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Nieuwe vaarverbinding
wordt lastige puzzel

WIJDEMEREN – Tijdens een ex-
tra informatieavond op 26 fe-
bruari werd de raad bijgepraat 
over de Milieu Eff ect Rappor-
tage (MER) die nodig is om een 
goede afweging te maken voor 
het aanleggen van een nieuwe 
vaarverbinding tussen de Loos-
drechtse Plassen en het Hilver-
sums Kanaal. 

Door: Saskia Luijer

Er waren veel geïnteresseerde 
inwoners op de bijeenkomst 

afgekomen. Hun rol was echter 
beperkt tot toehoorder. Alleen 
de commissie- en raadsleden 
mochten vragen stellen over 
het gepresenteerde verhaal. Na 
het welkomswoord van wet-
houder Jan-Jaap de Kloet gaf 
Mark Laeven, projectleider van 
de provincie Noord-Holland, 
een toelichting op het proces. 

Kortere rondjes
Laeven schetste dat gemeen-
te Wijdemeren eind 2017 het 
Gebiedsakkoord heeft  onderte-

kend. Eén van de voornemens 
in dit akkoord is het verbeteren 
van de recreatieve routestruc-
tuur. Daarmee doelt men op 
het creëren van een korte vaar-
verbinding (zowel in afstand 
als tijd) tussen de Loosdrecht-
se Plassen en het Hilversums 
Kanaal via de Wijde Blik. Deze 
nieuwe vaarverbinding moet 
de variatie aan routes vergroten 
en het mogelijk maken om kor-
te(re) rondjes te varen. Om dit 
te realiseren, is het nodig om op 
één of meerdere plekken ver-
bindingen te maken tussen de 
bestaande plassen. Ook moe-
ten daarbij één of meerdere 
bestemmingsplannen worden 
aangepast. 

Verschillende opties
Samen met andere partijen 
van het Gebiedsakoord en 
met bewoners zijn mogelijk-
heden voor de vaarverbinding 
geïnventariseerd: drie door de 
Loenderveense Plas, drie via de 
Vuntus, één via de Vecht en één 
door de ’s-Gravelandsevaart/
Raaisloot. Deze acht opties zijn 
door specialisten van Provincie, 
Waterschap, Amstel Gooi en 
Vecht en Natuurmonumenten 
aan een eerste toets onderwor-

pen. Daarbij is gekeken naar de 
gevolgen voor natuur, drinkwa-
terkwaliteit, kosten, doelbereik 
en beleving van omwonenden. 
Bij deze toets viel de route via 
de Raaisloot af omdat deze de 
natuur te veel aantast. Ook 
kwamen de drie alternatieven 
door de Loenderveense Plassen 
niet verder. Dit i.v.m. bescher-
ming van de drinkwaterkwa-
liteit en de broedplaatsen van 
grote karekieten. De overige 

varianten lijken het waard om 
nader onderzocht te worden. 
Dat betreft  de drie routes via 
de Vuntus (via ’t Hol, de Loen-
derveense Plas en Kromme 
Rade/Moleneind) en één route 
via de Vecht. Daarnaast wordt 
gekeken naar het zogenaamde 
‘nulplus’ alternatief; een oplos-
sing voor de knelpunten in de 
huidige vaarroutes, zonder ex-
tra vaarverbinding.
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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

Wat je niet kunt ontlopen 

moet je omhelzen

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Wo. 6 mrt.: 19.30 uur: 

pater P. de Klerk

(met uitdelen askruisje)

Zo. 10 mrt.: 11.00 uur: 

diaken R. Simileer

Hervormde Gemeente

(Sijpekerk)

Zo. 10 mrt.: 10.00 uur:

Ds. W. Markus.

18.30 uur:

Ds. M. Roelofse.

Wo. 13 mrt.: 19.30 uur:

Bidstond; Ds. M. Roelofse 

Gereformeerde Kerk

Zo. 10 mrt.: 10.00 uur:

Ds. H.M. Ploeger.

Beukenhof

Zo. 10 mrt.: 11.15 uur:

Ds. A. van Duinen

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 10 mrt.: 09.30 uur:

Ds. E.E. Bouter.

18.30 uur:

Gezamelijke dienst Sijpekerk.

Ned. Gereformeerde kerk

Zo. 10 mrt.: 09.30 uur:

Ds P.J.H. Krol

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

Italiaanse schnitzelrol
Gemarineerde varkensschnitzel met 

italiaanse kruiden en parmaham

Vleeswarentrio:
100 gram cordonbleu rollade
100 gram boterhamworst
Bakje kip-kerriesalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 Stuks

Aanleveren van advertenties 

voor familieberichten

Als eps of (HR) PDF bestand voor 

maandag 10.00 uur. De opmaak 

van de advertentie kunnen wij ook 

verzorgen, aanleveren in Word (doc 

bestand) opsturen voor maandag 

10.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm 

per kolom in zwart/wit en € 0,69 

per mm per kolom in full-color. Ko-

lombreedtes zijn 1 kolom 43 mm 

en 2 kolommen 90 mm.

WIJDEMEREN- Senioren tussen 
67 en 75 jaar kregen een brief 
mee te doen aan een fi theids-
test. Politieke partij D66 heeft 
vragen gesteld over dit gratis 
aanbod.

Het programma bestaat uit een 
test, gevolgd door een bewe-
gingsprogramma van 10 we-
ken, speciaal gericht op oude-
ren die langere tijd niet hebben 
gesport of zelfs helemaal nooit 
sportief actief zijn geweest. Na 
een evaluatie met de lesgever 
kan men kiezen voor een ver-
volgprogramma van 30 weken. 
D66 noemt het een ‘buiten-
gewoon sympathiek en be-
langrijk initiatief om ouderen 
in beweging te krijgen’. Zij 
ondersteunen het van harte. 
Niettemin roept het huidige 
aanbod vragen op. Er zijn bin-
nen Wijdemeren diverse lokale 
(sport)ondernemers die ook 
een aanbod hebben voor deze 
doelgroep. D66 vraagt of deze 
ondernemers en/ of sportver-
enigingen betrokken zijn bij dit 
initiatief? Hoe dan? En waarom 

zijn ze gepasseerd? Gratis fi t-
heidstesten, aangevuld met een 
sportprogramma van 10 tot 30 
weken voor een zeer laag tarief 
(4 euro per les) is nadelig voor 
de Wijdemeerse  (sport)on-
dernemers, meent de politieke 
partij. Fractievoorzitter Nanne 
Roosenschoon en fractie-assis-
tent Nanda de Bruin zouden 
willen dat verantwoordelijk 
wethouder Rosalie van Rijn 
alsnog contact opneemt met de 
ondernemers uit de vijf dorpen. 
Samenwerking zou wenselijk 
zijn.  

Antwoorden
Wethouder Van Rijn had snel 
antwoorden klaar op bovenge-
noemde vragen. De sporton-
dernemers en/of sportvereni-
gingen worden betrokken bij 
dit initiatief. Na afronding van 
de fi theidstest gaan de deelne-
mers in gesprek met een advi-
seur. Tijdens dit gesprek wor-
den de verschillende opties om 
(meer) te gaan bewegen door-
genomen en ontvangen de deel-
nemers informatie over: - Het 

Vragen en antwoorden over fi theidstest gemeente

NEDERHORST DEN BERG- Vanaf 
1 maart is Berger John Voogd 
weer thuis op het nest, althans 
zo voelt het. John is de nieuwe 
commercieel medewerker bij 
Dunnebier Print & Marketing, 
o.a. uitgever van het Weekblad 
Wijdemeren en de NieuwsSter.

“Ooit, in 1976, liep ik hier sta-
ge”, vertelt de 56-jarige inwoner 
van Nederhorst den Berg. “Ik 
heb net nog met Ed Dunne-
bier gesproken over die tijden 
van vroeger.” John is altijd in de 
grafi sche sector blijven werken. 
Maar liefst 21 jaar was hij actief 
voor Veronica Litho, waar hij 
onder andere verantwoordelijk 
was voor het bekende Veronica 
omroepblad. Na de teloorgang 
van die omroep had hij een 
leuke baan bij een Amsterdam-
se fotostudio. “Dat was prima, 
hoor. Alleen die afstand tussen 
wonen en werken werd steeds 
lastiger. Bovendien ben ik een 
jongen van het dorp, dus toen 
deze vacature er kwam, was ik 
al snel enthousiast.”

John gaat zich in de eerste plaats 
richten op de advertentiever-
koop, toch de fi nanciële drager 
van de best gelezen bladen in 
Wijdemeren. Het is daarnaast 
een voordeel dat hij de ins en 
outs van de vormgeving, de fo-
tografi e en het drukken kent. 
“Lokaal nieuws is zo belang-
rijk. Ik volg het altijd. Ook als 
vrijwilliger bij de IJsclub en de 
BRC weet ik van het belang van 
het Weekblad.”

Op z’n eerste vrijdag ligt er al 
een overzicht van alle adver-
teerders op zijn bureau. “Ik 
voelde me meteen thuis, ik krijg 
alle vrijheid om zelf invulling te 
geven aan deze job”, vervolgt 
de vader van twee dochters en 
aanstaande opa. “Ik heb al een 
concreet plan om lezers en ad-
verteerders dichter bij elkaar te 
brengen, maar dat verklap ik 
nog niet.” 

John Voogd weer thuis bij Dunnebier

totale sport- en beweegaanbod 
in de gemeente Wijdemeren 
(beweegboekje); - De 60+ be-
weegweek die plaatsvindt na 
de laatste fi theidstest in Kor-
tenhoef op 6 april. Alle sport- 
en beweegaanbieders kunnen 
zich voor de 60+ beweegweek 
aanmelden door een kennis-
makingsles aan te bieden. Het 
aanbod wordt kenbaar ge-
maakt in een overzicht. Alleen 

het sport- en beweegprogram-
ma van 10 weken is bedoeld 
voor die mensen waarvoor een 
eerste stap naar het huidige 
sport- en beweegaanbod nog 
te groot is, wordt gedaan door 
een gekwalifi ceerde docent  De 
wethouder vindt niet dat het ta-
rief van 4 euro nadelig is voor 
de ondernemers. Deze onbe-
weeglijke senioren hebben net 
dat extra zetje in de rug nodig. 

DENIEUWSSTER.NL

Wij verkopen vanaf 1 maart elke dag vers brood van de nieuwe Bakker
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LOOSDRECHT - Voor alle huur-
ders van Vecht en Omstreken 
is door huurders van Vecht en 
Omstreken een HuurdersBe-
langenOrganisatie (HBO Vecht 
en Omstreken) opgericht.  Op 
25 februari tekenden het op-
richtingsbestuur van de HBO 
en Mark Drost (directeur-be-
stuurder woningbouwvereni-
ging Vecht en Omstreken) een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Daarmee is de HBO van start 
gegaan. De HBO gaat alle 
huurders van de Woningbouw-
vereniging in de gemeenten 
Stichtse Vecht en Wijdeme-
ren vertegenwoordigen. Mark 
Drost is blij met de opgerichte 
HBO: “De HBO is een be-

langrijke sparringpartner voor 
Vecht en Omstreken, die van 
en voor huurders is. Zij zullen 
ons van advies gaan voorzien 
op belangrijke onderwerpen 
zoals betaalbaarheid en duur-
zaamheid.  De HBO is vol-
waardig gesprekspartner en 
ondertekenaar bij de prestatie-
afspraken die Vecht en Omstre-
ken, de HBO en de gemeenten 
maken”.  Voorzitter Elmar de 
Ridder: “De oprichting van de 
HBO is een mooie stap voor-
waarts in het beter betrekken 
van huurders bij Vecht en Om-
streken. Ik ben trots op het ge-
motiveerde team van vrijwil-
ligers dat is samengesteld uit 
huurders in meerdere kernen 
waarin Vecht en Omstreken ac-

tief is. De komende tijd gaan we 
ons richten op het organiseren 
van themabijeenkomsten over 
onder andere betaalbaarheid, 
duurzaamheid, nieuwbouw-
plannen en de dienstverlening 
van Vecht en Omstreken. We 

willen daarbij zoveel mogelijk 
huurders betrekken. Binnen-
kort horen de huurders van 

Vecht en Omstreken meer over 
hoe we dat gaan doen”.  

Huurdersbelangenorganisatie Vecht en Omstreken opgericht 

Nieuwe vaarverbinding 
wordt lastige puzzel

Basisschool de Catamaran is gezond
LOOSDRECHT-  Basisschool de 
Catamaran uit Oud-Loosdrecht 
heeft het vignet Gezonde 
School behaald. Met het vig-
net Gezonde School laat basis-
school de Catamaran zien dat 
de school voldoet aan de kwa-
liteitscriteria die zijn opgesteld 
door deskundigen. Basisschool 
de Catamaran is trots op dit be-
haalde resultaat. 

Werken aan gezondheid op 
school loont. Het draagt bij 
aan betere schoolprestaties, 
minder schooluitval en een 
gezondere leefstijl. Zo zorgt 
De Catamaran voor actieve en 
gezonde leerlingen, een veilige 
schoolomgeving, een fris kli-
maat én heeft  de school aan-
dacht voor de persoonlijke en 
sociale ontwikkeling van haar 
leerlingen. Bovendien heeft  de 

school speciale aandacht voor 
het themacertifi caat Voeding. 
Locatiedirecteur Nick Homan 
van de Catamaran is trots om 
een Gezonde School te zijn. 
“In onze school hangt het logo 
Gezonde School. Zo kan ieder-
een zien dat onze school een 

gezonde school is!”
Gezonde School is een samen-
werking tussen diverse lande-
lijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezon-
de School? Kijk dan op www.
gezondeschool.nl.

Koert-Jan de Weert , secretaris/penningmeester; Mark Drost, 

directeur/bestuurder Vecht en Omstreken; Elmar de Ridder, 

voorzitter;  Martin van der Schagt, vice-voorzitter.

Vervolg van pagina 1

Meten is weten
Om uit de voorgestelde vari-
anten een zorgvuldige keuze te 
kunnen maken, wordt een Mi-
lieu Eff ect Rapportage (MER) 
uitgevoerd. Daarbij worden per 
alternatief de kosten, eff ecten 
op economie, ecologie, klimaat, 
landschap en leefomgeving in 
beeld gebracht. De raad stelt de 
kaders voor deze MER vast in 
een Notitie Reikwijdte en De-
tailniveau (NRD). Wat moet 
er precies worden onderzocht? 
Welke informatie hebben de 
raadsleden nodig om straks 
een goed afgewogen besluit te 
kunnen nemen? In feite was dat 
de essentie van de informatie-
avond. “Meten is weten” vatte 
Sieta Vermeulen het kernachtig 
samen.

Complex besluit
Maar ook met het resultaat van 
de MER, dat eind 2019 wordt 
verwacht, zal de keuze nog niet 
makkelijk zijn. “Het wordt een 
lastige puzzel” stelde Mark Lae-
ven. “De opgave is complex, er 
is geen eenvoudige oplossing.” 
Op basis van het rapport beslist 
de raad uiteindelijk of er wel 
of geen vaarverbinding komt. 
Zo ja, dan ook waar en welke 
bestemmingsplannen hiervoor 
moeten wijzigen.

Op 18 maart staat het punt 
opnieuw op de agenda van de 
commissie Ruimte en Econo-
mie.

Foto: Peter van der Wel

Matchmaker gezocht!

Automaatje een succes
WIJDEMEREN- Nog geen jaar 
na de offi  ciële start lijkt het Au-
tomaatje een succes. In januari 
van dit jaar waren er al 72 rit-
ten, in 2018 in totaal 252. 

Door: Herman Stuijver

Wethouder Rosalie van Rijn 
bezocht alle Nieuwjaarsrecep-
ties van de ouderenbonden en 
daar bleek iedereen blij met dit 
initiatief. De wethouder ook, 
dus zal ze de ondersteuning 
van vier uur per week ophogen 
naar 10 uur. In geld betekent 
het dat het budget stijgt van 
13.000 naar 20.000 euro jaar-
lijks. Er zijn inmiddels al 21 
vrijwilligers die de klanten van 
A naar B willen rijden. Meer 
chauff eurs zijn altijd welkom. 
Het voordeel ten opzichte van 

de WMO- taxi is dat je niet 
verplicht met anderen een lan-
gere route hoeft  te volgen. Bo-
vendien hoef je geen medische 
of sociale indicatie te hebben. 
Wel is er enige zorg over een of 
meer personen die telefonisch 
aanvrager en chauff eur met el-
kaar in contact brengt. Op dit 
ogenblik wordt druk gezocht 
naar een ‘matchmaker’. 

Hoe werkt het?
Hebt u vervoer nodig? Dan belt 
u twee dagen van tevoren: 06-
302 38 257. Op maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 
uur. De matchmaker zoekt een 
vrijwilliger uit de poule van 
chauff eurs. Zij heeft  inmiddels 
uitgerekend wat de afstand is 
en dus ook de reistijd en de 
kosten. Dan belt ze klant op en 

vertelt wat de kosten ongeveer 
zijn. De vergoeding bedraagt 
€ 0,30 per km., gerekend van-
af het huis van de vrijwilliger. 
U moet eventuele parkeerkos-
ten ook betalen. Dan komt de 
chauff eur op het afgesproken 
tijdstip langs en gaat u samen 
op stap. Bij korte ritten zal hij/ 
zij vaak bij u blijven. Zit er veel 
tijd tussen heen- en terugrit? 
Dan maakt u een afspraak 
wanneer hij weer klaar staat. U 
betaalt het bedrag direct na de 
rit aan de vrijwillige chauff eur. 
AutoMaatje wordt onder-
steund door de Zonnebloem, 
Rotary Wijdemeren, Versa 
Welzijn, ANWB en de gemeen-
te Wijdemeren.  Meer weten? 
Mail: automaatjewijdemeren@
versawelzijn.nl of kijk op: www.
wijdemeren.nl/deappelboom.

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

LIEUWMAASTAART
(hazelnoot-schuim)

Groot nu € 12,95
Klein nu € 7,25

Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Het ziet er zo gewoon uit 

en toch is het bijzonder: het 

aanbod van meer dan 100 cur-

sussen georganiseerd  door 

de vrijwilligers van Stichting 

Kursusprojekt Loosdrecht. 

Ik ben één van de gelukkigen 

die een plaats weet te  be-

machtigen voor de lezing 

‘ontstaan van de Oostelijke en 

Westelijke Vechtplassen’. In 

het 3-Luik is vrijwel elke stoel 

bezet.

9000 jaar geschiedenis

Professor Luc Mur loodst ons 

in sneltreinvaart door 9000 jaar 

geschiedenis van de Vechtplas-

sen. Vooral de veenvorming 

is interessant. Nooit geweten 

dat er zoveel verschillende 

benamingen zijn. Binnen een 

minuut of tien noteer ik tril-

veen, verslagen veen, koepel-

veen en veenmos. En dan zijn 

we nog maar net begonnen. 

De professor vertelt dat de 

verkaveling in de 11e eeuw een 

hoge vlucht neemt. Landeige-

naren verkopen de grond aan 

zogeheten ‘lokatores’ die het 

gebruik voor een vast bedrag 

doorgeven aan zogenoemde 

horigen. Deze boeren zonder 

bezittingen konden zich met 

de turfopbrengst vrijkopen. Een 

deel van deze nieuwe vrije bur-

gers verkast naar Amsterdam 

waar veel behoefte was aan 

goede werkkrachten.  Emanci-

patie avant la lettre. Interessant 

hoe wij toen al in de 11e eeuw 

Amsterdam uit de brand hiel-

pen.  Daar zouden ze best wat 

meer dankbaar voor mogen 

zijn. Kortom, een boeiende 

lezing! Volgend jaar doe ik 

zeker weer mee met een ander 

onderwerp.  Ook ik ben nooit 

te oud om te leren. 

Waterkippen

Ik heb diverse reacties ge-

kregen op mijn oproep in 

de vorige column om meer 

te weten te komen over de 

bijnamen van inwoners. Ten 

eerste ben ik op de vingers 

getikt. ‘Theebuiken’ is een 

benaming voor de inwoners 

van Oud-Loosdrecht en niet 

geheel Loosdrecht. De bijnaam 

van Nieuw-Loosdrechters is 

nog in nevelen gehuld. De 

‘Bergers’ uit Nederhorst den 

Berg en de ‘Kraaien’ uit Korten-

hoef werden herkend. Er zijn 

twee bijnamen bijgekomen: 

Ankeveners heten ‘Water-

kippen’. Het waarom hiervan 

weten we (nog) niet. Dat heeft 

Ankevener Henk Beemsterboer 

er niet van weerhouden om 

de term ‘Waterkippen’ mee te 

nemen in een door hemzelf 

gecomponeerd lofl ied op zijn 

mooie dorp. Ook de ’s-Grave-

landers hebben een bijnaam 

die we helaas niet in dit nette 

weekblad kunnen publiceren. 

Ik houd het prozaïsch maar op 

‘Stoepzitters’.  Kom op inwo-

ners van Breukeleveen, Muye-

veld en Nieuw-Loosdrecht! 

Jullie krijgen nog één kans. 

Freek Ossel,

Burgemeester Wijdemeren

Emancipatie en de Vechtplassen 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 07 mrt. 20.00 u. Raadsvergadering Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

vr. 08 mrt. 10.00 u. CDA gezellige Open Ochtend CCK, Parklaan 5, Kortenhoef

vr. 08 mrt. 20.15 u. Concert Jacob Olie Trio Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

8 / 9  mrt. 10.00 u. Open tuindagen De Murrenhof Herenweg 20, Breukeleveen

za. 09 mrt. 10.00 u. Lammetjesdag (met de Spotjes) Boerderij Galesloot, NdB.

za. 09 mrt. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Grand Café Emtinckhof, Ldr.

za. 09 mrt. 14.00 u. Bewust creëren Emmaweg 86, Kortenhoef

za. 09 mrt. 15.00 u. Glow in the Dark, volleybal Sporthal De Blijk, NdB.

za. 09 mrt. 20.15 u. Concert op de Berg Willibrordkerk, NdB

zo. 10 mrt. 11.00 u. Knutselen voor de vogels NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.

zo. 10 mrt.  14.30 u. Vladimir Pairel 40 jaar in Concert Het Spant, Bussum

zo. 10 mrt. 15.30 u. Concert celloduo Hoogeveen en Brott Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

zo. 10 mrt. 18.30 u. Avonddienst ‘Waarom Jezus?’ Sijpekerk, Nieuw Loosdrecht

wo. 13 mrt. 10.00 u. Belasting spreekuur SCC, Blijklaan, NdB.

do. 14 mrt. 20.00 u.  Buitengew. Raadsvergadering met CdK Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

do. 14 mrt. 20.15 u. Tomoko Mukaiyama ‘Canto Ostinato’ Oude Kerkje, Kortenhoef

zo. 17 mrt. 12.00 u. Spiegelplasloop Sporthal de Blijk, NdB.

wo. 20 mrt. 10.00 u. Belasting spreekuur SCC, Blijklaan, NdB. 

za. 23 mrt.  Schoonmaakactie Loosdr. Plassen Start Veendijk 26, Ldr

za. 23 mrt. 20.00 u.  Jubileumconcert 120 jaar BMOL Sporthal de Fuik, K’hoef

zo. 24 mrt. 15.00 u. Fun4All in concert MCO Hilversum

do. 26 mrt. 20.00 u. Alg. Ledenverg. Hist. Kring Kortenhoef CCK, Parklaan, Kortenhoef

wo. 27 mrt. 13.00 u. Rommel -en ruilmarkt SCC, Blijklaan 1, NdB. 

Activiteiten agenda

Programma GooiTV
Vanaf 6 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-   Diverse onderwerpen in TV Magazine, 
 zoals het initiatievencafé, bandcoaching en carnaval.
-   Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Lars Voskuil (PvdA)  

 en Eric Smaling (SP) over de Provinciale Statenverkiezingen.
-   Er is het geregelde gesprek met de burgemeester 
 van Gooise Meren, Han ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Waarom Jezus?
Volgende week zondag 10 
maart 2019 verwelkomen wij 
jullie graag om 18:30 uur in een 
leerzame avonddienst o.l.v. Ds. 
André Meulmeester in onze 
Sijpekerk. Hij is een pionier-
spredikant die in Almere een 
gemeente is gestart. Hij is heel 
missionair en vindt het belang-
rijk om mensen echt de kern 
van het evangelie te vertellen.

Het thema ‘Waarom Jezus?’ 
brengt ons naar die kern. We 
leven in een post-moderne tijd 
waarin soms wordt beweerd 
dat alles maakbaar is. Wat is de 
relevantie nog van Jezus in deze 
tijd? Waarbij het niet gaat om 
een lijstje wat het ons allemaal 
oplevert, maar om de houding 
van het willen volgen van Jezus. 
Wat is de reden dat je Jezus zou 
willen volgen? En waarin kan 
God mij gebruiken (binnen of 
buiten de kerk)?
Geniet ook mee van de mu-
ziek met Th e New Generation 
Band. Anne Aalberts, David 
Wendt, Ilse Baas, Jouke Hen-
nipman, Ruben Steernberg & 
Tirza Oosterleehopen en vele 
andere hopen je te ontmoeten!
Neem je je klasgenoot, kennis, 
vriend/vriendin ook mee? Na 
de dienst kun je nog even gezel-
lig nakletsen onder het genot 
van een zoet hapje en drankje. 

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs
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WIJDEMEREN- VVD- lijsttrek-
ker Peter Smit kan met passie 
vertellen over het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. “Het 
gaat erom dat we die mooie 
natuur met een hoge kwaliteit 
goed beheren. Dat lijkt vanzelf-
sprekend, maar de rol van het 
waterschap wordt door de kli-
maatverandering alleen maar 
belangrijker.” Waterschappen 
vormen al eeuwenlang de oud-
ste bestuurslaag, toch weten 
weinig Nederlanders hoe het 
zit met het AGV.  

Door: Herman Stuijver

Smit had de afgelopen twee jaar 
zitting in het Dagelijks Bestuur 
van het waterschap tussen 
Spaarnwoude en de Bilt, een 
gebied waar ruim 1,3 miljoen 
mensen wonen. AGV beheert 
1.000 kilometer dijken en ka-
des, 59 sluizen, 231 gemalen 
en 12 zuiveringsinstallaties. De 
VVD ‘er heeft  een uitgebreide 
portefeuille. Naast fi nanciën 
coördineert hij de klimaat-
adaptatie, de omgevingswet, 
de innovatie, waterrecreatie en 
de jeugdeducatie. “Ik hoef me 
inderdaad niet te vervelen. Ik 
heb een baan voor 0,6 ft e, maar 
ik ben er vooralsnog elke dag 
mee bezig.” Peter Smit somt de 
kerntaken van het waterschap 

op: beschermen tegen water, 
schoon water, genoeg water en 
het klimaatprobleem aanpak-
ken. 

“Je moet eigenlijk bij 
nieuw beleid steeds kijken 
door een bril uit 2035. 
Wat is er nodig om de 
waarde van water mee te 
laten tellen.”

“Bij alles waar het om water 
gaat, speelt het Waterschap 
AGV een leidende rol. Door de 
stijging van de zeespiegel en de 
bodemdaling wordt het steeds 
belangrijker om van te voren 
maatregelen te nemen. Durf de 
toekomst tegemoet te treden”, 
vervolgt Smit. Hij wijst op het 
belang om proactief maatre-
gelen te nemen. “Je moet ei-
genlijk bij nieuw beleid steeds 
kijken door een bril uit 2035. 
Wat is er nodig om de waarde 
van water mee te laten tellen.” 
Daarnaast moet zijns inziens 
het waterschap alles in het werk 
stellen om binnen die kernta-
ken zo energiezuinig mogelijk 
te werken. Dus met zonnecol-
lectoren, elektrische voertui-
gen, enzovoort, kortom alles op 
duurzame wijze. Dus ook het 
afval gebruiken voor nieuwe 

grondstoff en. “Door vooruit te 
kijken, en op tijd te investeren, 
is het ook goedkoper. Ook een 
typisch VVD- standpunt. Dat 
is beter dan achteraf de schade 
betalen, haalbaar en betaalbaar 
is onze leus.” 

De afgelopen periode nam het 
Waterschap ook een historisch 
besluit. Volgde vroeger auto-
matisch een aanpassing van het 
waterpeil op een bodemdaling, 
nu is dat niet meer het geval. 
“Dat is echt een trendbreuk”, 
stelt Peter Smit “nu gaan we in 
overleg met alle betrokkenen 
en kiezen de juiste actie.”

Verkiezingen
Op woensdag 20 maart kunt 
u, samen met de provinciale 
verkiezingen, stemmen op een 
nieuw waterschapsbestuur. Dat 
bestaat uit 30 leden, van wie 
er zeven al een ‘geborgde’ ze-
tel hebben (natuur, bedrijven 
en agrariërs). Twaalf partijen 
dingen dus mee naar 23 zetels. 
Peter Smit weet dat de VVD 
gewaardeerd werd voor de 
constructieve inbreng, waarbij 
zichtbaarheid naar buiten toe 
een meerwaarde betekende. 
“We zijn veel in gesprek ge-
gaan om het bewustzijn over 
het water te vergroten. En dat 
werkt, dat zie je. De kwaliteit 

VVD ‘er Peter Smit is trots op het Waterschap AGV

van het beheer is gestegen. Dit 
mooie landschap verdient een 
hoge mate van sterk beleid, op 
de toekomst gericht. Dat is en 
blijft  een geweldige uitdaging.” 
Als u niet 100% zeker weet of 
Peter Smit de beste man is, kunt 

u ook de stemwijzer raadplegen 
(www.agv.mijnstem.nl). Daar 
worden de diverse standpunten 
met elkaar vergeleken. Peter 
Smit himself kunt u vrijwel da-
gelijks volgen op: @PeterSmi-
tAGV (Twitter). 

Meer meldingen verward gedrag 
REGIO - In 2018 zijn in Gooi 
en Vechtstreek 1.135 meldin-
gen gedaan bij de politie over 
mensen met verward gedrag. 
Het werkelijke aantal ligt zeer 
waarschijnlijk hoger*. Om 
meer aandacht te vragen voor 
mensen met verward gedrag 
en inwoners te informeren dat 
ze bij de gemeenten terecht 
kunnen voor vragen en mel-
dingen, start een publiekscam-
pagne.  
 
Landelijk is het aantal inciden-
ten rond mensen met verward 
gedrag in 8 jaar tijd verdubbeld 
tot 90.000. De incidenten wor-
den vaak steeds heft iger. Dit 
blijkt uit cijfers opgevraagd bij 
de landelijk politie door NRC.  
Mensen kunnen om diverse 
redenen (tijdelijk) de grip op 
hun leven verliezen. Dit kan 
zich uiten in verward gedrag. 
Verschillende oorzaken kun-
nen hierbij een rol spelen, zoals 
dementie, verslaving, schulden, 
verlies van woning of baan.  
Er heersen veel vooroordelen 
over verward gedrag. Anders 
dan vaak wordt gedacht, zijn 
de meeste mensen met ver-
ward gedrag geen psychiatrisch 
patiënt en zijn de meeste men-
sen met verward gedrag niet 

gevaarlijk of overlast gevend. 
Door om te zien naar iemand 
die verward gedrag vertoont, 
kan de juiste opvang, zorg en 
ondersteuning worden gebo-
den.  

Melden
Inwoners die zich zorgen 
maken om iemand, kunnen 
contact opnemen met hun ge-
meente. De gemeente adviseert 
en kan eventueel hulp inzetten. 
In het geval van een gevaarlijke 

of levensbedreigende situatie 
kunnen inwoners 112 bellen. 
Kijk op www.kijkjijomofk ijk-
jijweg.nl voor meer tips, infor-
matie en contactgegevens van 
de gemeenten. 
 
* Dit betreft  alleen de meldingen 
die bij de politie gedaan worden. 
Andere instanties zijn hierbij niet 
meegenomen. Ook zijn er veel 
mensen met verward gedrag die 
geen overlast geven en waarover 
geen melding wordt gedaan. 

Kleinschalige zorgresidence,
Care Residence Zonnestraal, is op zoek naar:

Verpleegkundige niv. 4 / 5 
voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)

óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)
Verzorgende niv. 3 / IG

voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)
óf alleen nachtdiensten (contracturen in overleg)

Helpende niv. 2 Plus
voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)

Conform CAO VVT 
WWW.CRZ.NU

Vacatures bij Energie-
coöperatie Wijdemeren
De Energiecoöperatie Wijde-
meren is op zoek naar mensen 
die betaald of vrijwillig willen 
meewerken aan de energie-
transitie Wijdemeren. We zoe-
ken (betaalde) projectleiders 
voor de collectieve zonnepro-
jecten, voor straatprojecten en 
voor bijeenkomsten om bewo-
ners verder te helpen bij hun 
energiebesparingsplannen. 

Ook zijn we op zoek naar een 
boekhouder. Verder zoeken we 
versterking van onze vrijwil-
lige energiecoachteams in de 
dorpen. Bewoners die twee uur 
per week informatie willen ge-
ven over de energietransitie op 
de energieinformatiepunten in 
de dorpen of als energiecoach 
gesprekken willen voeren met 
bewoners thuis. 
U krijgt een uitgebreide trai-
ning, een team, regelmatig bij-
scholing  en een vrijwilligers-
vergoeding. 
Neem voor informatie contact 
op met de coördinator of kijk 
op de website: energiecoopera-
tiewijdemeren.nl. 

Anne-Marie Poorthuis; info@
energiecooperatiewijdemeren.
nl; 06-12395394. 

Voorlezen in de bieb
Voortaan is er op woens-
dagmiddag voorlezen in de 
bibliotheek. Zowel in Loos-
drecht als in Nederhorst den 
Berg. Op de eerste woensdag-
middag van de maand wordt 
er van 15.00 - 15.30 uur voor-
gelezen. Het voorlezen is voor 
kinderen van 2 - 4 jaar. Kom 
je woensdag 6 maart ook?

Foto archief: schrijfster Moni-
que Hagen las ook voor
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WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur

U kunt bij ons ook pinnen!!

VERS VAN HET MES!
3 malse haringen

voor € 5,00  

Bestaat 24.5 jaar !!!!!!!!!!!!! 
             Daarom deze leuke ACTIE : 
3 GANGEN KEUZE MENU van de HELE !! 

***MENUKAART*** 
€ 24.50 

Alle VOORGERECHTEN 
HOOFDGERECHTEN (Zeetong * € 5.=)  

DESSERTS 
     Van proeverij tot Tournedos, niet te geloven toch ?!? 

   **********

’t Bruggetje, gewoon doen !!! 

 Oud Loosdrechtsedijk 52   OP DINSDAG GESLOTEN 
1231 NB  LOOSDRECHT GROTE 
   TEL : 035 – 5824433        PARKEERPLAATS 
     info@bruggetje.nl           www.bruggetje.nl 

BUSSUM- Het jubileumconcert 
ter ere van 40 jaar in concert 
van koordirigent Vladimir Pai-
rel in Spant! a.s. zondagmid-
dag is al uitverkocht. Een korte 
terugblik op 40 jaar leven met 
muziek met deze Moldavische 
Nederlander, dirigent van o.a. ’t 
KOOR! uit Wijdemeren. 

Door: Herman Stuijver

“Je zou zeggen hoe kan dat. Ik 
ben 55 jaar en nu al 40 jaar? Ik 
ben al op mijn 15e begonnen 
met een professionele carrière, 
ik was begeleidend violist van 
een bekende zanger, Filipp Kir-
korov” opent Vladimir Pairel. 
Die daarvoor studeerde aan 
een speciale muziekschool en 
vervolgens het conservatorium 
aandeed. “Mijn hoofdvak was 
viool, maar we kregen ook les 
in dirigeren en componeren, 
naast uiteraard de muziekthe-
orie. Het was een harde leer-
school, alles werd heel serieus 
opgevat. Maar ik heb het als 
jongere nooit vervelend gevon-
den. Ik wist dat het voor mij een 
grote kans was om een mooi 
beroep uit te oefenen.” Naast 
de klassieke opleiding bezocht 
de jonge Vladimir ook in het 
geniep ‘muziek van de vijand’: 
jazz en pop in obscure cafeetjes. 
Zijn carrière werd echt groot 
toen hij aansloot bij de zeer po-
pulaire rockgroep Zemlyane als 
keyboardspeler en arrangeur. 
“Dat was een ongelofelijke peri-
ode in mijn leven. Wij speelden 
in de hele Sovjet-Unie, soms 
wel 90 concerten per maand. 
Voor volle stadions en concert-
zalen. We moesten ook enorm 
veel reizen. Ik weet nog dat ik 
de ene dag bij 30+ in Tasjkent 

speelde en een dag later -30 in 
Irkoetsk. Zwaar, maar ook in-
spirerend.”

Nederland
De omslag in 1991 onder lei-
ding van Gorbatsjov met het 
uiteenvallen van de USSR 
bracht Moldavië in een chaos, 
volgens Vladimir. Een glasnost 
die in het Westen bejubeld 
werd, maar door veel inwoners 
van de Sovjet-Unie onzeker-
heid betekende. “Wij dachten 
dat in Nederland het geld op 
de grond lag. Daar wilde ik 
wel heen. Bovendien was hier 
een uitstekend artistiek kli-
maat.” Hij werd eerste altviolist 
bij het Nederlands Promena-
de Orkest. Daarnaast was hij 
veelvuldig vaste remplaçant in 
andere orkesten waaronder het 
Residentie Orkest. In die peri-
ode speelde hij vaak vioolpar-
tijen voor diverse artiesten. Na 
het faillissement van het orkest 
richtte Vladimir zich op een 
loopbaan als koordirigent. “De 
menselijke stem is eigenlijk het 
mooiste instrument, zo naturel. 
Daarmee kun je alles creëren.” 
Inmiddels leidt Pairel bijna ze-

ven dagen per week maar liefst 
zeven koren, doordeweeks en 
op zondag repetities en op za-
terdag vaak concerten. “Ik heb 
op de eerste plaats altijd respect 
voor alle zangers, ik hou van 
een lichte, ontspannen sfeer. 
Niet gemakkelijk, maar je kunt 
met elke groep op een verschil-
lende manier je doel bereiken. 
Ik hou van hard werken maar 
met een grapje.” Vladimir on-
derscheidt de ‘zure appels’, dat 
is de grimas die je moet trekken 
om je woorden goed te articu-
leren. En bij de ‘wilde honden’ 
laat je je tanden zien en zing 
je fanatiek en zeker niet met 
‘smeerkaas’ waardoor de klan-
ken vet en modderig overko-
men. 

Concert
Zondag doen mee: Th e Amstel 
Gospel Choir, Chosen Gospel 
Choir, Pop4Shore!, refresh-
Sing en ’t KOOR!. Speciale 
gast is Roel van Velzen, een 
ouwe bekende van Vladimir 
Pairel. Die waarschijnlijk zon-
dagavond na 2,5 uur dirigeren 
uitgeput zal neerploff en op 
zijn driezitsbank.

Uitverkocht jubileumconcert t.g.v. 40 jaar muziek

Geniet van ‘zure appels’ bij Vladimir Pairel

INGEZONDEN TEKSTEN VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR 

NAAR: REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD.
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De Loosdrechtse Feestweek 
staat in de steigers en de vrij-
willigers van Stichting SLOEP 
zijn volop bezig met de invul-
ling van gezellige evenemen-
ten, sportieve activiteiten en 
natuurlijk waanzinnige feest-
avonden in onze Feesttent.

Save the days
Noteer vast in je agenda, nodig 
je vrienden en familie uit, re-
serveer vast een babysitter, leg 
je feestkleren klaar. Entree is ui-
teraard gratis en de tent is open 
vanaf 20.00 uur.

26 april Koningsfeest
Dit jaar start de Loosdrecht-
se Feestweek op vrijdagavond 
26 april met een Koningsfeest. 
Een swingende manier om deze 
Feestweek te beginnen, uiter-
aard met onze DJ’s Jan en Les-
ley en wie weet komt er nog een 
Queen langs……

27 april Koningsborrel
Op zaterdag 27 april is er voor 
ieder wat wils te beleven op het 
Feestweiland en sluiten wij de 
verjaardag van onze Koning af 
met een borrel waar Loosdrech-

ters elkaar ontmoeten, kinderen 
in de zandbak van Evert spe-
len en een oude bekende langs 
komt in zijn Cadillac.

30 april Hollandse Avond
Vanwege overweldigend en ja-
renlang succes is er natuurlijk 
op dinsdagavond 30 april een 
ouderwetse en oh zo gezellige 
Hollandse Avond. Met DJ’s Jan 
en Lesley en een geweldig optre-
den van …………….. dat is nog 
even geheim maar meer dan de 
moeite waard!

3 mei ABBA Feest
Op vrijdag 3 mei is het terug 
in de tijd met ABBA. Dan-
sen, meezingen en natuurlijk 
je glitterpak met wijde pijpen, 
hotpants met hoge laarzen en 
jumpsuits uit de kast halen. Het 
wordt een geweldig feest waar 
veel Agnetha’s, Björns, Benny’s 
en Anni-Frids verwacht wor-
den.

5 mei Bevrijdingsborrel
Afsluiting van de Feestweek met 
een vol programma op zondag 5 
mei, Bevrijdingsdag. 

Feestweek Loosdrecht

Door: Astrid Korpershoek

In deze serie neem ik u mee 
naar binnen bij bekende in-
woners van Wijdemeren. Deze 
week ben ik te gast bij Frits 
Kloosterman, bewoner van het 
oudste huis aan de Herenweg 
te Ankeveen. Het is in het jaar 
1800 gebouwd en hangt van 
buiten vol met potten en pan-
nen en ander antiquariaat. Van 
binnen hangt het er ook vol, 
met geweien, opgezette kop-
pen, schedels, nagels en tan-
den van beren gevonden of ge-
kocht van indianen in Alaska.

Waar komt die voorliefde voor 
oude spullen vandaan?
Het verzamelen komt vanaf 
mijn jeugd. Mijn opa had een 
stuk land bij de oude Bussumse 
vuilnisbelt (wat nu het indus-
triegebied is aan de Loodijk) 
en daar bracht ik mijn halve 
kindertijd door met mijn neef-
jes. Op de vuilnisbelt gingen 
we spullen zoeken om dingen 
mee te maken. We maakten bij-
voorbeeld zelf een kar van een 
onderstel van een oude kinder-
wagen. Of we gingen vuurtjes 
stoken en mussen vangen en 
braden…Dat is nu niet meer 
denkbaar.

En wat heeft u met de jacht?
Vanaf mijn 7e jaar mocht ik 
mee met Jan Spaargaren als 
hij ging jagen op eenden, fa-
zanten of duiven. Dat deed hij 
in de polder tegenover waar ik 
woonde (nummer 72) wat nu 
het land van Kemp is. Als ik 
hem zag jagen, dan ging ik er 
altijd naartoe en mocht ik mee. 
Ik vond het geweldig. Ik heb 
mijn jachtakte gehaald en heb 
vijft ien jaar gejaagd. 

Wat doet u verder zoal?
Ik ben vijft ien jaar tegelzetter 
geweest en heb achtentwintig 
jaar bij de muskusratten bestrij-
dingsdienst gewerkt. Ik klus 
veel en zaag en kloof hout om 
mijn kacheltje te branden. Ver-
der kook ik graag en ik houd 
van reizen. Ik ben verslaafd aan 

Binnen bij…Frits Kloosterman

Frankrijk. Drie maanden per 
jaar trek ik er rond. Dat doe 
ik al veertig jaar. Als ik er ben, 
struin ik antiekmarkten af en 
ga ik jagen met vrienden. Ver-
der sta ik minstens drie weken 
op een camping aan de Zuid-
kust waar ik ook al jaren kom. 
Ik krijg er nu al zin in met dit 
weer!

In maart starten in de vestiging 
Loosdrecht de cursus Digister-
ker. Leer in 4 lessen alles over 
aanvragen en gebruik van Di-
giD en meer. 

Steeds meer diensten van de 
overheid worden uitsluitend 
digitaal aangeboden. Dat is niet 
voor iedereen even gemakke-
lijk. Met de cursus Digisterker 
helpt de bibliotheek je op weg.
Wat leer je zoal in de cursus 
Digisterker? -een DigiD aan-
vragen en gebruiken, -op een 
veilige manier gebruik maken 
van internet, -gebruik maken 
van de digitale diensten van de 
gemeente waar je woont, zoals: 
-aanvragen of vernieuwen van 
identiteitskaart of rijbewijs, - 
een verhuizing doorgeven,

- aanvragen huur- of zorgtoe-
slag, -informatie opzoeken 
over pensioen en AOW, -toe-
gang krijgen tot de websites 
van het UWV, de Belasting-
dienst of het ziekenhuis.

De cursus Digisterker is be-
doeld voor mensen die al aardig 
vertrouwd zijn met internet.
Voor wie nog wel wat hulp bij 
internet kan gebruiken biedt 
de bibliotheek basiscursussen 
Klik & Tik aan. Bibliotheekme-
dewerkers informeren je graag 
over deze cursussen.

Kijk op www.bibliotheekgooi-
enmeer.nl of loop even binnen: 
Tjalk 41; Loosdrecht; 035- 582- 
5488. 

Bibliotheek start met 
cursus Digisterker

KORTENHOEF- Op donderdag 
14 maart ontvangt Kunst aan 
de Dijk Kortenhoef de bijzon-
dere Nederlands-Japanse pia-
niste, performer en beeldend 
kunstenaar: Tomoko Mukaiya-
ma. Zij geeft die avond in Het 
Oude Kerkje op een vleugel 
een uitvoering van het wereld-
beroemde stuk Canto Ostinato 
van de Nederlandse componist 
Simeon ten Holt (1923-2012). 

Tomoko Mukaiyama werd 
opgeleid aan conservatoria in 
Tokyo, Indiana (VS) en Am-
sterdam, en won kort na haar 
debuut als concertpianiste 
in 1990 de prestigieuze Gau-
deamus Prijs. Als muzikant 
wordt Tomoko geprezen om 
haar levendige interpretaties 
van composities, variërend van 
barok tot hedendaagse muziek. 
Tomoko’s unieke benadering 
van de piano inspireerde vele 
componisten, waaronder Louis 
Andriessen, nieuw werk voor 
haar te schrijven. Als multidis-
ciplinair kunstenares creëert 
Tomoko performing arts pro-
jecten en installaties die klas-
sieke muziek samenbrengen 
met andere kunstvormen als 
moderne dans, mode, fotogra-

fi e en beeldende kunst. In haar 
kunstenaarschap is Tomoko ie-
mand die buiten zichzelf treedt. 
Ze verschuilt zich niet in de 
klassieke muziekwereld waarin 
ze is opgegroeid, maar betreedt 
voortdurend een ander terrein, 
gedreven om de grenzen van de 
klassieke muziekwereld te ver-
leggen.

Canto Ostinato
De in Bergen (NH) geboren 
componist Simenon ten Holt 
voltooide in 1976 zijn Can-
to Ostinato voor vier piano’s. 
Deze compositie raakte bij 
zijn wereldpremière meteen 
een snaar. Nog altijd klinkt het 
stuk elke dag ergens ter wereld, 
in alle mogelijke bezettingen. 
Een vergelijking met de Ame-
rikaanse minimalisten dringt 
zich op. Niet alleen vanwege de 
eindeloos herhaalde motieven, 
maar ook vanwege de tonale te-
neur van de harmonieën en de 
bezwerend-meditatieve sfeer. 
Ten Holt ontwikkelde naar ei-
gen zeggen een ‘tonaliteit na 
de dood van de tonaliteit’. De 
akkoorden komen op zichzelf 
te staan en de luisteraar wordt 
meegezogen in een tranceach-
tige sfeer.  

Voor Tomoko’s creativiteit is 
Canto Ostinato bij uitstek een 
werk wat ze blijft  uitvoeren, 
steeds weer op andere wijze. De 
herhaling (ostinato) en het mu-
zikale motief (canto) worden 
door de musicus pas tijdens de 
uitvoering beslist en dat maakt 
ieder optreden uniek en span-
nend.

Kaartverkoop
Entree: € 21. Donateurs van 
Kunst aan de Dijk Kortenhoef: 
€ 17. Het Oude Kerkje is open 
vanaf 19:30 uur. Er is vrije zit-
plaatskeuze. Een drankje is bij 
de prijs inbegrepen. Kaarten 
bestellen via www.kunstaand-
edijk.nl  

Tomoko Mukaiyama 
speelt Canto Ostinato
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Kunnen we ook op uw steun 
rekenen? Door te collecteren 
of de collecte bij u in de buurt 
te organiseren helpt u mee om 
geld voor reumaonderzoek op 
te halen. Want alle kleine beet-
jes helpen!
Meer dan twee miljoen Neder-
landers hebben reuma, waarbij 
artrose het meest voorkomt. 
Daarmee is reuma helaas de 
meest voorkomende chroni-
sche ziekte in Nederland. Reu-
ma beperkt je - thuis, op school, 
op het werk. Door ernstige pijn 
en vermoeidheid, beschadig-
de spieren en gewrichten die 
moeilijk bewegen. 

Met de opbrengst van de col-
lecte helpt u mee aan het doel 
dat ReumaNederland nastreeft : 
een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met reuma. Nog 
meer wetenschappelijk onder-
zoek is nodig om dit doel te 
bereiken. Naast het fi nancieren 
van wetenschappelijk onder-
zoek geeft  ReumaNederland 

ook voorlichting, ondersteu-
nen we patiëntenactiviteiten en 
komen we op voor de belangen 
van mensen met reuma in de 
politiek en zorg.

Helpt u mee?
U kunt zich opgeven via reuma-
nederland.nl/werving-vrijwilli-
gers. Bel voor meer informatie 
met Ronald Veen 06 573 299 
16 of met ReumaNederland in 
Amsterdam op 020-5896471.
U kunt ook een mail sturen 
aan: vrijwilligers@Reumane-
derland.nl 

Kun je wel wat hulp gebruiken 
bij de belastingaangifte via de 
computer? Heb je behoefte aan 
een expert die even meekijkt? 
Of heb je een vraag? Kom dan 
vrijdag 22 maart 10.00-12.00 
uur naar de workshop bij Bi-
bliotheek Gooi en meer, vesti-
ging Loosdrecht (Tjalk 41).

Samen met fi nancieel adviseur 
Carina Stassen biedt de bi-
bliotheek een gratis workshop 
ter ondersteuning van de di-
gitale aangift e 2018. Ook zijn 
er belastingspreekuren op de 
volgende momenten. In Loos-
drecht op vrijdag 29 maart van 
10.00-12.00 uur. En in Neder-
horst den Berg op woensdag 

13 en woensdag 20 maart van 
10.00-12.00 uur
Voor mensen die zelf aangift e 
willen doen, biedt de biblio-
theek beveiligd computer- en 
internetgebruik. Hulp bij aan-
gift e en computerfaciliteiten 
zijn gratis en voor iedereen, 
ook als je geen lid van de biblio-
theek bent. 

Bibliotheek Gooi en meer biedt 
hulp bij belastingaangifte

ReumaNederland zoekt nog 
collectanten in Loosdrecht
In de week van 18 tot en met 
23 maart is weer de jaarlijkse 
collecteweek van ReumaNe-
derland (voorheen het Reuma-
fonds). Ook dit jaar zetten dui-
zenden vrijwilligers zich met 
hart en ziel in om door heel 
Nederland geld op te halen 
voor onderzoek naar reuma. 
We zoeken nog vrijwilligers in 
Loosrecht. 

’s-GRAVELAND – Maandag-
avond 25 maart start in ’t Honk 
(Zuidereinde 15) de cursus ‘In 
12 weken naar een gezonder 
leven’. Daarin begeleidt voe-
dingsadviseur en leefstijlcoach 
Ellen Blankenberg samen met 
personal trainer Kasper Gerlach 
je om energiek, fi t en sterk te 
worden op een plezierige ma-
nier. Dus wil je straks ‘in shape’ 
de zomer in, meld je dan aan!

Door: Saskia Luijer

Een paar jaar geleden was de 
Ankeveense Ellen Blanken-
berg wat zoekende. Haar baan 
in de commerciële sector be-
viel niet meer en ze besloot het 
roer om te gooien. Ellen volgde 
de hbo-opleiding natuurvoe-
dingsadviseur en schreef zich 
daarna in voor de studie leef-
stijlcoach. De kern van haar be-
geleiding is dat zij op zoek gaat 
naar de motivatie van iemand 
die wil veranderen. “Elk mens 
heeft  doelen in zijn leven” stelt 
ze. “Daarom kijk ik altijd naar 

de achterliggende vraag. Wat 
wil je zelf? Wat past bij jou? Wat 
kan een eerste stap zijn, iets 
kleins om te veranderen?” Met 
ieders eigen wensen gaat Ellen 
aan de slag. Bijvoorbeeld door 
uitleg te geven over wat in be-
paalde producten zit en wat het 
eff ect van voeding kan zijn op 
je lichaam. Maar ook de rol van 
bewegen en ontspannen komt 
voorbij. Ellen: “Het gaat niet 
zozeer om afvallen, maar meer 
om hoe je je voelt. Je algemeen 
welbevinden.”

Ik kijk heel erg naar wie 
daar staat en wat diegenen 
wel kan.

Coaching en training
Samen met personal trainer 
Kasper Gerlach heef Ellen 
Blankenberg al drie keer een 
cursus verzorgd in sportcen-
trum De Zandzee in Bussum. 
De combinatie van coaching 
en outdoor training blijkt erg 
goed te werken. “Het maakt 

In 12 weken naar een gezonder leven

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

het plaatje compleet” legt Kas-
per uit. Hij heeft  veel ervaring 
in persoonlijke begeleiding, 
bootcamp en buitentraining, 
zowel voor beginnende als ge-
vorderde sporters. “Ik kijk heel 
erg naar wie daar staat en wat 
diegenen wel kan. Vandaaruit 
gaan we rustig opbouwen, wer-
ken aan uithoudingsvermo-
gen, sterke spieren en vooral 
plezier in bewegen. Dat is het 
voornaamste, dat mensen lol 
krijgen in sporten.” Tijdens de 
cursus omvat het eerste uur 
voeding en leefstijl en ga je het 
tweede uur met Kasper op pad. 
Buiten oefeningen doen op het 
terrein achter ’t Honk en als het 
’s avonds weer wat langer licht 
wordt lekker het bos in. 

Voor iedereen
Ellen en Kasper benadrukken 
dat hun cursus echt voor ieder-
een bedoeld is. “We willen heel 

Wijdemeren gezond hebben” 
melden ze met een lach. Om 
echt ander gedrag aan te leren 
is een cursus van 12 weken te 
kort, maar je kunt wel iets in 
gang zetten en een eerste stap 
nemen in een blijvende ge-
dragsverandering. De cursus 
start 25 maart, duurt 12 maan-
dagen van 19.00 tot 21.00 uur 
(uitgezonderd feestdagen) en 

kost € 275,-. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op 
www.theworkouts.nl. Ellen 
Blankenberg is ook te benade-
ren voor individuele begelei-
ding. Stuur dan een mail naar 
ellenblankenberg@gmail.com 
of kijk op haar Facebookpagina 
‘Tante Blond’ (eet gezond).

Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035  656 1661

1 5  t / m  2 4  m a a r t
4 - g a n g e n 
c h e f ’ s  m e n u
€ 3 3 , 5 0

V L A A R
F E S T I V A L

NieuwsSter

Ook op Facebook
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Zonnebloem 
spelletjesmiddag
Zaterdagmiddag 9 maart van 
14.00 tot 16.00 uur is er weer 
een gezellige spelletjesmiddag 
in Grand Café Emtinckhof. 
Komt u ook?  Kosten € 5,-- 
inclusief hapjes en drankjes. 

Internationale 
Vrouwendag
Op vrijdag 8 maart is het In-
ternationale Vrouwendag. 
Op deze avond organiseert 
GroenLinks Hilversum/ Wij-
demeren een netwerkeve-
nement dat volledig in het 
teken zal staan van eman-
cipatie in de politiek: op 
dit punt valt immers nog 
veel winst te behalen. Bur-
gerzaal van het Raadhuis 
Hilversum (Dudokpark 1).                                                                                                                                   
Inloop vanaf 19.30 uur, aan-
vang programma om 20.00 
uur. Om 21.30 uur toasten we 
op 100 jaar vrouwenkiesrecht, 
om 22.00 uur is de avond af-
gelopen.

Informatiebijeenkomst 
immunotherapie
Op woensdag 13 maart orga-
niseert Viore een informatie-
bijeenkomst over immuno-
therapie. Viore is een centrum 
voor iedereen die leeft  met 
kanker. Oncoloog dr. Jacque-
line Stouthard van het Antoni 
van Leeuwenhoek-ziekenhuis 
verzorgt op deze avond een 
presentatie over immunothe-
rapie.
De avond begint om 19:30 
uur. Deelname is gratis. U 
kunt zich aanmelden via  vrij-
willigers@viore.org. Bellen 
kan ook: 035 6853532. Oos-
tereind 115, 1212 VH Hilver-
sum; info@viore.org 

Slotconcert COM-missie: ‘Gezegend’ 
NIEUW-LOOSDRECHT – Aan het 
slotconcert van het tiende sei-
zoen van de afwisselende reeks 
COM-missieconcerten zullen 
op vrijdagavond 29 maart a.s. 
om 20.00 uur organist Harm 
Hoeve, trompettisten Arjan en 
Edith Post alsook pianist Johan 
Bredewout hun medewerking 
verlenen. 
Deze jubileumavond in de 
historische Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te 
Nieuw-Loosdrecht kent als al-
tijd een afwisselend en inspire-
rend programma, ditmaal rond 
Passie en Pasen, met tevens 
ruimte voor samenzang.

Harm Hoeve genoot zijn oplei-
ding aan het conservatorium. 
Hij bekwaamde zich in kerkelijk 
orgelspel, koordirectie en piano. 
Harm is (inter)nationaal actief 
als concertorganist en tevens di-
rigent van verschillende koren.
Arjan en Edith Post volgden hun 
trompetstudie aan het conser-
vatorium. Beiden hebben veel 
geremplaceerd in de beroeps-
symfonieorkesten in Nederland 
en de musicalorkesten van Joop 
van den Ende. Samen vormen zij 
een trompetduo dat veel concer-
ten geeft  met bekende organisten 
en pianisten alsook bekende ko-
ren. Het repertoire dat zij spelen 

is breed en varieert van barok-
concerten, geestelijke muziek tot 
musical en fi lmmuziek. 
Ook Johan Bredewout volgde 
een opleiding aan het conser-
vatorium: in 1984 rondde hij 
zijn studie orgel af met een on-
derscheiding voor artistieke ei-
genschappen. Hij wordt veel ge-
vraagd als solist en begeleider en 
verleent medewerking aan con-
certen en CD-opnames. Daar-
naast is hij organist en dirigent 
van diverse koren. Vele compo-
sities en arrangementen zijn van 
zijn hand.
De COM-missie, Cantus, Orga-
num et Musica (Zang, Orgel en 

Muziek) mét een Missie, biedt u 
als altijd een kopje koffi  e of thee 
aan in de pauze. De aanvang is 
20.00 uur en de kerk is open van-

af 19.30 uur. De toegang is zoals 
altijd vrij.

Het trompetduo Post

ANKEVEEN - Op zaterdag 9 
maart kunt u weer genieten 
van nieuw talent; jonge men-
sen die zullen proberen een 
plek te veroveren op de podia 
van de Nederlandse schouw-
burgen en theaters.

De deelname van drie halve 
fi nalisten, die strijden om de 
Sonneveldprijs tijdens het Am-
sterdams Kleinkunst Festival, is 
inmiddels een zeer gewaardeerd 
onderdeel van de programme-
ring van Th eater De Dillewijn. 
Alle voorgaande edities was ook 
de uiteindelijke winnaar al in 
De Dillewijn te zien. Wat gaat 
het dit jaar worden? Maak op 
9 maart kennis met Lisa Oster-
mann, Rikkert van Huisstede en 
Rosa Da Silva!

Lisa Ostermann met Meedoen
In ‘Meedoen’ beschouwt Lisa 
manieren waarop mensen met 

elkaar mee proberen te doen. 
Die werken niet altijd, maar 
succes bestaat uit het aaneenrij-
gen van mislukkingen zonder 
het enthousiasme te verliezen. 
Je moet erin geloven, anders 
wordt het niks.

Rikkert van Huisstede met 
Zou jij het zijn
‘Zou jij het zijn’ is een thea-

terprogramma waarin liedjes, 
gedichten en teksten elkaar in-
tuïtief afwisselen, alsof alles ter 
plekke ontstaat. Rikkert leeft  
zijn leven als een kunstwerk en 
vertelt daarover op het toneel. 
Over de overeenkomsten tus-
sen mannen en vrouwen, over 
verliefd worden op meer men-
sen, over verbinding maken 
door dicht bij jezelf te blijven. 

Aanstormend Kleinkunst-talent in De Dillewijn

TIENHOVEN - Met trots kondi-
gen wij aan: Het Doric String 
Quartet op vrijdag 15 maart 
bij het Concert bij Kaarslicht in 
Tienhoven.

Hét toonaangevende Brits 
strijkkwartet dat wereldwijd 
enthousiaste reacties ontvangt.
Het Quartet met Alex Reding-
ton (viool), Ying Xue (viool), 
Hélène Clément  (altviool) en 
John Myerscough (cello), werd 
20 jaar geleden opgericht. Zij 
treden in alle vooraanstaande 
Europese concertzalen op. In 
2010 maakten zij hun veelge-
prezen debuut in Amerika met 
recitals in het Frick Museum in 
New York en de Library of Con-
gress in Washington. Sindsdien 
toeren zij jaarlijks door Ameri-
ka en debuteerden zij in 2017 in 
Carnegie Hall.
Een van de recente hoogte-
punten was een uitvoering van 

John Adams’ Absolute Jest voor 
strijkkwartet en Orkest, met 
uitvoeringen in het Kozerthaus 
Wenen onder leiding van John 
Adams, met het Nederlands 
Radio Philharmonisch Orkes-
tin het Concertgebouw in Am-
sterdam en met het BBC Schots 
Symfonie Orkest.
Wij hopen u te mogen begroe-

ten op vrijdag 15 maart 20.15 
uur in de oude Kerk van Tien-
hoven (Ut)
Het Doric String Quartet met 
o.a. Beethoven strijkkwartet 
Op18/6, Britten strijkkwartet 
No3 en Mendelssohn strijk-
kwartet Op44/2. 
Meer informatie en boeking: 
www.concerttienhoven.nl. 

Doric String Quartet in Tienhoven

Klaudie Bartelink, 
verhalenverteller 
onderwaterwereld
Klaudie neemt u mee in de 
onderwaterwereld en vertelt 
over de unieke en bijzondere 
waarde van de oceanen. De 
Gooise Onderwatersport Ver-
eniging organiseert op don-
derdagavond 7 maart tussen 
19.30 en 21.30 uur een lezing 
met Nederlands bekendste 
onderwater videograve. U 
bent van harte welkom in de 
bibliotheek Hilversum. Ech-
ter schrijf je snel in want vol 
= vol!
Aanmelden: www.facebooik.
com/GOVBussum 

Rikkert is verliefd op zijn pu-
bliek en blijft  zingen tot hij hun 
harten verovert.

Rosa da Silva met 
Daar moet je heen
Rosa’s voorstelling ‘Daar moet 
je heen’ bestaat uit scènes die 
worden afgewisseld met zang 
en muziek, waarbij zij wordt 
begeleid door multi-instru-
mentalist Remko Wind. De 
fado over Klazienaveen is het 
startpunt van haar zoektocht 
naar wie ze zelf is, waarbij de 
eeuwige strijd tussen stad en 
provincie akelig herkenbaar is.
 Aanvang 20.15 uur. Kaarten à 
€ 13,50 via www.dedillewijn/nl
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REGIO- Tijdens de jaarlijkse 
vleermuizentelling van Natuur-
monumenten op haar forten 
in de Vechtplassen is de Baard-
vleermuis veelvuldig waarge-
nomen met een aantal van 33 
tegen 89 vleermuizen in totaal. 
Fort bij Abcoude is daarbij ver-
uit de meest favoriete verblijf-
plaats van vleermuizen. 

Ondanks dat de baardvleer-
muis het meest zeldzaam is van 
de genoemde soorten, is hij wel 
het meest waargenomen op de 
5 forten met een aantal van 33. 
In de zomer verblijft  de baard-

vleermuis overdag in 
bomen, op zolders of 
in oude gebouwen. 
‘s Nachts jagen ze in 
open ruimtes langs 
bosranden op insec-
ten. 
In totaal zijn er 89 
vleermuizen, varië-
rend van de gewone 
dwergvleermuis, watervleer-
muis, baardvleermuis tot de 
grootoorvleermuis, waargeno-
men op 5 forten in de Vecht-
plassen. Het gaat hier, naast Fort 
bij Abcoude, om Fort Nieuwer-
sluis, Fort Kijkuit (Kortenhoef), 

Fort Uitermeer (bij Weesp) en 
Fort Hinderdam (ruïne in de 
Vecht bij Nederhorst den Berg). 
Forten zijn uitstekende winter-
verblijfplaatsen omdat het er 
bijna altijd donker en vochtig is 
met een constante temperatuur. 

Baardvleermuis overwintert op 
forten Natuurmonumenten

From Classic to Pop is de titel 
van het voorjaarsconcert dat 
Fun4All op 24 maart geeft in 
het MCO in Hilversum. Dat be-
looft een gevarieerd program-
ma te worden, en dat wordt het 
ook! 

Veelzijdigheid is kenmerkend 
voor Fun4All, dat er plezier in 
heeft  om te putten uit een breed 
repertoire, waarin klassiek, jazz, 
musical en pop en nu ook soul-
muziek  gezongen worden. Je 
gaat nummers horen van Bach 
en van Earth, Wind & Fire, van 
Cole Porter en van Leo Sayer, 
uit de 18e eeuw en uit de Top 

2000  en nog veel 
meer. Net als bij 
het concert van 
vorig jaar wordt 
het 50 man ster-
ke Loosdrechtse 
koor begeleid 
door het orkest 
Vegas Strings, 
dat voor de gele-
genheid is uitge-
breid met blazers, gitaristen en 
percussie. Special guest dit jaar 
is zangeres Maja Roodveldt, 
bekend van het Groot Om-
roepkoor. Dirigent en muzikaal 
leider is de veelzijdige musicus 
Pieter van den Dolder. Vorig 

jaar was het MCO uitverkocht, 
nu zijn er nog kaarten als je op 
24 maart dit concert wilt bijwo-
nen. Ga daarvoor naar de web-
site: www.fun4all.nu

Veelzijdigheid kenmerkt Fun4All

 Zoveel moed getoond
 Zo intens gestreden
 Niet eens voor zichzelf
 Liefde was haar reden

Verdrietig, maar vervuld van trots, dankbaarheid en liefde
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma

Marjan van de Meent-Gerards
weduwe van Jan van de Meent

* 15 oktober 1958                                           † 1 maart 2019

         Jan en Karin
          Hannah en Sanne
         Annette en Dirk
          Vera en Roos
         Marina en Stefan
       
Fam. van de Meent
Egelshoek 9A
1213 RD  Hilversum

Er is thuis gelegenheid tot condoleren op donderdag 7 maart 
van 19.00 tot 20.30 uur, Egelshoek 9A, 1213 RD te Hilversum.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 8 maart 
om 12.30 uur in de aula van Zuiderhof, Kolhornseweg 13 te 
Hilversum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene 
begraafplaats, Rading 168 te Nieuw-Loosdrecht. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en heffen 
wij het glas op haar leven bij Eventcentrum Zonnestraal, 
Loosdrechtse Bos 17 te Hilversum. 

In plaats van bloemen, graag een gift ten behoeve van het 
‘Mammacentrum’ Tergooi Hilversum. Hiervoor is een collec-
tebus bij de ingang van de aula van Zuiderhof aanwezig.

De draad van de liefde
verbindt voor altijd

De draad van ’t gemis
verweeft zich met die van de liefde

Verdrietig hebben we afscheid moeten nemen 
van onze lieve schoonzus en tante

Marjan van de Meent – Gerards

Met zijn allen zullen we Jan en Karin, Hannah en Sanne, 
Annette en Dirk, Vera en Roos, Marina en Stefan 
met liefde en zorg omringen.

 Geertje van de Meent
 Willem en Marijke van de Meent – Zeldenrijk
 Nel en Piet Uijterlinde – van de Meent
 Henk en Antoinette van de Meent – Wendt
 Henny en Bert Winkelhorst – van de Meent
 Neven en nichten, achterneefjes en nichtjes

‘s- GRAVELAND- De siertuin op 
buitenplaats Gooilust in ’s-Gra-
veland wordt onderhouden 
door een grote groep vrijwilli-
gers. Deze enthousiaste ploeg 
zoekt versterking van twee of 
drie aanpakkers voor het ste-
vige tuinwerk. Het gaat om 
spitten, rooien, sloten schoon-
maken en groot snoeiwerk. 
Dat gebeurt wekelijks op de 
donderdag vanaf 9.00 uur ’s 
ochtends.

Ook zoekt Natuurmonumen-
ten vrijwilligers om vanaf april 
wekelijks een uurtje met de 
bosmaaier aan de slag te gaan. 
Dit gebeurt voor het handwerk, 
van 8.00 tot 9.00 uur op de don-
derdagochtend. Hiervoor krijg 
je een cursus bosmaaien en 
beschermende kleding. Ben je 
een tuinliefh ebber, aanpakker 
en vroege vogel in één, meld je 
dan aan via boswachter Johan 
van Galen Last, M 06-54 29 51 
88 of j.vangalenlast@natuur-
monumenten.nl

Weer open
De siertuin is vanaf zaterdag 2 
maart weer geopend. Elke dins-

dag en zaterdag ben je welkom 
van 13.00 tot 16.30 uur om een 
kijkje te nemen op deze schit-
terende plek. Op dit moment 
staan de sneeuwklokjes, kro-
kussen, winterakonieten, nies-
kruid, staartaar en longkruid 
al in bloei. Vrijwillige gastheren 
en -vrouwen van Natuurmonu-
menten vertellen je alles over 
de collectie van ruim 900 soor-
ten: achter elke plant en boom 
schuilt een bijzonder verhaal. 
De entree is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld

Pronken met planten
De siertuin is in 1823 aange-
legd. De welgestelde bewoners 
pronkten graag met hun rijk-
dom aan exotische bomen en 
struiken. Rond 1900 vormde 
toenmalig eigenaar Frans Ernst 
Blaauw de tuin om tot een vo-
geltuin en verzamelde bomen 
en struiken uit alle windstre-
ken. Vanaf 1990 is de tuin ge-
leidelijk omgevormd naar vier 
verschillende delen: kruiden-
tuin, rozentuin, traditionele 
moestuin en moestuin met 
wilde planten. In 2008 is ‘De 

Bla(a)uwe Tuin’ ingericht  met 
blauwbloeiende planten ter na-
gedachtenis aan Frans Blaauw 
en enkele witte accenten voor 
zijn vrouw Louise Six.
Het is mogelijk om rondgeleid 
te worden door de siertuin, 
neem hiervoor contact op met 
beheerkantoor Gooi en Vecht-
streek: T 035 - 699 0000. Bui-
tenplaats Gooilust, Zuiderein-
de 47B, 1243 KL ’s-Graveland 
(volg borden siertuin)

Foto:  ©Natuurmonumenten

Siertuin Gooilust zoekt aanpakkers

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG 

bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur. 

AANLEVEREN KOPIJ

FAMILIEBERICHTEN

Foto: Hugo Willocx
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De jonge Loosdrechtse vitali-
teitscoaches Cristian van Zoo-
meren en Ramón van Weenen 
(23) kennen elkaar letterlijk al 
vanaf de wieg. Sinds een half 
jaar vormen ze samen het be-
drijf Vitality Control dat geves-
tigd is in de ruimte van Basic 
Fitness (Pandahal). 

Door: Herman Stuijver

De sportondernemers geloven 
in hun aanpak die eigenzinnig 
afwijkt van wat andere sport-
scholen aanbieden. In het ka-
mertje van waaruit het tweetal 
opereert, vertellen Cristian en 
Ramón geestdrift ig over hun 
passie. ‘De synergie tussen deze 
onderdelen is de weg naar een 
vitaal leven’ staat op hun han-
dige website. Dat blijkt de kern 
van hun aanpak, de samenhang 
tussen bewegen, voeding en 
coaching. Cristian: “Een vitaal 
persoon is zowel geestelijk als 
lichamelijk gezond. Dus niet 
alleen de spieren ontwikkelen, 

maar ook het innerlijk hoort 
erbij. Hoe je je voelt. Je alleen 
maar bezig houden met één 
aspect, werkt niet. Je moet ook 
goed in je vel zitten.” Ramón 
vult aan: “Maar het is ook van 
belang dat we willen aansluiten 
bij wat iemand wil. Zijn of haar 
wensen en behoeft en bepalen 
wat er gebeurt.” 

Gratis kennismaking
Het begint met een gratis ken-
nismakingsgesprek, waarbij de 
coaches meer te weten komen 
over de persoon. Dan worden 
ook de wensen duidelijk. Ver-
volgens stellen Ramón en Cris-
tian samen met het toekomstig 
lid een plan van aanpak op. 
“Het is mooi als alle drie ele-
menten erin worden verwerkt, 
dat vinden wij zinvol, maar 
het hoeft  niet”, voegt Cristian 
eraan toe. De eerste stap na de 
kennismaking is een beweeg-
scan. Dan maken de coaches 
een analyse van je lichaams-
houding. Dat is van belang in 

verband met het functioneel 
bewegen. Daarvan geeft  Cris-
tian een passend voorbeeld. 
“Vaak beginnen ze op sport-
scholen zonder nadenken met 
fi etsen. Maar voor iemand die 
de hele dag gebogen zit achter 
een computer is dat juist niet 
goed. Die moet werken aan een 
andere houding.” Met talloze 
voorbeelden leggen de heren 
de relatie met de werkhouding 
uit. “Het is dus een kwestie van 
in balans krijgen voordat je kei-
hard gaat werken aan spiermas-
sa’s en dergelijke”, zegt Ramón. 
Dat een goede regulering van 
de ademhaling ook van levens-
belang is, laat Cristian ook dui-
delijk merken. Die bij de geeste-
lijke begeleiding gebruik maakt 
van diverse wetenschappelijke 
analyses, zoals het Neuro Lin-
guïstisch Programmeren. Dat 
heeft -ie allemaal geleerd op de 
opleiding voor vitaliteitscoach, 
een studie die Ramón binnen-
kort afrondt. 
Het derde aspect betreft  de voe-

ding. Een verwarrend geheel 
voor wie wil afvallen. Door 
de vele diëten en voedingsad-
viezen zien velen door de bo-
men het bos niet meer. Deze 
vitaliteitscoaches leren je dat 
kortstondig succes niet werkt. 
Ramón: “We proberen mensen 
te leren hoe voeding nou echt 
werkt zonder het plezier in eten 
te verliezen. We willen een le-
vensstijl switch!”

Een verandering van binnenuit
Bent u ook zo geïnspireerd ge-
raakt door de Vitality Control 
-aanpak? Dan moet u zeker 
eens contact zoeken met Cristi-
an en Ramón. Kijk op: www.vi-
talitycontrol/kennismaking. Of 
mail naar: info@vitalitycontrol.
nl of bel: 06- 34 85 61 75.

Jonge sportondernemers geloven in Vitality Control

ANKEVEEN- Theater De Dille-
wijn schudde afgelopen zater-
dagavond op z’n grondvesten. 
Een stampvolle zaal genoot 
met volle teugen van Infl oyd, 
een rockgroep die sinds 2013 
door Nederland toert met 
shows gebaseerd op de legen-
darische Britse band Pink Floyd 
(1964- 1995). 

Door: Herman Stuijver

Een overweldigende ervaring 
om een band die op 2 novem-
ber nog in de muziektempel 
AFAS Live voor 6000 man 
speelde nu in het intieme kerk-
je te horen. Er werd een extra 
generator neergezet, het podi-
um werd fors uitgebreid en de 
zaal was gevuld met high tech 
geluids- en lichtapparatuur. 
Klaar voor een onvergetelijk 
optreden. Leadzanger Marco 
Bouwmans zei dat de vijfmans-
formatie nog nooit eerder zo 
kleinschalig had gespeeld en 
ook backstage waren ze fantas-

tisch ontvangen. Na een lang 
intro bij het nummer Breathe 
kwamen de gitaristen op gang. 
Bouwmans was al vanaf z’n 10e 
gefascineerd door de gitaren op 
de lp Animals. Nou, hij kan er 
wat van. Dat geldt in overtref-
fende trap voor Armand Ga-
beler, die op sublieme wijze de 
ene solo na de andere speelde. 
Zijn tokkelen op de steelgitaar 
was supergevoelig, maar het 
geluid dat hij met een zgn. talk-
box produceerde, deed je haren 
recht overeind staan. Met een 
soort vervormer via een slan-
getje op de microfoon kun je 
een menselijke stem een andere 
dimensie geven. Armand raak-
te daarmee je ziel. In het mu-
zikale geweld vormt het werk 
van keyboardspeler Gijs van 
de Bent de spil. Achter een in-
drukwekkende Moog synthe-
sizer weet hij met subtiel spel 
talloze geluidseff ecten op te 
wekken. Zelfs een saxofoonso-
lo. Muziek die past bij de mys-
terieuze en psychedelische sfeer 

van Pink Floyd. Bij Dogs, Pigs 
en Sheep, gebaseerd op de me-
tafoor van Animal Farm die de 
menselijke maatschappij bekri-
tiseert, kun je niet zonder die 
geluiden. Pink Floyd- lid Roger 
Waters wilde naast experimen-
teren met klanken ook duide-
lijk fi losofi sche teksten naar 
buiten brengen. Die sfeer weet 
Infl oyd uitstekend te treff en. 
“Magie”, zei Marco Bouwmans 
toen de zaal doodstil bleef bij 
een ingetogen scene. Even 
daarna zong diezelfde zaal uit-
bundig mee met ‘Shine On’. Het 
grote publiek kent Pink Floyd 
van ‘Another brick in the Wall’, 
dat was niet te horen in Anke-
veen. De band speelde nu een 
staartje van de Final Cut- tour. 
Veel symfonische rock, afge-
wisseld met onnavolgbare ste-
vige gitaarsolo’s en gevarieerde 
bijdragen van de toetsenist. Er 
waren prachtige momenten zo-
als het staand meezingen van 
Wish You Were Here, maar ook 
fraai verstild spel op de akoes-

tische gitaar. Oordopjes waren 
beslist niet nodig, de muziek 
was stevig, maar zeker geen brij 
van doff e klanken. Integendeel. 
Uiteraard moet de ritmesectie, 
bestaande uit basgitarist Erik 
Jan de Jong en drummer Lasse 
Groeneveld, niet onderschat 
worden. Een band gedijt niet 
zonder die basis. Dat geldt ook 
voor de twee achtergrondzan-
geressen die vrijwel onzicht-
baar, met het eindeloos herha-
len van dezelfde danspasjes, er 
wel degelijk bij horen. Katinka 

van der Harst was zelfs aan het 
eind van de avond de ster van 
de show. Haar hoge klanken bij 
Great Gig in the Sky klonken 
bijna hemels, in een perfec-
te combinatie met de musici. 
Een geweldige ervaring rijker 
namen Infl oyd en de Dillewijn 
afscheid van elkaar. 

Infl oyd laat Dillewijn op z’n grondvesten schudden

Foto: met dank aan 
Lady M. Artistique

’s-GRAVELAND- Live klassieke 
muziek in cultuurhistorische 
gebouwen, gecombineerd 
met een rondleiding door de 
boswachter. Dat is wat Natuur-
monumenten en het Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds 
aanbieden tijdens het NMF ka-
mermuziekfestival bij Natuur-
monumenten. Op Schaep en 
Burgh geeft Claudine Carmen 
Rosa een pianoconcert. 

De kaartverkoop voor de twee-
de editie van het festival gaat 
nu van start. Op 5, 6 en 7 april 
vinden op 23 locaties door heel 
Nederland ruim 70 concerten 
plaats. Zittend op een hooi-
baal in een schaapskooi, op een 
bankje in een munitiekelder 
of op antieke stoelen in een 
luxueuze kasteelzaal luisteren 
bezoekers naar oeroude én ul-
tranieuwe instrumenten. Con-

certen worden uitgevoerd door 
piepjonge en zeer ervaren mu-
sici van het Nationaal Muziek-
instrumenten Fonds en gecom-
bineerd met een rondleiding 
door het gebied of het gebouw. 
Verwacht wordt dat de concer-
ten snel zijn uitverkocht, omdat 
de meeste locaties plek bieden 
aan slechts enkele tientallen 
mensen. De organisatoren ra-
den geïnteresseerden dan ook 

aan snel kaarten te bestellen.
Romantiek in Schaep en Burgh
Na een wandeling met de bos-
wachter door de tuin rond 
het landhuis Schaep en Burgh 
kun je bijvoorbeeld luisteren 
naar concertpianiste Claudine 
Carmen Roma. Ze speelt twee 
van Schumanns meest fanta-
sievolle pianostukken: Papil-
lons en Carnaval. Claudine 
Carmen Roma neemt je mee 

in een romantische sfeer van 
verkleedpartijen, feest en dans. 
Alsof je op een feest van de be-
woners van Schaep en Burgh 
terecht bent gekomen die zich 
vermaken tijdens de lange zo-
meravonden.  Reserveer snel 
je kaarten online: https://www.
natuurmonumenten.nl/kamer-
muziekfestival 

Wegdromen naar vervlogen tijden op ’s-Gravelandse Buitenplaatsen     
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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

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Ben jij op zoek naar een 
leuke bijbaan en ben je

16 jaar of ouder? Wij zoeken
per direct AFWASSERS voor 
één of meerdere avonden per
week. Bel voor een afspraak
of info met Danny Rijs, of

kom langs bij RESTAURANT
VLAAR, Noordereinde 129

in ’s-Graveland, tel. 035-
6561661.  

Wie helpt mij mee mijn
paarden te verzorgen? 

Poetsen, rijden, voor de kar,
stallen bijhouden, longeren.

Gerard van den Brink.
OLDijk 33. 0651196269 

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

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

NieuwsSter
Ook op Facebook

BREUKELEVEEN, In het voorjaar 
bloeien vele bollen zoals de 
narcis, sneeuwklokjes, krokus.

Maar ook de Helleborus, Epi-
medium en Pulmonaria. Voor 
de vroege tuinliefh ebbers is er 
in dit jaargetijde extra veel te 
zien. Openingstijden: vrijdag 8 
en zaterdag 9 maart van 10.00 
tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis. Koffi  e en thee met cake 
staat voor u klaar (tegen kleine 
vergoeding) U bent van harte 

welkom in de prachtige tuinen 
van de Murrenhof, Herenweg 
20, Breukeleveen.

Tuindagen de Murrenhof


