zoveel mogelijk feiten 
op een rijtje zijn gezet. Het 
stuk bevat daarnaast zienswij-
zen van Natuurmonumenten, 
de Vereniging Behoud Loen-
derveense Plas (VBLP) en drie 
particulieren. Ook is er een 
nota die vanuit de gemeente 
Wijdemeren antwoord geeft  op 
alle opmerkingen en bezwaren. 

De MER-commissie heeft  het 
gebied bezocht en er zijn ge-
sprekken geweest met belang-
hebbenden. In totaal gaat het 
om een fl ink pak papier met 
veel technisch en ambtelijk jar-
gon, een hele klus om je daarin 
te verdiepen. 

Vijf insprekers
Arjenne Bak van Natuurmo-
numenten zei dat haar natuur-
vereniging de handtekening 
had gezet onder het Gebieds-
akkoord, dus ook instemde 
met de vaarverbinding. Geen 
nadelig eff ect op de natuur, 
was haar eis. De variant door 
’t Hol was de minst wenselij-
ke. Vogelexpert Piet Spooren-
berg pleitte voor rust om de 
bijzondere soorten in stand te 
houden. Namens de watersport 
recreatieondernemers van de 
HISWA wees mevrouw Krijger 
op de toenemende vraag naar 
sloepen en kortere vaarroutes, 
zonder de natuur teveel aan 
te tasten. De heer Van Hedel 
sprak namens de vereniging 
VBLP, die een uitgebreid do-

Geharrewar over vaarverbindingen cument had opgesteld met veel 
vragen. Zijn voornaamste be-
zwaar was dat het NRD matig 
was onderbouwd en dat de be-
woners niet voldoende waren 
geraadpleegd. De VBLP was 
tegen elke vaarverbinding. Niet 
tegen de 0+ variant die gewoon 
de bestaande verbindingen via 
de Vecht en Kromme Rade 
optimaliseert. Jasper Blom van 
jachthaven ’t Anker zei dat het 
varen steeds schoner wordt. Hij 
kwam met een ‘out of the box’ 
plan, namelijk wel een door-
gang door de Lambertzkade, 
maar geen kanaal met dijk op 
de Loenderveense plas. Maar 
vrij varen tussen een drijvende 
afb akening. 

Politiek
Stan Poels (PvdA/GrL.) ver-
woordde wat velen vonden, 
namelijk dat de raadsleden 
werden overstelpt met heel 
veel informatie in korte tijd. 
Wethouder De Kloet had de 
commissie eerder moeten mee-
nemen in dit democratisch pro-
ces. VVD ‘er Michiel van Balen 
merkte op dat het natuurbeeld 
mooier werd door steeds uit 

te gaan van het elektrisch va-
ren. “Dat beïnvloedt de uitslag 
van de MER en dat klopt niet”, 
vond hij. Gert Zagt (DLP) had 
veel diepgaande vragen, omdat 
hij meende dat een besluit over 
dit onderwerp ‘verstrekkende 
gevolgen’ had. CDA-woord-
voerder Eric Torsing was niet 
bang voor snelle besluitvormig, 
omdat er na deze fase meer be-
slismomenten komen. Alleen 
maar uitgaan van elektrisch 
varen was zijns inziens teveel 
gericht op de happy few die dat 
kan betalen. Ook René Voigt 
van Dorpsbelangen wilde meer 
tijd om alles af te wegen. 
Wethouder Jan Jaap de Kloet 
bestreed dat de bewoners niet 
betrokken waren bij de be-
sluitvorming. Er waren drie 
uitgebreide ‘integratiesessies’ 
geweest. Voorts meende hij dat 
alle voors en tegens diepgaand 
waren verwerkt in alle docu-
menten. Hij had geen bezwaar 
tegen een maand uitstel.
Na enig heen- en weer gepraat 
besloot de commissie om nog 
een avond te wijden aan dit 
precaire onderwerp. 

LOOSDRECHT – De gezamenlij-
ke aanpak op naleving van de 
regels voor het snelvaren op 
de Loosdrechtse Plassen heeft 
afgelopen zomer mooie resul-
taten opgeleverd. Gemeente 
Wijdemeren en het Plassen-
schap Loosdrecht e.o. willen 
de samenwerking volgend sei-
zoen voortzetten. 
Overlast van te snel varende 
motorboten op de Loosdrecht-
se Plassen is helaas een jaarlijks 
terugkerend fenomeen. Naar 
aanleiding van een toenemend 
aantal klachten is op initiatief 
van de burgemeester en het Plas-

senschap de samenwerking ge-
zocht met diverse partijen zoals 
politie, brandweer en later ook 
Jeugdpunt. Als resultaat hebben 
toezichthouders van Recreatie 
Midden-Nederland (uitvoe-
ringsorganisatie van het Plassen-
schap),  gemeente Wijdemeren, 
politie en brandweer voor het 
eerst gezamenlijk in augustus en 
september extra toezicht gehou-
den op naleving van de regels op 
het water. Ook is er een campag-
ne ingezet en werd er een meld-
punt ingericht waar recreanten 
zaken konden melden.  
Freek Ossel, burgemeester Wij-

demeren en voorzitter van het 
Plassenschap: “De samenwer-
king heeft  goed uitgepakt. We 
hebben nu beter inzicht in de 
problematiek. De toezichthou-
ders waren goed zichtbaar en 
ook vaker in de avonden en in de 
weekenden aanwezig. Dat heeft  
een preventieve werking gehad 
en er kwamen positieve reacties 
uit de omgeving. Tevens wisten 
mensen het centrale meldpunt 
te vinden.” Paul Kotvis, direc-
teur van RMN, voegt eraan toe 
dat vooral de zichtbaarheid goed 
heeft  gewerkt. Hij had ook con-
crete cijfers. In totaal waren er 50 

meldingen van overlast , waar-
van de helft  ging over snelvaren. 
Ook geluidsoverlast was een 
doorn in het oog voor een kwart 
van de klagers, gevolgd door ver-
storing van de openbare orde. 
De BOA’s van het Plassenschap 
deelden 5 bekeuringen uit, gaven 
24 waarschuwingen en trokken 
twee keer een vaarvergunning in

Voorbereiden op seizoen 2019 
De gemeente en het Plassen-
schap hebben uitgesproken dat 
ze de samenwerking in de zomer 
van 2019 een vervolg willen ge-
ven met een aantal aandachts-

punten. Uit de evaluatie blijkt 
dat er in het weekend, avond en 
nacht meer toezicht noodzake-
lijk is. Voor het volgende seizoen 
is het daarom nodig de dien-
stroosters met elkaar af te stem-
men. Het Plassenschap bekijkt 
de mogelijkheid om BOA-vrij-
willigers naast de handhavers in 
te zetten. Ook willen de partijen 
nadere afspraken maken over 
uniform optreden van de ver-
schillende diensten. Daarnaast 
lijkt afstemming  met het Open-
baar Ministerie over boetes en 
het beslag leggen op vaartuigen 
zinvol.  

Gemeente en Plassenschap tevreden over aanpak snelvaren 

NieuwsSter

Ook op Facebook
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Hulp gezocht oud papier Nieuw Leven

Jacques Maas
De Echte Bakker

Nootweg 22, tel (035)58 23 847, Loosdrecht

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- In volle vaart vlie-
gen secretaris Tiny Biemans en 
wethouder Joost Boermans op 
twee spiksplinternieuwe elek-
trische fi etsen weg van het ge-
meentehuis. Weer een paar me-
ter op weg naar duurzaamheid.

Op de lange Duurzaamheids-
agenda van Wijdemeren staan 
ook deze twee dienstfi etsen om 
medewerkers van de gemeen-
te per fi ets naar een opdracht 
te laten gaan. In plaats van de 
auto, dat scheelt weer CO2- uit-
stoot. Het kan een vergadering, 
gesprek of een andere ontmoe-
ting zijn die een medewerker 
ambtshalve moet verrichten. 
De fi etsen zijn niet bedoeld 
voor woon-werkverkeer. 
Met 25 km/u kom je fris en 

fruitig op je plaats van bestem-
ming.
Voorts staan er nu twee laadpa-
len met vier stekkers op het par-
keerterrein van de gemeente. 
De fi etsenstalling is uitgebreid, 

zodat nog meer ambtenaren 
per fi ets naar het werk kunnen. 
Binnenkort meer nieuws van 
het duurzaamheidsfront. 

Twee elektrische dienstfi etsen

Naast muziek maken met een 
groep enthousiaste muzikan-
ten haalt muziekvereniging 
Nieuw Leven elke eerste don-
derdag van de maand vanaf 
18.30 uur oud papier op. Hier-
door kan de club diverse kos-
ten betalen die een muziekver-
eniging maakt.

Echter op dit moment zoeken 
we dringend hulp om deze 
inkomsten voor de vereni-
ging te behouden. Wat houdt 
het in: We lopen vanaf 18.30 
uur achter twee kraakwagens 
en 4 mensen in een wijk door 
Nieuw Loosdrecht. Dus ben je 
tussen de 18 en 70 jaar en houd 
je van beweging? Dan zouden 
we het leuk vinden als je ons 
komt versterken tegen een klei-
ne vergoeding. Je hoeft  geen lid 
te zijn van de vereniging, maar 
je helpt wel mee dat de muziek 
blijft  klinken in Loosdrecht. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen met nr: 06-11472741.

Foto: Twitter- 5d6e0717

Zaterdagavond heeft in de kas van 
Ome Joop aan de Kromme Rade 
de start van de campagne voor 
de Provinciale Staten en Water-
schapsverkiezingen plaatsgevon-
den, met de beide CDA lijsttrekkers 
Dennis Heijnen en Wim Zwanen-
burg.
Dit jaar stond de jaarlijkse stamp-
pottenbuffet van CDA Wijdeme-
ren in het teken van de verkiezingen 
op 20 maart voor de provincie en 
het waterschap. Ook vele CDA’ers 
uit de regio waren aanwezig bij de 
start van de campagne.“De pro-
vincie kan echt het verschil maken 
voor de inwoners van Wijdeme-
ren” aldus Dennis Heijnen. Kijk 
maar eens naar de woningbouw 
net buiten de dorpskernen, daar-
voor hebben we goedkeuring no-
dig van de provincie. Er zijn echt 
woningen nodig voor de dorpen. 
Dat red je niet door alleen in de 
kernen te bouwen, aldus Heijnen. 
En wat te denken van de N201, 
vult Jan Verbruggen aan. CDA 
Wijdemeren wil dat de provincie 
maatregelen neemt om de veilig-
heid op de N201 te verbeteren. Een 
eerste stap hiervoor hebben wij  

genomen door een amendement 
(wijzigingsvoorstel) in te dienen bij 
de behandeling van het provincia-
le verkiezingsprogramma van het 
CDA. De ledenvergadering van 
het CDA Noord-Holland heeft het 
amendement unaniem overgeno-
men.“Laten wij duidelijk zijn een 
vierbaans weg vinden wij echt on-
bespreekbaar en trouwens Utrecht 
heeft helemaal niets te zeggen over 
het Noord-Hollands gedeelte, van-
daar dat nu het Noord-Hollandse 
deel van de N201 toegevoegd is in 
het verkiezingsprogramma. Het 
gaat dan om de provinciale weg 
tussen Vreeland en Hilversum.”
Wim Zwanenburg zei zaterdag-
avond dat het waterschap een 
steeds belangrijkere rol voor de 
samenleving gaat spelen. Hij sprak 
over de uitdagingen rond klimaat-
verandering die we voortvarend en 
samen moeten oppakken.  “Kort-
om voor veel mensen voelen het 
waterschap en de provincie soms 
als de ver van mijn bed show, maar 
een stem voor het waterschap en 
de provincie maakt lokaal echt 
het verschil”, aldus de afsluitende 
woorden van Jan Verbruggen.

Verkiezingen centraal bij CDA
Stamppottenbuffet 
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Door: Karin van Hoorn

KORTENHOEF - ‘Inbrekers kij-
ken niet naar hoe je woont, 
maar hoe makkelijk ze binnen 
kunnen komen. Dus: Licht aan, 
raam dicht, deur op slot’.
Nouououou………...  

De lichten wáren aan,  de deuren 
wáren op slot en de ramen wáren 
dicht. Eén breekijzertje: keu-
kenraam open!  Woonkamer: 
laatjes omgekeerd, kastdeurtjes 
opengeschoven. Gordijnen in 
de slaapkamers dichtgetrokken. 
Kledingkast: rats rats rats. Kof-
fertjes, hup open, kastjes, gauw, 
alles eruit.  Werkkamer: bureau-
laden: snelsnelsnel, leegmaken 
die handel, smijt maar op de 
grond. Ladenkastje: omkeren. 
Tasjes en koff ers, leegschudden! 
Commodeladen, hup hup hup. 
Laatste kamer: laptoptas: geen 
laptop. Verdikkeme, hier is niets 
te halen. Geen ouwe sok met 
geld in de kast, geen gouden sie-
raden. Snel weg!

Ik mis niets
Zo moet het ongeveer gegaan 
zijn. Toen ik op woensdag 9 ja-
nuari thuis kwam, rond 23.30 
uur, zag ik, door mijn dubbel-
glazen voordeur, twee laatjes op 
de grond in de woonkamer. Hè? 
Heb ik dat gedaan? Nee toch? 

Langzaam-verkillende gedach-
te: er is iemand binnen geweest. 
Misschien is ie er nog wel. Tele-
foon: 112. Met trilstem. ‘Welke 
gemeente, politie, brandweer, 
ambulance?’. Effi  ciënt. Politie. 
‘Mevrouw, we komen’. En daar 
zat ik. Bang. Bibberig. De buurt-
preventie-app gebruikt. Inbraak 
gemeld. Buren bellen? Die 
slapen al. Vriendin in Hilver-
sum gebeld. Die wilde me aan 
de praat houden tot de politie 
kwam, maar dat duurde te lang, 
gevoelsmatig en ik werd steeds 
zenuwachtiger. Kwart voor 12. 
Ik bel de politie nog een keer. 
‘Het is druk, maar zodra er een 
voertuig beschikbaar is, komen 
we’. Overburen gebeld. Die gaan 
vaker laat naar bed. Gelukkig, 
die kwamen, gelijk met de po-
litie. Twee agenten. Miriam en 
Rolf. Huis onderzocht. ‘Komt 
u maar kijken, mevrouw, maar 
het is een beetje rommelig’. 
Rommelig! Dat bleek een un-
derstatement. Mijn hemel. Wat 
een puinhoop. Verschrikkelijk. 
Kleren overal, koff ertjes leegge-
schud, papieren her en der. En 
ik ben niet het enige slachtoff er 
in onze gemeente. Dat is erg!
Agent Miriam maakte professi-
oneel proces-verbaal op. Agent 
Rolf, na onderzoekend rondje 
huis,  vroeg: ‘Bent u niet toe aan 
een wijntje? Jazeker. Heel erg. 

Met de overburen een glaasje 
wijn, Miriam wilde niks, Rolf 
een glaasje sinaasappelsap. On 
duty. ‘Mist u iets?’, vroeg Mi-
riam.
Nee, ik miste niets. Mijn on-
sluitbaar spaarvarkentje vonden 
de dieven kennelijk te min (al-
leen maar kleingeld), een tien-
jarige IPad is niet interessant, ik 
heb geen oude meesters aan de 
muur,  dus, nee, ze hebben niets 
meegenomen. Ik heb nooit geld, 
niet op de bank, maar zeker 
niet in huis en al helemáál geen 
briefj es van vijft ig of honderd, 
waar dieven naar op zoek zijn. 
Mijn duurste sieraad is een hor-
loge van €4,- op de kerstmarkt.  
De inbraak leverde niets op.

Opbeurende opmerkingen
Leverde niets op? Die inbraak 
heeft  mij heel véél opgeleverd. 
Ja, het is een beroerde, angsti-
ge ervaring dat er onbekenden 
in jouw huis zijn geweest,  on-
danks ‘Licht aan, Ramen dicht, 
Deur op slot’. Bovendien viel in 
diezelfde nacht het licht in heel 
Kortenhoef uit. Zat ik daar in 
het pikkedonker, met kaarsjes, 
te wachten op de slaap. Maar: 
wat waren en zijn er veel lieve 
mensen om me heen: de poli-
tieagenten, die me heel gedul-
dig, vriendelijk, haast gezellig, 
op m’n gemak stelden. Mijn 

Licht aan, raam dicht, deur op slot

Spullen, spullen en nog meer spullen
Door: Nikwi Hoogland

KORTENHOEF – Een walhalla 
voor koopjesjagers, verzame-
laars en handelaren. Maar ook 
voor de ‘gewone burger’. In 
sporthal de Fuik van Korten-
hoef was op zondag 20 januari 
een prachtige vlooienmarkt. 
Zo’n 80 kraampjes met heel 
veel spullen. Wat staat er dan 
zoal in deze kraampjes? Onder 
andere mooie boeken, kristal-
len vazen en natuurlijk echte 
en nepsieraden. 

’s Ochtends is het nog tamelijk 
rustig. De mensen achter de 
kraampjes halen nog maar een 
kopje koffi  e en wachten af tot 
de middag. Rond 12 twaalven 
begint het storm te lopen. Ie-
dereen komt ineens spullen ko-
pen, het is spitsuur. Ook voor 
de ingang van de Fuik staat een 
rij mensen. Eenmaal binnen 
kijken ze hun ogen uit. Dit in 
Kortenhoef? Een vlooienmarkt 
met zoveel drukte en gezellig-
heid. 

Gunnen
De mensen achter de kramen 
komen van verschillende plek-
ken uit het land. Sommigen uit 
de buurt, zoals Hilversum of 

Diemen. Maar anderen ook uit 
andere steden, zoals Veenen-
daal. Deze marktverkoper uit 
Veenendaal vertelt zijn verhaal 
over marktwaarde. “Vroeger 
waren mensen nog geïnteres-
seerd in prijzen. Nu is dat echt 
anders. Mensen betalen alleen 
maar wat ze zelf willen geven 
voor producten. Als je zelf 
spullen hebt die veel waard zijn, 
wacht dan nog maar even met 
verkopen. Geef het vijf jaar en 
je krijgt er veel meer voor dan 
nu.” Daarnaast vertelt hij dat 
het bij een vlooienmarkt een 
kwestie is van gunnen. “Zonet 

kwam een klein jochie oorbel-
len kopen voor zijn moeder. Ja, 
dan komt hij met drie euro en 
geef ik hem gewoon twee euro 
terug. Kan hij nog wat leuks 
kopen voor zichzelf.” 

Vriendelijk publiek
Als je de vraag stelt, wat voor 
publiek komt hier op de vlooi-
enmarkt vandaag? Dan krijg 
je als antwoord dat het een 
zeer vriendelijk publiek is. 
Een andere marktverkoper uit 
Bussum zegt zelfs, “Eigenlijk 
maakt het mij niet eens uit of 
ik wat verkoop. Het publiek 

Tot en met half maart exposeert 
Marilyn Newalsing in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht. Marilyn Newals-
ing is arts maar zoekt in haar 
vrije tijd graag haar creatieve 
kant op. 
Ze combineert diverse tech-
nieken: acrylverf met graffi  ti 
spuitbussen en paletmessen, en 
houtskool accenten.  Er komt 
geen enkele kwast aan te pas. 
Dit is haar eerste expositie.
Tjalk 41; 035- 582 5488

Nieuwe
expositie in 
bieb

overburen, die midden in de 
nacht naar me toe kwamen en 
bij me bleven, die zeiden: ‘Als je 
wilt slapen, wij hebben een bed 
voor je’. De boeketten bloemen 
en kaartjes ‘sterkte’ die ik kreeg 
van vrienden en achterburen 
(die ook meteen boodschappen 
wilden doen en de alshetkalf-
verdronkenisdemptmende-
put- reparaties uitvoerden.)  De 
bezoekjes en zorgzame telefoon-
tjes. De omhelzingen. Het bosje 
gedroogde salie en wierook om 
de negatieve invloeden in huis 
weg te roken. De opmerkin-
gen: ‘Dat doe je goed, mam”. En 
‘Trots op je, Kaar!’.  De whatsap-
pjes via de buurtpreventie app: 
‘Wat naar zeg, is er iemand die 
naar u toe kan komen? Bijv. bu-
ren?’  Kijk, dat zijn opbeurende 
opmerkingen. Whatsappjes van 
onverwachte anderen die me 
een hart onder de riem staken. 
Een mij onbekende mevrouw 
uit de buurt die haar medeleven 
kwam betuigen. Meelevende 
verzekeringsmensen, sloten-
makers, timmermannen die 
onmiddellijk kwamen kijken 
wat ze konden doen. En dan dat 
doosje toff ees met een lief brief-
je erbij, dat me hevig ontroerde. 
‘Dat dit je mag troosten’. Alle 
toff ees binnen een kwartier op-
gegeten. Dat dan weer wel. Maar 
het troostte inderdaad. Hartelijk 
dank allemaal.

hier is al heel prettig. Geen zeu-
rende mensen, geen ruzies om 
onzin.” Een mooie instelling, 
maar gelukkig wordt er wel veel 
verkocht. Bijna iedere markt-
verkoper heeft  wel een aantal 
spullen verkocht. Het mooie 
aan een vlooienmarkt is ook 
de mogelijkheid van afdingen. 
“Mag ik deze vaas voor €15 in 
plaats van €20?”, zegt een ou-
dere man tegen de man achter 
het kraampje. “€18,” antwoordt 
de man. “€17 en we hebben 
een deal,” antwoordt de oudere 
man weer. De man achter de 
kraam zucht, maar glimlacht 
en zegt vervolgens, “€18 en dan 
krijgt u deze vogel erbij.” De 
oudere man denkt na en zegt 
vervolgens tevreden: “Vooruit, 
daar kan ik wel mee aankomen 
bij mijn vrouw.” 

Knap
Het unieke aan deze vlooien-
markt is de opkomst. En niet 
alleen een opkomst van men-
sen uit de dorpen van Wijde-
meren, maar ook van buitenaf. 
Dit laat weer goed zien hoe een 
dorp kan stralen en mensen 
naar zich toe kan trekken. 

LOOSDRECHT - Ga mee met de 
boswachter voor een prachtige 
wandeling rond de Loender-
veense Plas. In dit gebied zijn 
veel bijzondere wintergasten 
te zien, zoals het nonnetje, de 
brilduiker en de krooneend. 
We wandelen langs de plas om 
deze watervogels te spotten. 
Vergeet uw verrekijker niet. 
Een gids van de Vogelwerk-
groep Gooi en omstreken helpt 
u de verschillende vogels te 
herkennen. De Loenderveense 
plas is een prachtig natuurge-
bied waar Waternet een deel 
van het drinkwater voor Am-
sterdam en het Gooi voorzui-
vert. Het gebied is normaal niet 
toegankelijk voor publiek, dus 
een unieke kans om een kijkje 
te komen nemen. 
Wanneer: zaterdag 2 februari; 
aanwezig: 10.15 uur. Bloklaan 
5, Loosdrecht. Geen kosten. 
Aanmelden en meer informa-
tie: https://waternet.nl/loen-
derveenseplas.

Foto: Jan Dirk Bol

Vogelexcursies 
rond Loender-
veense Plas
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Colofon
Woningbouwvereniging 

Vecht en Omstreken
Bezoekadres: 
Poeldijk 2 te Breukelen
Maandag t/m vrijdag 
8.30 - 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt u 
uitsluitend terecht op afspraak.

Bezoekadres: 
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag en donderdag
9.00 - 16.00 uur

Postadres: 
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Telefoonnummer: 
(0346) 25 94 90
Toets 1 voor het melden van een 
reparatieverzoek!

Wij zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar 
van 8.00 tot 16.00 uur

Deze pagina wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van 
Woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken. 
De pagina verschijnt 4 x per jaar.

Voor vragen over de inhoud of 
suggesties voor onderwerpen 
kunt u contact opnemen met 
Woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken.

www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl

We doen ons best u zo goed moge-
lijk te helpen en uw vragen zo dui-
delijk mogelijk te beantwoorden. 
Toch kan het gebeuren dat u niet 
tevreden bent. Bespreek dit dan met 
de betreffende medewerker. Komt u 
er met hem of haar niet uit? Geef uw 
klacht dan schriftelijk door aan de 
leidinggevende. Binnen vier weken 
ontvangt u antwoord op uw klacht.  

Regionale klachtencommissie
Komt u er met ons niet uit? Dan 
kunt u eventueel de onafhankelijke 
klachtencommissie inschakelen. 
Op www.kwru.nl leest u hoe u dit 
kunt doen. 

Heeft u geen klacht, maar wel een 
compliment voor ons? Dat horen we 
natuurlijk nog veel liever.

Complimenten 
en klachten

Prestatieafspraken 2019

OndernemingsplanReparatieverzoeken direct 
naar de aannemer

In december 2018 hebben we de presta-
tieafspraken getekend met de Gemeente 
Stichtse Vecht en andere woningcorpo-
raties. Duurzaamheidsafspraken zijn 
een belangrijk onderdeel binnen deze 
afspraken. 

Ook met de gemeente Wijdemeren
hebben we prestatieafspraken gemaakt
voor onze woningen in Loosdrecht.

De prestatieafspraken met beide ge-
meenten kunt u op onze website vinden.

We stelden een nieuwe koers vast voor 
de komende jaren. Daarin beschrijven 

we onze plannen tot 2023. Leest u mee?
Op onze website vindt u het document.

Is er iets in uw woning stuk en valt dit 
niet onder het huurdersonderhoud? 
Nu kunt u uw afspraak voor een re-
paratie meteen zelf inplannen met de 
aannemer. 

Samenwerking
We zoeken steeds naar manieren om 
onze dienstverlening te verbeteren en 
efficiënter te maken. We werken sinds 
kort samen met Aalberts Beheer & 
Onderhoud bv voor het afhandelen 
van onze reparatieverzoeken. Voor 
reparatieverzoeken neemt u direct 
contact op met Aalberts waardoor het 
maken van een afspraak sneller gaat en 
voor u meer duidelijkheid biedt. Ook 
krijgt u een vaste contactpersoon voor 
het uitvoeren van reparaties. Het repa-
ratieproces verloopt hierdoor efficiën-
ter en sneller. 

Aalberts handelt uw reparatiever-
zoek af
Een van de medewerkers van Aalberts 
maakt met u een afspraak en stuurt de 
servicemedewerker aan die bij u langs-
komt voor het uitvoeren van de repa-
ratie. Deze servicemedewerker maakt 
gebruik van een tablet waarop de uit te 
voeren werkzaamheden worden weer-
gegeven. De servicemedewerker kan u 
na het afronden van zijn werk vragen 
om de kwaliteit van zijn werkzaamhe-
den en uw contact met Aalberts te be-
oordelen. Voor installatiewerkzaam-
heden stuurt Aalberts ook de gespe-
cialiseerde partner aan, waarvan u in 

dat geval een servicemedewerker kunt 
verwachten. 

Let op: huurdersonderhoud
Kleine klussen in huis die onder huur-
dersonderhoud vallen, worden niet 
uitgevoerd door Aalberts. Het gaat 
om kleine reparaties die ontstaan zijn 
door gebruik en die u zelf uitvoert of 
laat uitvoeren. Denk aan het smeren 
van sloten en scharnieren, het vervan-
gen van een vlotter in het toilet, etc. 
U kunt op onze website zien welke 
klussen onder het huurdersonderhoud 
vallen.

Uw reparatieverzoek melden
Valt uw reparatieverzoek niet on-
der het huurdersonderhoud? U belt 
nog steeds met het algemene num-
mer (0346) 25 94 90 van Vecht en 
Omstreken en komt met keuze 1 au-
tomatisch bij een medewerker van 
Aalberts.

Wilt u een reparatieverzoek melden 
buiten kantooruren? Bel dan alleen in 
geval van spoed bovenstaand telefoon-
nummer. U wordt dan doorverbonden 
met de Boodschappendienst. 

CV, glas of rioolservice zelf regelen
Problemen met uw cv-ketel, een re-
paratie aan glas in uw woning of ge-
bruikmaken van uw rioolservice meldt 
u altijd direct zelf bij de betreffende
partij. U vindt alle benodigde infor-
matie op onze website.

Plannen Schepersweg
Ondertekening projectovereenkomst Schepersweg met aannemer Van Wijnen.

In 2019 en 2020 gaan we vier flats aan 
de Schepersweg in Breukelen renoveren. 
Daarbij richten we ons vooral op het 
verbeteren van de duurzaamheid.

Prettige ketensamenwerking
De afgelopen maanden is door het pro-
jectteam van Vecht en Omstreken en 
Van Wijnen in Utrecht hard gewerkt aan 
verschillende scenario’s om uiteindelijk 
te komen tot een projectteamplan dat 
het beste resultaat oplevert voor zowel 
de huurders als Vecht en Omstreken. 
Dit project is het resultaat van de pret-

tige ketensamenwerking tussen beide 
partijen die in 2018 is gestart. Na de 
Maltbyflat wordt dit het tweede project 
dat Vecht en Omstreken en Van Wijnen 
samen gaan aanpakken. Met de erva-
ring van de Maltbyflat zien we dat de 
ketensamenwerking zijn eerste vruch-
ten begint op te leveren; de teams raken 
meer en meer op elkaar ingespeeld.

Voldoende draagvlak bij bewoners
De bewoners krijgen uiteindelijk een 
duurzamere woning. In het project 
worden kozijnen vervangen, asbest gesa-

neerd, zonnepanelen geplaatst, mecha-
nische ventilatie geplaatst, nieuwe hek-
werken en er worden onder voorwaar-
den opties geboden voor renovatie van 
badkamer en keuken. Meer dan 70% 
van alle bewoners van de vier flats stemt 
positief in met het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Daarmee is het beno-
digde minimum van 70% ruim gehaald.

In het 2e kwartaal van 2019 start Van 
Wijnen Utrecht met de werkzaamheden 
die halverwege 2020 worden opgele-
verd.

Maltbyflat 
duurzamer

We verduurzaamden 43 apparte-
menten aan de Lt. Maltbystraat in 
Breukelen. Hierbij hebben we de
uitstraling van de flat verbeterd, het 
wooncomfort verhoogd en energeti-
sche verbeteringen doorgevoerd. Door
het verbeteren van de energiepres-
tatie van de woningen valt de ener-
gierekening voor bewoners lager uit.

Wij trokken gedurende het project sa-
men op met bewoners en aannemer.
Dit werd erg positief ervaren. Samen
hebben we de geslaagde renovatie en 
verduurzaming gevierd met een buurt-
borrel.

Huurdersorganisatie
Er is een nieuwe huurdersorganisatie 
in oprichting. Het doel van de huur-
dersorganisatie is het behartigen van 
de belangen van alle huurders van
een woning die in eigendom is van 
Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken.

Acht huurders willen graag in het op-
richtingsbestuur, wellicht zijn er nog
meer belangstellenden. In januari gaan
we plannen maken, wordt de huurders-
organisatie opgericht en gaat deze aan 
de slag om de belangen van de huurders
te vertegenwoordigen. Het bestuur wil 
initiatiefnemer zijn van groepjes die
meedenken over bepaalde thema’s. Er is
al een eerste werkgroep die zich bezig-
houdt met het thema huurverhoging.

Op onze website houden we u op de
hoogte van de meest recente ontwikke-
lingen.

Woning opleveren via app
Sinds kort gebruiken we bij nieuwe ver-
huringen een tablet om de administratie 
direct in de woning te kunnen regelen. 
Dit levert tijdswinst op voor u en ons.
Gaat u verhuizen en levert u een woning 
aan ons op? Dan komt de opzichter de 
woning inspecteren met behulp van de 
tablet. Gaat u een woning van ons hu-
ren? Dan komt de opzichter de woning 
opleveren met behulp van de tablet. Alle 
bevindingen en gemaakte afspraken staan 
direct en overzichtelijk via de tablet in ons 
systeem.



NIEUWSSTER  7Woensdag  januari 

’s-GRAVELAND- Wandel zon-
dag 3 februari tussen 10.30 
en 12.30 uur mee met de 
boswachter over de buiten-
plaatsen in ‘s-Graveland. Deze 
activiteit, speciaal voor volwas-
senen, duurt ongeveer 2 uur. 

De ’s-Gravelandse buitenplaat-
sen kennen een boeiende ge-
schiedenis. Wat in de 17e eeuw 
begon als investering van rijke 
Amsterdamse kooplieden in 

ontgonnen heidegebied, groei-
de door de eeuwen heen uit tot 
een prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhuizen 
op parkachtige landgoederen. 
Ga mee en ontdek de natuur 
en de cultuurhistorie op Boe-
kesteyn, Schaep en Burgh en 
Bantam. De boswachter weet 
de mooiste plekjes te vinden. 

Handig om te weten
Reserveer snel, want vol = vol. 

Er is een maximum aantal 
deelnemers. Graag een kwar-
tier van tevoren aanwezig zijn. 
Honden mogen niet mee. Voor 
alle activiteiten geldt deelname 
uitsluitend na aanmelding en 
betaling vooraf via de website.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 - 656 30 80. 
Lid € 5,00, niet lid € 8,00. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek. 

Ontdek de winterse buitenplaatsen 

Actie Kerkbalans 
WIJDEMEREN- Mogelijk is deze 
week bij u een envelop van Ac-
tie Kerkbalans afgegeven of op 
de deurmat geploft. 

In alle kerken in ons land zijn 
vrijwilligers druk bezig met de 
verspreiding van de informatie 
over Kerkbalans en het ophalen 
van de toezeggingen. De jaar-
lijkse Actie Kerkbalans is be-
stemd voor de eigen kerkelijke 
gemeente of parochie. Vanzelf-
sprekend hopen de penning-
meesters weer op een mooi 

resultaat. Alleen dan kunnen 
we in onze gemeente of paro-
chie aan het werk blijven zoals 
dat nu het geval is. Binnenkort 
wordt de antwoordenvelop 
weer opgehaald. Hopelijk hebt 
u deze dan klaar liggen. Alvast 
hartelijk dank voor uw gulle 
gave.

Kom wat leuks doen bij het 
Kursusprojekt Loosdrecht

Hard werken én leuke dingen 
doen, als de balans daar tussen 
goed is kun je de wereld aan. 
Helt de balans over naar (te) 
hard werken, dan kan het mis 
gaan, dus…Tijd voor iets leuks!
Op 23 januari zijn alle kinde-
ren van Wijdemeren welkom 
om met hun opa, oma, ouders 
of gekke tante te komen taarten 
en koekjes bakken. Die zelfde 
dag ’s avonds is er een lezing 
over het ontstaan van de Vecht-
plassen; Van kwel, polders en 
plassen. 1 februari kunnen alle 
creatieven onder ons vogels ko-
men maken van papier-maché 
met crêpepapier en nog meer 
creativiteit kan geuit worden op 
de 19de door een spin van wil-
gentenen te maken. Als ik het 
dan nog even over balans mag 
hebben, kom 25 februari naar 
Zentangle en ga verder met 
meditatief tekenen. Gedurende 
2 maandagavonden gaan wij 
verder met de eerder opgedane 
basistechniek. Ook in maart is 
er veel te doen voor groot en 
klein. Creatief met sieraden 
maken in Mokume Gane Hid-
den Magic techniek, leerzaam 
tijdens de verschillende lezin-
gen of speciaal voor de kleine-
ren met een kijkje (en vooral 
een knuff el) bij de lammetjes. 
Kijk op de kploosdrecht.nl voor 
meer informatie en de exacte 
datum en tot gauw!

Kom wat leuks 
doen bij het 
Kursusprojekt 
Loosdrecht

ANKEVEEN- Op woensdag 30 
januari treedt Vreelander Hel-
ge Slikker met een bijzondere 
voorstelling op in Theater De 
Dillewijn in Ankeveen.  

Sinds 2000 komt Helge Slikker 
met enige regelmaat op IJsland. 
De fascinatie en liefde voor dit 
onherbergzame eiland hebben 
geresulteerd in het opschrijven 
van een geschiedenis. Een die 
zich afspeelt op de grens van 
de mensenwereld en de wereld 

van de Noorse mythologie, een 
die gaat over rouw en het her-
ontdekken van de liefde, over 
nietigheid en de goden verzoe-
ken. 
Dit verhaal vormt de basis voor 
een bijzonder theatraal con-
cert. Helge Slikker neemt je aan 
de hand van nieuw geschreven 
muziek mee op een avontuur 
over het hele eiland. Hij staat op 
het podium samen met produ-
cer en muzikant Dave Menke-
horst. Paul de Munnik, met wie 
Helge al vaker samenwerkte, 
tekent voor de regie. Madeleine 
Matzer is als artistiek adviseur 
betrokken.
Try out op woensdag 30 januari 
2019. Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten: € 16,- via www.dedillewijn.
nl

Foto:
David Menkehorst

Fascinatie voor IJsland in 
Theatershow As.

Op zondagmiddag 27 januari 
om 15.00 speelt het Haagsche 
Maris Kwartet bestaande uit 
Dana Mihailescu viool, Brigitte 
Rebel viool, Hedwig Smulders 
altviool en Frank de Gee cello 
in Galerie Vermeulen Art op De 
Zodde 20 in Loosdrecht. 

Er wordt van Ludwig van Beet-
hoven het Strijkkwartet nr. 
1 opus 18 en van Alexander 
Borodin het Strijkkwartet nr. 2 
gespeeld. Gedurende de maan-

den januari, februari en maart 
is er een tentoonstelling van 
zilveren en gouden sieraden 
gemaakt door de beroemde 
edelsmidse Nicolette Korte-
ling-Kool
Reserveren kan telefonisch 06- 
53184318, 035- 5821730 of per 
email info@vermeulenart.nl 
Kaarten € 15.—inclusief in de 
pauze en na afl oop hapjes en 
drankjes.

Maris Kwartet bij Vermeulen Art

Tijdens een Kerstoptreden voor 
ouderen op de Antoniusschool 
verkocht de 8-jarige Malin haar 
10 schilderijen en tekeningen. 
Ze verdiende daarmee 73,10. 
Dat geld stopte ze in de collec-
tebus van dierenasiel Crailo. 
Die vinden haar een topper!

Malin verdient 
€73,10 voor 
Crailo
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WANNEER TIJD WAT WAAR
25, 26, 31 jan. 20.00 u. DSO toneel ‘Geen dag spijt’ CCK, Parklaan, Kortenhoef

za. 26 jan. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef

za. 26 jan. 18.00 u. ‘Goede voornemens’ lezing en maaltijd  Noordereind 17-19,’s-Grav.

za. 26 jan. 19.30 u. ARTV (Ank. tennis) Wintertoernooi Tuliphallen, Kininelaan, H’sum

za. 26 jan. 20.15 u. Concert Music Meets Film Stars  Dillewijn, Ankeveen

zo. 27 jan. 11.00 u. Struinen en knutselen in natuur NM, Noordereind 54B, Grav. 

zo. 27 jan. 14.00 u. DSO toneel ‘Geen dag spijt’ CCK, Parklaan, Kortenhoef

zo. 27 jan. 15.00 u. Galerieconcert Maris Kwartet De Zodde 20, Loosdrecht

zo. 27 jan. 15.30 u. Concert Music Meets Film Stars  Dillewijn, Ankeveen

wo. 30 jan. 19.30 u. Inloopavond boomonderhoud NdB. Spieghelhuys, NdB.

wo. 30 jan. 20.15 u. Helge Slikker, try-out  ‘As.’ Dillewijn, Ankeveen

do. 31 jan. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

01, 02 feb. 20.00 u. DSO toneel ‘Geen dag spijt’ CCK, Parklaan, Kortenhoef

za. 02 feb. 10.15 u. Vogelexcursie Loenderveense plas Bloklaan 5, Loosdrecht

za. 02 feb. 20.00 u. Amicitia Winterconcert Antoniuskerk,Kerklaan,K’hoef

za. 02 feb. 10.45 u. Lions Bridge aan de Dijk 6 kroegen, Oud Loosdrecht

zo. 03 feb. 10.30 u. Winterse buitenplaatsen, wandeling NM, Noordereind 54B, Grav.

zo. 03 feb. 15.00 u. D3D Jamsessies De Drie Dorpen, Ankeveen

zo. 03 feb. 16.30 u. 2e Bultpop met Fusebox Dillewijn, Ankeveen

do. 07 feb. 18.00 u. Food for Soul, islam Oude Kerkje, Kortenhoef

za. 09 feb. 10.00 u. DSO auditie danseressen Foxtrot CCK, Kerklaan, Kortenhoef

Activiteiten agenda

REGIO- Bij Viore, centrum voor 
iedereen die leeft met kanker, 
werd het 40.000e bezoek ge-
teld. Mariëlle Jägers stapte op 
een donderdagochtend tegen 
tienen nietsvermoedend over 
de drempel, en werd daar ver-
rast met een grote bos bloe-
men.

Mariëlle komt bijna elke don-
derdag naar Viore in Hilver-
sum om te schilderen in het 
atelier. Schilderen is een van 
de vele activiteiten die Viore 
organiseert voor haar bezoe-
kers. Mariëlle had natuurlijk 
geen idee dat haar dit feeste-
lijke onthaal te wachten stond. 
Directeur Miranda van den 
Eijnden stond haar binnen op 
te wachten: “Viore is blij dat 
een groeiende aantal mensen 

ons weet te vinden. Het blijkt 
een plek te zijn waar mensen 
die leven met kanker zich thuis 
voelen. Waar bezoekers en vrij-
willigers samen aandacht geven 
aan ieders persoonlijke situatie. 
Viore helpt bij het vinden van 
je eigen weg in het omgaan 
met kanker en de gevolgen 
ervan. We bieden een warme 
plek waar je je thuis kunt voe-
len. Waar je ondersteuning en 
ruimte krijgt om je zelfvertrou-
wen weer op te bouwen, nieu-
we perspectieven te ontdekken 
en daarmee de kwaliteit van je 
leven te verhogen.”
Viore is geopend op 29 febru-
ari 2012 en bestaat dus bijna 7 
jaar. Voor Viore is deze mijlpaal 
een heuglijk feit. De taart wordt 
aangesneden en de wekelijkse 
creatieve inloop begint extra 

feestelijk.
Bij Viore staan de deuren op 
het Oostereind 115 open op 
alle weekdagen tussen 10.00 en 
16.00 uur. Zonder afspraak of 
verwijzing kunnen bezoekers 
dan terecht voor een luisterend 
oor en voor informatie over het 
uitgebreide aanbod aan activi-
teiten en lezingen. Bezoekers 
kunnen ook een (telefonische) 
afspraak maken voor indivi-
duele gesprekken over bijvoor-
beeld kanker binnen het gezin, 
opbouwen na kanker en le-
vensvragen. Zie voor meer in-
formatie ook de website: www.
viore.org. 
Oostereind 115, 1212 VH Hil-
versum; Tel. 035-6853532; 
info@viore.org

Viore noteert 40.000e bezoekFood for soul (2) in het 
Oude Kerkje

KORTENHOEF Avonden om 
u te laten inspireren door de 
‘oude verhalen en rituelen’ van 
christendom en islam. De avon-
den vinden plaats in het Oude 
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 
164, Kortenhoef. Onder het ge-
not van een eenvoudige maal-
tijd luisteren we naar de inlei-
ders en komen we met elkaar 
in gesprek. De tweede avond 
is op donderdag 7 februari en 
gaat over de islam

U wordt verwacht om 18.00 
uur. De avonden worden rond 
20.00 uur afgesloten met een 
meditatief moment. Aanmel-
den: via scriba@osg-korten-
hoef.nl
Enis Odaci, publicist en islam-
deskundige zal spreken over 
het thema: ‘De pijn van migra-
tie. Hoe de reis naar een nieuw 
land zorgt voor een nieuwe blik 
op samenleven: dwars door cul-
turen, religies en persoonlijke 
relaties heen.’ Mijn wieg stond 

in Antakya (Antiochië), Tur-
kije, de plaats waar de apostel 
Paulus zijn eerste kerk stichtte. 
Ik kom uit een gezin waar mijn 
vader naast zijn werk geen tijd 
had om te studeren. Hij werkte 
in de landbouw en probeerde 
zo het gezin te onderhouden. 
Mijn vader migreerde als gast-
arbeider begin jaren ’70 naar 
Nederland en in het kader van 
de gezinshereniging kwam ik 
op tweejarige leeft ijd ook naar 
Nederland. Als peuter liep ik 
polio op en dat zorgde ervoor 
dat ik mijn eerste schooljaren 
in het speciaal onderwijs door-
bracht. Die zorg is bepalend 
geweest voor mijn blik op de 
wereld. Veel kansen, veel mo-
gelijkheden. Na de universiteit 
te hebben afgerond begon ik 
als verkeerskundige eindelijk, 
zo voelde het, een rol van be-
tekenis te spelen in de maat-
schappij.
Inlichtingen:  www.osg-korten-
hoef.nl

ANKEVEEN- Voor wie het nog 
niet wist, het koor All Direc-
tions! bestaat op 9 maart 50 
jaar. En dat willen de koorleden 
uiteraard op grootscheepse 
vieren, onder andere met een 
reünie. Zegt het voort!

Op zaterdag 9 maart is er om 
19.00 uur een eucharistievie-
ring in de St.- Martinuskerk, de 
thuisbasis van dit gezelschap, 
dat ooit in 1968 begon als An-
keveens Jongerenkoor. Naast 
de verkondiging met religieuze 
liederen is dit koor uitgegroeid 
tot een volwassen koor dat ook 
gevarieerde popsongs ten ge-
hore brengt, Nederlands- en 
Engelstalig. Vorig jaar maart 
voerde All Directions! nog drie 
avonden De Passion op in een 

stampvolle kerk. Nu dus het 
gouden jubileum vieren met le-
den en oud-leden. Er is echter 
geen archief van de vroegere 
leden, daarom zoekt het koor 
contact met hen. Er moeten 
honderden oud- leden in onze 
vijf dorpen wonen. Meld je aan! 
Of weet u iemand die vroeger 
op het koor zat, maak hem of 
haar attent op de reünie. Die is 
ook op 9 maart, na afl oop van 
de viering in het IJsclubgebouw 
in Ankeveen (± 20.00 uur). Een 
gezellig samenzijn van oude en 
nieuwe zangers en zangeressen. 
Gezocht! Oud-koorleden van 
All Directions! (Ankeveens 
Jongerenkoor). Meld je aan op: 
reunie@alldirections.nl. Zie 
ook de website: www.alldirec-
tions.nl 

All Directions! zoekt koor-
leden voor de reünie



NIEUWSSTER  9Woensdag  januari 

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Komend weekend 
kunt u getuige zijn van twee bij-
zondere muziekvoorstellingen 
in Theater De Dillewijn. Muziek-
verenigingen De Vriendschaps-
kring en Nieuw Leven presen-
teren een show met muziek en 
fi lm. Over het grote doek snellen 
elf bekende fi lmfragmenten, te-
gelijkertijd spelen ongeveer 37 
musici van beide orkesten o.l.v. 
Ronald de Haan live de bijpas-
sende composities. 

Als alles perfect verloopt, klinkt 
de laatste maat exact op de laat-
ste seconde van de fi lm. Maar 
daarvoor moet eerst nog stevig 
worden geoefend. Op deze mie-
zerige maandagavond zijn er 
nog drie repetities voor de leden 
van beide verenigingen uit An-
keveen en Loosdrecht. Dirigent 
De Haan vraagt concentratie, 
waarbij het gehoor een doorslag-
gevende rol speelt. “Graag me-
teen 100% erop zitten. We heb-
ben veel te doen. Gebruik je oren 
goed, het is vooral goed luiste-
ren.” Zijn woorden hebben uit-
werking, want de blazers en slag-
werkers volgen in hoog tempo 
de instructies. De opening is de 
wereldberoemde tune van 20th 
Century Fox, inclusief lichtbun-
dels en harde drums. Daarna wil 
de dirigent de toonladders van 
forte naar piano horen en ook 
nog eens van de bugels, trompet-
ten, saxofoons, baritons, hoorns, 
trombones en bassen apart. Als 
de blazers individueel hun kope-

ren klanken naar buiten stoten, 
kan dat best confronterend zijn, 
maar niemand barst in tranen 
uit of krijgt rode vlekken. Dat 
komt voornamelijk door de mil-
de opmerkingen van De Haan. 
Hij hoort elke wanklank, geen 
valse noot ontgaat hem, maar hij 
corrigeert met zachte hand. Een 
lichte vingerwijzing zegt genoeg. 
Na Th e Beauty and Th e Beast 
volgt het herkenbare Star Wars. 
Tussendoor gebruiken de muzi-
kanten de adempauze om hun 
instrument op orde te brengen. 
Ze behandelen het koper alsof 
het hun baby is, ze schudden, 
poetsen, wrijven, spugen en 
strelen alle edele delen van het 
instrument. Als een euphoni-
um-speler erkent dat hij marca-
to en legato bij de melodie van 
Harry Potter door elkaar haalt, 
kost hem dat een rondje bij een 
volgende fout, bezweert de di-
rigent hem. De stemming zit 
er direct in. “Beste slagwerkers, 
zou het een volgende keer tege-
lijk kunnen?”, luidt de retorische 
vraag van de muzikaal leider. Bij 
de beroemde tonen van Ennio 
Morricone zie je als het ware Th e 
Good, Th e Bad en Th e Ugly over 
de Ankeveense Stichtse Kade 
slenteren, zo naturel neergezet 
door de fanfare. Daarna volgen 
onder andere Soldaat van Oran-
je, Goldfi nger, King Kong en de 
vertederende Hobbits. 

Er zijn nog kaarten
“De keuze van fi lmbeelden en 
muziek ging zo’n beetje tegelijk 
op”, vertelt VSK-vicevoorzitter 

Helen van Voorthuizen. “Een 
muziekcommissie moest in sa-
menwerking met de dirigent wel 
zoeken naar stukken die voor 
ons bespeelbaar zijn. Het gaat 
om elf fi lms, variërend van drie 
tot zeven minuten. Dat was best 
een pittige klus.” Ze voegt eraan 
toe dat ze heel blij is met de sa-
menwerking tussen het Loos-
drechtse Nieuw Leven en de An-
keveners. “Dit past heel goed bij 
beide orkesten. En het is natuur-
lijk heerlijk dat alle secties prima 
zijn ingevuld.” 
A.s. zaterdag en zondag zijn de 
muzikanten ruim op tijd aan-
wezig om een prachtig concert 
te geven. Laat u meevoeren op 
een reis langs hobbits, hemel-
lichamen, cowboys, 007, mon-
sters, helden en fi lmsterren, vol 
humor, spanning, romantiek en 
vooral schitterende muziek. Het 
aantal plaatsen is beperkt, bestel 
snel. 

Zaterdag 26-01; 20.15 u.; zondag 
27-01; 14.30; www.dedillewijn.nl 

ADVER-
TEREN? 

DENIEUWSSTER.NL

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG – 
Vader Mikhail, moeder Julia, 
dochter Dana en neef Daniil 
vormen samen het Zemtsov 
Kwartet. De bezetting valt op 
omdat het om vier keer een alt-
viool gaat. Verder delen ze de-
zelfde leraar: Michael Kugel. De 
ouders geven les aan verschil-
lende Nederlandse conservato-
ria, dochter Dana timmert hard 
aan de internationale weg en 
Daniil haalde kortgeleden zijn 
bachelor. Afgelopen zondag 
traden ze op in Het Jagthuis.
Het programma bestond uit 
stukken die in de periode twee-
de helft  van de 19e eeuw tot en 
met laat in de vorige eeuw zijn 
geschreven. Wellicht omdat de 
bezetting niet zo gangbaar was 

en is, zijn de componisten dat 
ook niet. Ook al zijn de namen 
dan iets minder bekend bij het 
grote publiek, het programma 
loog er allerminst om. Gestart 
werd met een dromerige noc-
turne (opus 34) van Max von 
Weinzierl. Het dromerige was 
alleen wel vrolijk van karakter 
wat de compositie zeer toegan-
kelijk, verhalend en uitnodi-
gend maakte. Deze romantiek 
met een lach kwam van de hand 
van een componist waarvan we 
volgens vader Mikhail Zemtsov 
alleen weten waar hij begraven 
is. Leuk om te zien tijdens het 
spelen was de communicatie 
tussen vader en dochter. Vooral 
haar kon je vanwege een on-
miskenbare frisheid aanmer-
ken als de muzikale lijm binnen 
het kwartet. Het fantasievolle 
kwartet van Bowen dat volgde 

Familie Zemtsov in het Jagthuis
leverde veel speelplezier op. 
Geschreven door een altviolist 
voor altviolisten. En dat was te 
horen. Je kon zien dat dit een 
favoriet werk was van de fa-
milie. Het laatste stuk voor de 
pauze was van Pappini. Deze 
componist wilde in het roman-
tische tijdperk graag weer te-
rug naar hoe het ooit was. De 
vernieuwingen in de muziek 
waren niet aan hem besteed en 
hij componeerde zijn stuk dan 
ook in barokstijl met fuga en al. 
Dat deze Italiaan in zijn leven 
naar Ierland verhuisde en daar 
zijn leven voortzette, hoorde je 
vooral in het slot. Daar leek het 
net alsof je langs een café loopt 
en de kroegdeur ineens open-
gaat en er wat Ierse folklore 
ontsnapt.

Na de pauze
Na een gezellige pauze met 
koffi  e, thee en een loeiende 
houtkachel tegen de buitenmu-
urse kou, ging het verder met 
een stuk van Werkman. Dit 
was speciaal voor de Zemts-

ANKEVEEN - Zondagmiddag 3 
februari. Houd deuren en ra-
men gesloten, want de stop-
pen slaan door bij de tweede 
Bultpop van dit theaterseizoen. 
Het is de beurt aan Fusebox. 

De beste en meest beschamen-
de meezingers komen voorbij, 
veelal verwerkt in vette medleys. 
Feest, gekkigheid en bovenal ge-
zelligheid staan centraal. 
Als een achtbaan gaan de man-
nen door alle genres heen; van 
Backstreet Boys tot Hazes, langs 
AC/DC richting Nielson, door 
een looping naar Th e Beatles. 
Dat alles nét even origineler en 
met íets meer ballen dan je ge-

wend bent. Als jij het naar je zin 
hebt, hebben zij het ook. Fuse-
box verveelt nooit! 
Zondag 3 februari. Aanvang 
16.30 uur. (Zaal open 16.00 uur). 
Er is een beperkt aantal zitplaat-
sen. Kaarten: € 7,- aan de zaal. 
Voorverkoop: € 6,- via Het Wa-
pen van Ankeveen.

Stef’s Special
Bultpop wordt georganiseerd in 
samenwerking met Het Wapen 
van Ankeveen. Na afl oop van het 
concert kunt u daar genieten van 
Stef ’s Special. Kaarten voor dit 
diner + concert zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Het Wa-
pen van Ankeveen voor € 20,-. 

Feest met Fusebox in 
Theater De Dillewijn

2x ‘Music meets Film Stars’

ovs gecomponeerd en betrof 
het meest moderne werk van 
het concert. De spanningsboog 
leek naar voren geschoven als 
toonaangevend element, de 
harmonie naar de tweede plaats 
dirigerend. Het was toen laat in 
de middag en de laaghangende 
zon scheen in de ogen van va-
der Mikhail. Hij zei daar vooraf 
over dat een laagstaande zon 
tot verkeersongelukken leidt 
en dat hij die hier wilde voor-
komen. Nou lijkt moderne mu-
ziek soms juist expres te willen 
botsen en tonaliteit alleen op 
te zoeken om deze te onder-
breken. Zo was sprake van een 
geslaagd ongeluk. Tijdens dit 
stuk verdween de zon onder de 
horizon en volgden twee duo’s. 
De mannen speelden Lament 
van Frank Bridge, de dames 
brachten Roemeense dansen 
van Fieraru ten gehore. De 
mannen starten sterk met het 
treurige stuk. Toch scheen er 
een wat warrige fase te volgen, 
waarin ze elkaar wat kwijt leken 
te raken. Gelukkig was het hier 
eind goed al goed met het slot 
waar ze elkaar weer vonden. De 

dames vertolkten de Roemeen-
se folklore met veel dynamiek 
en hielden dat ook vol. Een van 
de moeilijke dingen aan optre-
den met z’n tweeën is dat alles 
hoorbaar is. Je kan geen maat 
afwezig zijn, of je merkt het. De 
vrolijke en levendige dansen 
hadden zijn weerslag op het pu-
bliek dat de spetterende slotak-
koorden dan ook dankbaar met 
een luid applaus beloonde. Het 
sluitstuk betrof een kwartet van 
de bekendste componist van de 
dag: Piazzolla. De bewerking 
kwam overigens van de hand 
van nog een andere Zemtsov: 
vader en opa Evgeny. Passie- en 
gloedvol als zijn stukken zijn, 
gaf Piazzolla het publiek een 
mooi, warm en sfeervol slot 
uitlopend in ‘Muerte de Angel’, 
de dood van de engel. De aan-
wezigen klapten de musici nog 
terug waarop een kleine toegift  
volgde. Daarna was het de gure 
kou in en snel met een rijk ge-
voel naar huis.
Ook een concert bijwonen? Ga 
voor de agenda verdere info 
naar www.jagthuis.nl.
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VOLOP KEUS!

%57
korting

Loosdrechtse Tekenaar
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'Voetbal’

Door: Michel Kamer

SV Loosdrecht is de winterstop 
uitstekend uitgekomen met 
een 4-1 overwinning op JSV 
Nieuwegein. Nick Doppenberg 
werd de held van de middag 
en mocht met drie doelpunten 
de bal mee naar huis nemen.

Eerste helft  startten beide ploe-
gen fel en de bezoekers uit 
Nieuwegein kregen de eerste 
mogelijkheid maar keeper Fa-
bien van Zoelen trad reddend 
op. Na 20 minuten spelen 
wordt een voorzet van Mer-
velinho Olijfveld maar half 
verwerkt en overtuigend door 

Nick Doppenberg tegen de 
touwen gewerkt. Drie minuten 
later stond de gelijkmaker al-
weer op ’t bord, want een vrije 
trap van 25 meter werd door 
JSV raak geschoten.  
De druk van JSV nam verder 
toe en Loosdrecht moest onder 
de lat een opmerkelijke wissel 
doorvoeren. Fabien viel ge-
blesseerd uit en werd notabene 
door zijn eigen vader Ramon 
van Zoelen vervangen. Dat 
lijkt een uniek feit in het voet-
bal. De veteraan op het doel 
zag  Loosdrecht vlak voor rust 
op voorsprong komen. Een 
goede voorzet van Jordi Stins 
werd teruggekoppeld door Ed-

win Klok en binnengetreden 
door Nick: 2-1.
Tien minuten na rust maakte 
Nick zijn derde door een duel 
te winnen van de keeper van 
JSV en de 3-1 af te drukken. 
Niet veel later sprintte Merve-
linho in euforie het veld over. 
Een rebound van een doelpo-
ging van Doppenberg werd 
door de linksback achter de 
doelman gewerkt. Loosdrecht 
kreeg nog goeie kansen maar 
het bleef bij 4-1. Prima uitslag 
voor de ploeg van Roy Versluis, 
die zijn contractverlenging kan 
vieren met drie punten. Vol-
gende week uit naar De Meern.

Vader vervangt zoon op doel

'Cyclocross’

Na de Koppelcross vindt er op 
het terrein GWC De Adelaar 
om 13.00 uur een Singles-
peedwedstrijd plaats. Dit is de 
première op het parcours aan 
het Kininelaantje. 

Wat is singlespeed? Cyclocross 
met één versnelling, singles-
peed. Geen pitbike, geen kar-
chers, geen campers. Alleen 
rauwe spierkracht en één ele-
mentaire fi ets tegen de cross 
elementen. Crossen voor de 

fun, maar wel op het scherpst 
van de snede. Dat is singles-
peed cyclocross in het kort. In 
de praktijk komt er natuurlijk 
veel meer bij kijken. List en 
bedrog voor, tijdens en na de 
wedstrijden, het nuttigen van 

‘verboden’ substanties, ploeg-
entactieken, versnellingskeus, 
misleiding en koers inzicht 
spelen net als in het echte cros-
sen een belangrijke rol. Dus 
is Mathieu te snel, en zijn die 
amateurs te serieus en je fi ets 

op het schakelwerk na in top-
conditie? Dan is SSCX wat 
voor jou. Ook bij deze bijzon-
dere wedstrijd is publiek van 
harte welkom.

Nieuw! Singlespeedwedstrijd 

Nick Doppenberg scoort 2e goal 
van zijn hattrick  (foto: Piet van 
Bemmelen)

'Koppelcross’

‘s- GRAVELAND – A.s. zondag 
27 januari wordt de Oogzorg 
Briljant Koppelcross verreden 
op het schitterende parcours 
van GWC de Adelaar aan het 
Kininelaantje te Hilversum. 
Na 1 uur wedstrijd zal de win-
naar van de Zilveren Helm, 
beschikbaar gesteld door de 
Polijstspecialist uit Hilversum, 
bekend zijn. Wie gaan Jordy 
Beuker en Ard Guldemeester 
opvolgen? Of prolongeren zij 
hun titel?

Er staan dit jaar ruim 40 kop-
pels aan de start om 10.30 uur. 
Al 3 weken voor de Koppel-
cross zaten we vol. Dit geeft  

aan hoe populair deze wed-
strijd is.  Naast de winnaars 
van vorig jaar tippen we voor 
dit jaar het Kortenhoefse duo 
Raimon Knip en Marco Eh-
lert. En wat kan de kersverse 
Europees en Wereldkampioen 
Bianca v.d. Hoek samen met 
Kim van Loenen uitrichten? 
Gevaarlijke outsiders zijn de 
winterkampioenen van GWC 
de Adelaar Wim v.d. Laan en 
Roderik Egberink. En vlak ook 
het koppel Robin van Vuren en 
Patrick Schaap niet uit. Er zal 
ongetwijfeld een mooie strijd 
ontstaan tussen 2 vader-zoon 
koppels: Jan en Klaas Westhof 
en Marc en Omar Koudijs. Op 

alle niveaus zal er ongetwijfeld 
gestreden worden. 

Einde veldrijseizoen
Deze koppelcross is de tra-
ditionele afsluiting van het 
veldrijseizoen in Midden- Ne-
derland. Er wordt gereden in 
koppels van 40- en 40+ ren-
ners. Na de start door ‘jonkies’ 
nemen na één ronde de ‘oudjes’ 
het over. En ga zo maar door. 
De prijsuitreiking zal plaats-
vinden in de kantine van GWC 
de Adelaar. Naast bloemen en 
bekers voor de eerste 3 kop-
pels is er voor elke renner een 
herinneringsmedaille. En na-
tuurlijk de Zilveren Helm. De 

renners krijgen een zeer geva-
rieerd parcours voorgescho-
teld: lange snelle stroken, afge-
wisseld door kombochten, een 
zandbak met bocht, een stevige 
trap, diverse heuveltjes en een 
wasbord. Voor elk wat wils. 

Het wisselen vindt elke ronde 
plaats tussen 2 balken, alwaar 
het altijd een gedrang van je-
welste is. De renners kunnen 
even uithijgen om daarna weer 
vol aan de bak te kunnen. 

Oogzorg Briljant Koppelcross  

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

Programma GooiTV
Vanaf 23 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 

- TV Magazine met diverse onderwerpen. - Een productie van Andreas van der Schaaf die op zoek 
gaat naar old timers, deel 2.
- Sjoerd Stoop spreekt met burgemeester Han Ter Heegde van Gooise Meren. - Ruud Bochardt praat 
in In Derde Termijn met Wimaer Jaeger, wethouder in Hilversum over de ontwikkelingen op medi-
agebied.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl



Woensdag  januari 12 NIEUWSSTER

 

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

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

Klushulp Hilversum
Tevens schilderwerk en 

tuinonderhoud.
www.klushulphilversum.nl

035-2083480

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter 

in Nw Loosdrecht 
Info.Pijnaker beheer

Tel 0653265336

MEDISCHE DIENSTEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

STERRETJES

NieuwsSter

Ook op Facebook,
met honderden views,

likes, enz.

✓ 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


