
(v.l.n.r.) Anna, Lily, Sanne, Amber, Danique, Britt en Veerle
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Op zaterdag 30 maart werd 
de tweede voorwedstrijd voor 
de D2- en 5e divisie- turnsters 
gehouden. Voor NILO deden er 
maar liefst 13 turnsters mee. Er 

werd zeer geconcentreerd en 
strak geturnd wat leidde tot 
hele mooie resultaten, waar 
we als vereniging natuurlijk 
supertrots op zijn. 

1e prijs: Ramila Pakhoe; 2e 
prijs: Anna Kreuning, Amber 
Steutel, Gwen van Hamers-
veld en Cato Kielstra; 3e prijs: 
Veerle Nelis en Danique Navis; 
7e prijs : Lili Erkelens ( de cate-
gorieën bestaan uit ca 40 turn-
sters, vandaar 7 medailles).

Maar wat deze dag eigenlijk 
het mooiste maakte, was de 
teamspirit. Want natuurlijk 
was er ook wel eens pech, 
ging er iets mis of namen de 

zenuwen het even over van 
het lichaam. Dan stonden de 
meiden klaar om die turnster 
aan te moedigen, op te beuren 
of er volgde een groepsknuffel!

Echt ontroerend om te zien 
voor de trainsters en de mee 
gereisde supporters, we heb-
ben echte turntoppers in huis. 
Dit maakt deze sport zo mooi.

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een

bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de 

Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtse-
dijk / Vuntuslaan en Heulakker

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

Wijdemeren Circu-
lair: dat is meer dan 
recyclen
Wist je dat circulaire economie ook 
leuk kan zijn? Er zijn, naast afval 
scheiden, nog veel meer aspecten 
rondom circulariteit. Wat kunnen 
we met oude kleding doen? Of met 
die waterkoker die het niet goed 
meer doet? Ben je op zoek naar een 
uniek cadeau met een verhaal? Het 
zal je verbazen dat je jaarlijks meer 
geld en waardevolle grondstoffen 
weggooit dan je denkt.

Klaske Postma zal je op 6 april in Biblio-
theek Gooi en meer, vestiging Loosdrecht 
meenemen in de kansen en mogelijk-
heden van circulariteit. Dit gaat ze doen 
samen met de kringloopwinkel Vide, de 
weggeefwinkel, de bibliotheek, het Re-
paircafé en de GAD. 
Klaske is Industrieel Product Ontwerper 
en is in 2018 haar eigen bedrijf gestart. 
Regeneration Design verbeeldt en ver-
bindt biobased & circulaire grondstoffen, 
materialen en technologieën met uiteen-
lopende toepassingen. Ontwerpen in de 
materialen van de toekomst.
Op zaterdag 6 april van 10.30 tot 11.30 
uur bij Bibliotheek Loosdrecht De presen-
tatie wordt gegeven tijdens het Repair 
Café. Het café is van 10.00 tot 13.30 uur 
geopend. Ook is er een afvalcoach aan-
wezig waar je al je afvalvragen aan kunt 
stellen.

4.644 euro voor de 
clubkas 

Een mooie opsteker voor voetbal-
club SV Loosdrecht. Dankzij de ach-
terban kwam er in 2018, 4.644 euro 
extra binnen in de clubkas. Deze 
achterban steunt SV Loosdrecht 
namelijk door specifiek voor deze 
vereniging mee te spelen met de 
VriendenLoterij. De helft van ieder 
lot waarmee zij meespelen, gaat di-
rect naar de clubkas. De vereniging 
heeft zichzelf hiermee ten opzichte 
van vorig jaar overtroffen. 

In Nederland genereren enkele duizen-
den clubs, verenigingen en stichtingen 
via de VriendenLoterij extra inkomsten. 
Zij dragen daarmee bij aan gezondheid 
en welzijn in hun eigen regio. Dit jaar 
is er een recordopbrengst van ruim 5,8 
miljoen euro uitgekeerd. Opbrengsten 
worden zoal besteed aan een nieuw 
trainingsveld, een opknapbeurt van een 
clubhuis en hulp aan jong en oud in de 
regio.
De VriendenLoterij is hierdoor een struc-
turele financier voor veel organisaties. 
Clubs en verenigingen die nog niet aan-
gesloten zijn, kunnen zich aanmelden 
via: www.vriendenloterij.nl/clubs
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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

Een computer moet je nooit slaan,
die heeft een RAM-geheugen

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Wo. 3 apr.: 19.00 uur: 
Rozenkransgebed.
Zo. 7 apr.: 11.00 uur: 
J. Dresmé.

Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 7 apr.: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
18.30 uur:
Ds. E.E. Bouter.

Gereformeerde Kerk
Zo. 7 apr.: 10.00 uur:
Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol.

Beukenhof
Zo. 7 apr.: Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 7 apr.: 09.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
18.30 uur:
Gezamelijke dienst Sijpekerk.

Ned. Gereformeerde kerk
Zo. 7 apr.: 09.30 uur:
Ds J.D. Smit).

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.

5,50

5,95 

Pampasteak
gemarineerd varkensfiletlapje
met katenspek

Vleeswarentrio:
100 gram mosterdrollade
100 gram gebraden kipfilet
Stukje grillworst

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 Stuks

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

Zaterdag 30 maart gaf wethou-
der Joost Boermans op de ge-
meentewerf in Kortenhoef de 
aftrap van de Duurzame Week 
Wijdemeren. Tussen 10.00 en 
14.00 uur konden inwoners 
langskomen voor de actie 
steenbreek & de compostdag.

Door: Saskia Luijer

“Wat ben jij goed bezig, hart-
stikke mooi!” complimenteert 
Joost Boermans een meisje dat 
met een grote tuintegel komt 
aanlopen. Hij pakt de steen 
over en legt ‘m in de afvalbak. 
In ruil voor de tuintegel mag ze 
twee plantjes uitzoeken. Ze gaat 
op zoek naar ‘iets roze’. Tegel 
eruit, plant erin. Dat is de kern 
van actie Steenbreek. Tuinen 
moeten weer groener worden 
in plaats van betegeld, want 
daarmee voorkomen we water-
overlast en bieden we hulp aan 
bijen en vlinders. Vorig jaar 
deelde de gemeente bij deze 
actie nog viooltjes uit, maar dat 
stuitte op commentaar van de 
kenners. Daarom zijn er deze 
keer “echt goede planten voor 
insecten” benadrukt de wet-
houder.

Grote toeloop
De ruilhandel is in trek. Er is 
een grote toeloop van inwoners 
die stenen inleveren en daarna 
op hun gemak in het zonnetje 
een paar plantjes uitzoeken. 
Wie wil, kan daarbij deskun-
dig advies krijgen van Martin 
Stevens. De Kortenhoever is 
jarenlang in dienst geweest bij 
Natuurmonumenten en vertelt 
enthousiast over de wilde plan-

ten die hij heeft gekweekt bij 
Kas&Co. Want juist op wilde 
planten komen meer insecten 
af, legt hij uit. Vlinders, bijen, 
zweefvliegen en veel andere 
bedreigde insecten herkennen 
deze planten het beste. Dat lukt 
minder goed bij kweekvormen 
of bij planten van buitenlandse 
komaf. Daarom is het zo be-
langrijk om voor wilde planten 
te kiezen. “Neem deze gevlek-
te dovenetel” gebaart Stevens. 
“Die bloeit als het niet vriest 
het hele jaar door. Daar komen 
de eerste hommels op af.” Naast 
deze plant heeft de hobby-
kweker nog 21 andere soorten 
meegenomen, zoals wilde mar-
jolein, blauwe bosanemoon, 
brandende liefde, knikkend na-
gelkruid en geel zonneroosje. 
Prachtige namen maar vooral 
onmisbare planten om natuur-
rijke tuinen te creëren. Groene 

tuinen die zo stapstenen kun-
nen vormen tussen de natuur-
gebieden in de buurt. 

Veel activiteiten
Als dank voor het gescheiden 
inzamelen van groente-, fruit- 
en tuinafval krijgen de bezoe-
kers ook gratis een zak com-
post mee. Dat maakt het nog 
aantrekkelijker om thuis direct 
in de tuin aan de slag te gaan. In 
aansluiting op de steenbreek & 
compostdag is deze hele week 
nog gevuld met duurzame ac-
tiviteiten, o.a. een huizenroute, 
lezing, speeddate met energie-
coach, informatieavond collec-
tief zonneproject, duurzaam-
heidscafé en film. Bekijk het 
hele programma in onze editie 
van vorige week.

Joost Boermans deelt de eerste wil-
de planten uit.

Zonnige aftrap Duurzame Week

INGEZONDEN TEKSTEN VÓÓR VRIJDAG 16.00 U. 
NAAR:

REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD. 

Programma GooiTV
Vanaf 3 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals aandacht voor de Co-
meniusdag en de luierkliko.
- Ruud Bochardt praat met politici in In Derde Termijn over het on-
voldoende aanbod van sociale huurwoningen en het middelduur 
huursegment. - Er is het 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
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REGIO - Actieve bewoners, ge-
meenten, bedrijven en maat-
schappelijke schakels uit de re-
gio met elkaar in gesprek rond 
actuele maatschappelijke the-
ma’s. Na twee inspirerende re-
gionale bijeenkomsten in 2018 
in het gemeentehuis van Gooi-
se Meren en het gemeentehuis 
van Hilversum nodigen we u nu 
graag uit in het gemeentehuis 
van Wijdemeren. Op vrijdag 5 
april van 13.30-17.00 uur

Het thema is ‘Hoe organiseren 
bewoners de energietransitie?’ 
Met de Wijdemeerse Energie-
coöperatie als voorbeeld van 
lokale democratie. Lokaal en 
regionaal bundelen van krach-
ten in het Gooi. Trots op wat we 
doen!

Programma 
Inloop vanaf 13 uur; Welkom 
wethouder Wijdemeren; Inlei-
ding Energiecoöperatie Wijde-
meren; Inleiding Energie Ver-
bonden in het Gooi; Inleiding 
landelijk participatiecoalitie in 
het klimaatakkoord; Gespreks-
tafels energietransitie en lokale 
democratie; Plenaire afronding 
lokale democratie in ontwikke-
ling

Lokale democratie 
in ontwikkeling

  Lezers schrijven...

Zonneparken en windmolens funest voor ecosysteem

Enige tijd terug stonden er in dit blad oproepen van Natuur-
monumenten om hen financieel te steunen omdat het slecht 
gaat met weidevogels en insecten. In een andere krant stond 
een stuk dat er jaarlijks duizenden kilo’s dode insecten van 
de windmolens worden geschraapt. Insecten vormen weer 
een belangrijke voedselbron voor weidevogels, en die op hun 
beurt weer voor vossen, roofvogels etc. Dus door het plaatsen 
van al die zonneweiden en windmolens maken we ons eigen 
ecosysteem kapot.
Het wordt hoog tijd dat woningbouwverenigingen al hun 
huurhuizen die geschikt zijn gaan voorzien van zonnepane-
len. Via een kleine huurverhoging die dankzij de zonnepa-
nelen weer terug gewonnen kan worden en subsidie van het 
rijk moet dat wel te realiseren zijn. En dan hoeft NM niet te 
collecteren, want wanneer de zonneweiden en windmolenpar-
ken als paddenstoelen uit de grond blijven schieten is dat een 
verloren strijd.

Patrick Kreuning, Ankeveen

OV wordt niet beter, misschien niet slechter
De belangstelling van de in-
woners van Wijdemeren om 
mee te denken over de bus-
verbindingen na 2021 viel 
bitter tegen. De onafhankelijk 
gespreksleider die verkeers-
wethouder Boermans had in-
gehuurd om de stormen van 
protest in goede banen te lei-
den, was overbodig. Zo’n 16 
personen, onder wie ook nog 
SP’ers en Senver-leden uit Hil-
versum, lieten zich voorlichten.

Door: Herman Stuijver

Regionaal coördinator Jor-
dy van Slooten deed zijn best 
om het Programma van Eisen 
van 85 pagina’s met een vlotte 
presentatie de revue te laten 
passeren. Maar het was een 
ingewikkeld verhaal, met di-
verse soorten verbindingen 
en tal van voorwaarden en 
regels. De provincie moet een 
concessie van 10 jaar geven 
aan één vervoersmaatschap-
pij (nu Connexxion). In 2020 
kunnen bedrijven reageren. 
In juni 2021 wordt het alleen-
recht aan een vervoerder gege-
ven. Na de start van de nieuwe 
vervoerder blijven de oude 
lijnen nog ongeveer anderhalf 
jaar gehandhaafd, omdat veel 
onafhankelijk is van de nieu-
we R- lijn van Hilversum via 
Blaricum en Huizen naar Am-
sterdam. Ook werd duidelijk 
dat de lijnen 121 en 122 door 
Loosdrecht buiten de nieu-
we afspraken vallen, omdat 
ze door de provincie Utrecht 
worden geregeld. De buslijnen 
worden nu voor de helft gefi-
nancierd door de kaartjes en 
voor ± 50% door subsidie van 
de provincie Noord- Holland. 

Het gaat dus om miljoenen, als 
je bedenkt dat een buslijn zo’n 
6 ton per jaar kost. Het streven 
is om lijnen te creëren door 
gebieden met veel passagiers, 
zonder teveel omwegen, in een 
snelle route naar een volgend 
knooppunt. 

Geen vaste lijnen
In Wijdemeren betreft het drie 
lijnen vanuit Hilversum: de 104 
(naar Nieuw Loosdrecht), 105 
(via Kortenhoef naar Bussum) 
en 106 (via Nederhorst den 
Berg naar Weesp). In het nieu-
we plan is er geen sprake meer 
van vaste lijnen, maar spreekt 
men van verbindingen. De 
hoofdgedachte is dat er in de 
dorpen knooppunten komen 
die leiden naar die snelle bus-
lijn of naar een intercitystation. 
Er zijn een aantal zekerheden 
ingebouwd. Zeker prettig voor 
de inwoners van Nederhorst 
den Berg, er is een garantie dat 
het centrum van het dorp ver-
bonden moet worden met de 
treinstations Weesp en Hilver-
sum. Verder staat er dat de Ker-
klaan in Kortenhoef en de Aca-
cialaan in Nieuw Loosdrecht 
verplicht moeten aansluiten 
op een lijn. Evenals een ver-
binding met treinstation Hol-
landsche Rading. Hoe is niet 
vastgelegd, het kan een regu-
liere buslijn worden, maar ook 
een kleiner busje op afroep, of 
iets anders. Voorts meldde wet-
houder Boermans dat er ook 
concreet geregeld gaat worden 
hoe de WMO- taxi’s en busjes 
in het plan passen. Ook voor 
particuliere initiatieven voor 
buurtbussen komt er meer 
ruimte. Daarnaast wordt er 
aangedrongen op verbindingen 
met toeristische trekpleisters 

als de plassen, Natuurmonu-
menten, Sypesteyn e.d. 

Regio zienswijze
De Wijdemeerse gemeente-
raad wordt gevraagd om in te 
stemmen met een regionale 
zienswijze. Dan word je beter 
gehoord door de provincie, 
meende wethouder Boermans. 
Duidelijk is dat het koffiedik 
kijken is hoe een vervoerder 
om zal gaan met de wensen. 
In het Programma van Eisen 
staat wat er minimaal verwacht 
wordt. In de concurrentiestrijd 
zullen de bedrijven waarschijn-
lijk meer bieden dan gevraagd. 
CDA en VVD pleitten voor een 
zuidelijke R- lijn langs Wijde-
meren naar het metrostation 
Gaasperplas, dat wil de pro-
vincie echter niet. Ook waren 
er vragen over de tijden en hoe 
vaak een bus moet rijden, van 7 
tot 19 uur vond men te kort en 
ook op zondag wordt er niets 
extra’s gedaan. Natuurlijk is 
het moeilijk om in te schatten 
hoe het openbaar vervoer zich 
over 10 jaar ontwikkelt. Wel-

licht wordt een oproep met een 
app wel het nieuwe reizen. Veel 
mag een vervoerder, weinig 
verplicht. Ook niet wat de be-
reikbaarheid van zorginstellin-
gen betreft en zelfs ziekenhuis 
Tergooi is niet rechtstreeks te 
bereiken voor de Wijdemeer-
ders. 

Beter of slechter
Het komt erop neer dat de 
bestaande situatie niet beter 
wordt. Een fris plan om meer 
mensen op de overvolle Gooi-
se wegen uit de auto te halen, 
ontbreekt. Althans voor de vijf 
Wijdemeerse dorpen die bui-
ten het snelle R-netwerk liggen. 
Voor ’s-Graveland, Ankeveen, 
Horstermeer, Overmeer en 
Kortenhoef zijn er dus (nog) 
geen vaste lijnen. Je mag hopen 
dat de nieuwe vervoerder iets 
wil doen met verbindingen, 
hoe dan ook. Het wordt dus 
misschien niet slechter?
Iedereen mag tot 3 mei be-
zwaar indienen. Het totale Pro-
gramma van Eisen vindt u op: 
www.wijdemeren.nl 

REGIO- Bent u huurder van 
woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken en wilt u meepra-
ten en invloed uitoefenen op 
het beleid van de corporatie en 
de gemeente? En vindt u het 
belangrijk dat huurders prettig 
wonen en wilt u zich hiervoor 
inzetten? Dan is Huurdersorga-
nisatie Het Gooi en Omstreken 
(HGO) op zoek naar u

De huurdersorganisatie HGO 
is hard op zoek naar nieuwe 
bestuursleden om het bestaan-
de team te versterken, met 
name inwoners uit de gemeen-
te Wijdemeren zijn van harte 
welkom. De huurdersorganisa-
tie zet zich in voor de belangen 
van alle huurders van woning-
corporatie Het Gooi en Om-

streken. 

Samenwerken
Voorzitter Henk Dijks: “Met de 
komst van het nieuwe Koers-
plan is de samenwerking tus-
sen Het Gooi en Omstreken 
en de HGO nóg belangrijker 
geworden. De speerpunten 
voor de komende vier jaar zijn: 
een fijne woning voor iedereen, 
woonplezier in de buurt en een 
duurzame maatschappij. Deze 
onderwerpen zullen regelmatig 
onderwerp van gesprek zijn in 
het onderlinge overleg.”

Kijk voor meer informatie op 
www.hgohilversum.nl

Huurdersorganisatie 
HGO zoekt nieuwe leden

De Dillewijn pre-
senteert ‘Dansen in 
de kerk’

ANKEVEEN - Staat u zaterdag 6 
april ook op de dansvloer? Kom 
stijldansen en genieten van de 
muziek van het Amsterdams 
Dansorkest onder leiding van 
Bruce Skinner. 
Zij spelen de muziek van de 
grote Big Bands van weleer 
zoals Glenn Miller en Ben-
ny Goodman. Het moderne 
repertoire wordt zeker niet 
geschuwd, er wordt ook lek-
ker dansbare Latin muziek 
gespeeld. Dansen in de sfeer-
volle ambiance van Theater De 
Dillewijn, het unieke theater in 
een intiem kerkje. Op 6 april 
a.s. wordt de kerk omgetoverd 
in een gezellige jaren ’30 nacht-
club. Een heerlijk avondje uit 
en dat zo dicht bij huis. Kom 
kijken, luisteren, maar vooral 
ook: dansen!
Zaterdag 6 april 2019, aanvang 
20.15 uur. Kaarten à € 13,50 via 
www.dedillewijn.nl
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Aardbeienslof

Nu € 7,95

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 03 apr. 10.00 u. Themaochtend Ipad Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
wo. 03 apr. 20.15 u. Film over Django Reinhardt  Dillewijn, Ankeveen
do. 04 apr. 19.30 u. Infoavond participaties zonnepanelen Dirks Sportcafé, Kortenhoef
do. 04 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading1, Ldr.
vr. 05 apr. 13.00 u. Lokale democratie in ontwikkeling Gemeentehuis, Rading1, Ldr.
vr. 05 apr. 19.30 u. Film ‘Santiago de Compostela’ Graankorrel, Zuidereind 15
vr. 05 apr. 20.00 u. Lezing Hist. Kring ‘Immaterieel erfgoed’ Bergplaats, NdB. 
za. 06 apr. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
za. 06 apr. 10.30 u. Wijdemeren Circulair, Klaske Postma Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
za. 06 apr. 11.00 u. Opening speeltuin De Eekhoorn Elb. Mooijlaan 31A, K’hoef
za. 06 apr. 20.15 u. A’dams Dansorkest ‘Dansen in de kerk’ Dillewijn, Ankeveen
zo. 07 apr. 10.30 u.  Fotograferen in de natuur NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.
zo. 07 apr. 14.30 u. Concert Gabriël Trio CCK, Parklaan 5, K’hoef
zo. 07 apr. 15.00 u. Jamsessie D3D Jam  De Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 10 apr. 08.45 u. Zonnebloem boottocht Vertr: Veenstaete Kortenhoef
wo. 10 apr. 14.30 u. Paasviering Ouderenmiddag Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
za. 13 apr. 10.00 u. Auto’s wassen, United Thailand Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
za. 13 apr. 14.00 u. Feestmiddag ouderen  Bergplaats, NdB.
za. 13 apr. 14.00 u. Zonnebloem spelletjesmiddag Grand Café, Emtinckhof, Ldr
za. 13 apr. 20.00 u. Peter en zijn muziekvrienden Oude Kerkje, K’dijk, K’hoef
zo. 14 apr. 09.30 u. Vogelsafari voor het gezin  NM,Noordereind 54B,’s-Grav.
zo. 14 apr. 10 / 13 u. Rondleiding Gooilust, Trompenburgh Vertr: Zuidereind 49,’s-Grav. 
za. 14 apr. 15.30 u. Bohemian Rhapsody voor piano, cello Jagthuis, Middenwg.88, NdB.

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

U kunt bij ons ook pinnen!!

Mooie verse kabeljauwfilet 
500 gram  €10,00

Heerlijke zachte palingfilet 
100 gram slechts €6,95

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

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

DENIEUWSSTER.NL • DENIEUWSSTER.NL • DENIEUWSSTER.NL • DENIEUWSSTER.NL • DENIEUWSSTER.NL
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Afgelopen zaterdag was SV 
Loosdrecht op een zonovergo-
ten Sportpark Hallinckveld het 
decor van de eerste Ouderen-
middag in de geschiedenis van 
de vereniging. Op uitnodiging 
van de Gooise Ouderen Onder-
steuning en Hofcare Dienstver-
lening wisten zo’n 15 ouderen 
de weg naar de club te vinden. 

Rond 14.00 uur werd er afge-
trapt met een lekker kopje kof-
fie of thee en natuurlijk mocht 
een heerlijk gebakje daarbij 
niet ontbreken. Om 14.30 uur 
begon de kraker SV Loosdrecht 
tegen Benschop. Vanaf het ver-
hoogde terras konden onze 
gasten het veld prima overzien. 
Gedurende de middag werd 
men in de watten gelegd met 
een mooi wijntje, een frisje of 
een lekker koud biertje. Onze 
ouderen genoten er zichtbaar 
van onder de parasolletjes, 
maar wat wil je ook met zo’n 
stralende dag. Na de wedstrijd, 
die overigens door Loosdrecht 
werd gewonnen met 4-2 moch-
ten onze gasten een kijkje ne-
men in het Sponsorhome van 
SV Loosdrecht. Onder het ge-
not van een drankje werd na-
tuurlijk de fameuze ‘Plate De-
luxe’ geserveerd en uiteraard 

was er een ‘Meet and Greet’ met 
spelers en trainer Roy Versluis 
van het 1e elftal. Rond 17.15 
uur was iedereen moe maar 
zéér voldaan en keerden onze 
gasten met een gelukkig gevoel 
huiswaarts. Wat hebben ze ge-
noten met elkaar en wat was SV 
Loosdrecht een fijne gastheer. 
Wij kunnen u nu reeds melden 
dat dit een jaarlijks terugke-
rend evenement wordt. Mede 
dankzij het topweer en de inzet 
van alle partijen een supermid-
dag om op terug te kijken. Met 
fantastische mensen in een ab-
solute hoofdrol. Namelijk onze 
ouderen!

Ouderenmiddag SV Loosdrecht groot succes

Ouderenmiddag 
Op woensdag 10 april zal er 
een paasviering van de oude-
renmiddag plaatsvinden in het 
Wijkgebouw in Loosdrecht.

Tijdens deze middag zal er een 
meditatie zijn die verzorgd 
wordt door Ds. M. Roelofse en 
de middag zal muzikaal bege-
leid worden door Jouke van der 
Veer. U bent van harte welkom 
om 14:30 uur en de toegang is 
gratis. Wenst u opgehaald te 
worden dan kunt u contact op-
nemen met Daan Aalberts via 
telefoonnummer 06-12963185

Aan Het Laantje bouwen ROW 
Vastgoed, JeeGee en bouwer 
Lichtenberg drie kapitale rietge-
dekte villa’s tussen globaal 8 en 9 
ton. Om de Terpstraschool te be-
danken was er afgelopen vrijdag 
een rondleiding voor de oudste 
leerlingen. Bovendien kreeg 
schooldirecteur Rob Salij een 
cheque voor 300 shirts voor het 
nieuwe Integraal Kind Centrum 
(Rehoboth / Terpstra en EigenWij-
zer in één gebouw) dat over een 
paar jaar zal verrijzen.
De karakteristieke Mr. Terp-
straschool aan de Nieuw Loos-
drechtsedijk is een monument dat 
te zijner tijd wordt gevuld met ap-
partementen. Maar daar ging het 
deze keer niet over. Om toegang 
te krijgen tot het bouwterrein 
moest er vrachtverkeer langs de 
school over hun grond. Dat was 
lastig, zeker met betrekking tot 
veiligheid en overlast. Uiteindelijk 
bereikte de directie een akkoord 

met Johan Zijtveld van project-
ontwikkelaar JeeGee. Rijplaten 
zorgden voor minder herrie en 
stof, daarnaast werd de aan-en af-
voer beperkt tot vóór 7 uur en na 
schooltijd, plus nog enkele details.
Nu de bouw zijn einde nadert, 
kregen de groepen 7/8 van de Re-
hoboth- en de Terpstraschool een 
rondleiding door de woningen. 
De bouwers uit Rijssen vertelden 
een aantal leuke wetenswaardig-
heden over hoe je een bouwpro-
ject start en over de kracht van 
riet. Getooid met gele helmen 
volgden de kinderen hun rondlei-
der die hoopte dat een aantal van 
hen later in de bouw zou willen 
werken. Er is een schreeuwend 
tekort aan vakmensen. De Reho-
both- bovenbouwers leken nog 
niet niet erg bezig met een baan 
in de bouw, ze speelden liever met 
de rietpluimen. Na afloop sloegen 
het hamertikken, de chips en li-
monade wel aan.

300 shirts voor nieuwe IKC

Vanuit de Hervormde Gemeen-
te in Loosdrecht vertrekken wij 
komende zomer met een groep 
van 14 jongeren naar Thailand. 
Circa drie weken gaan wij daar 
vrijwilligerswerk doen in sa-
menwerking met de Siam-Care 
Foundation. 

Door: Pien Zagt

Deze stichting zet zich in voor 
families en gezinnen die getrof-
fen zijn door Hiv-Aids. Wij zul-
len onder andere gaan helpen 
met huizen bouwen, Engelse 
lessen geven en sportdagen or-
ganiseren. Om deze bijzondere 
reis te verwezenlijken kunnen 
wij uw hulp goed gebruiken. 
Er zijn al verschillende acties 
geweest in de afgelopen maan-
den, en er komen er nog meer 

aan. Zaterdag 13 april kunt u 
tussen 10:00 en 16:00 uur bij 
het wijkgebouw in Loosdrecht 
(Eikenlaan 17A) uw auto laten 
wassen. Tijdens het wachten 
kunt u een kopje koffie en wat 
lekkers kopen en kunnen wij u 
nog meer vertellen over onze 
reis. 
Kunt u hier niet bij aanwezig 
zijn of wilt u ons op een andere 
manier sponsoren? Neem dan 
een kijkje op onze site, Uni-
tedthailand.nl. Daarop is het 
mogelijk om geld te doneren. 
En voor bedrijven: het is ook 
mogelijk om ons te sponso-
ren, dan komt uw logo op onze 
T-shirts, die we zullen dragen 
bij activiteiten in de toekomst. 
Voor meer informatie over de 
Siam-Care Foundation, zie si-
amcare.org .

United op reis naar Thailand 
Op de Beukenhof in Loosdrecht 
vierden we zondag 17 maart 
feest. Afdeling Fluitenkruid, voor 
mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) was jarig. 
In maart 1999 opende prinses 
Margriet deze afdeling, zaterdag 
16 maart was dat precies 20 jaar 
gelden.

Bewoners, familieleden en perso-
neel van nu en vroeger ontmoet-
ten elkaar voor een jubileum en 
dus tevens reünie in het Hofthe-
ater van de Beukenhof. Met foto’s 

werd teruggekeken op de twintig 
jaar wonen op Fluitenkruid. 

Samen genieten
Vocal Group Esperanto uit Bus-
sum verleende haar medewer-
king en zong voor ons de sterren 
van de hemel. ’s Avonds was er 
een buffet van grote klasse, ver-
zorgd door Het Oude Regthuys 
in Tienhoven. Voor ieder wat 
wils.

Dankbaarheid
Olga Ladage is moeder en man-

telzorger van een van de bewo-
ners die al jaren op Fluitenkruid 
woont. Zij kwam natuurlijk feest-
vieren: “Veel dank aan de verzor-
ging, waarvan een vaste ploeg 
zich al jarenlang inzet om het 
deze bewoners naar de zin te ma-
ken. Daar wordt veel energie in 
gestoken. Ook dank aan iedereen 
die meewerkte om dit feest zó uit 
de verf te laten komen. Op naar 
het volgende jubileum!” 

‘Feest op de afdeling Fluitenkruid’.

20-jarig jubileum voor afdeling NAH
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf info@birkhoffbv.nl

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

  Lezers schrijven...

Wel koppeling bouwplan en woonbestemming 

In de NieuwsSter van 13 maart reageren wethouder Jan-Jaap de Kloet en Johan Zijtveld van JeeGee Vastgoed 
op een artikel in de Nieuwsster van 27 februari, waarin omwonenden ongerustheid uitten over bouwplannen 
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 87 (NLD 87). De Kloet en Zijtveld betogen dat er geen sprake is van een kop-
peling tussen de bouwplannen van Het Achtererf en de omzetting naar woonbestemming van NLD87. Voorts 
betogen zij ‘dat het hoofdgebouw een woonbestemming krijgt, is geen voorportaal voor het automatisch 
omzetten van het bestemmingsplan.’ Deze informatie is onjuist. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de 
omzetting van het hoofdgebouw en de omzetting van het achterliggende agrarisch terrein tot woonbestem-
ming. Dit achterliggende terrein strekt zich uit van het hoofdgebouw aan de NLD87 tot aan de tuinen van de 
woningen die gelegen zijn aan de Schouw aan andere kant van het terrein. Dit agrarisch terrein is integraal 
onderdeel van het beoogde plan Het Achtererf. 
Omdat dit achterliggende stuk agrarisch terrein is meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan NLD87 
wordt bij goedkeuring door de gemeente al een groot deel van Het Achtererf als woonbestemming aange-
merkt zonder dat de gemeente, noch projectontwikkelaar ook maar een cent aan communicatie aan omwo-
nenden hebben besteed. Reeds in een brief aan de raad Wijdemeren van 30-08-2017 heeft JeeGee zijn ware 
intentie met NLD87 kenbaar gemaakt, namelijk om de achterliggende gronden van NLD87 toe te voegen aan 
het plan Het Achtererf. Dus de omzetting van NLD87 naar woonbestemming is wel degelijk een ‘voorportaal 
voor de ontwikkeling van Het Achtererf ’.
JeeGee betoogt verder dat omwonenden ‘al 30 jaar weten dat er ooit in aansluiting op het bestaande 
Hallinckveld woningbouw zou komen.’ Ook deze informatie is onjuist. Omwonenden aanwezig bij de twee 
informatieavonden Het Achtererf van april en juni 2017 waren compleet overvallen door de plannen en 
uitten hun ongenoegen en boosheid hierover evenals over de uiterst gebrekkige communicatie door gemeente 
en ontwikkelaars. 
JeeGee heeft in het ontwerpbestemmingsplan NLD87 gemeld dat er uitgebreid met omwonenden over de 
omzetting van NLD87 is gecommuniceerd en dat daar geen problemen mee waren. Dit is eveneens onjuist. 
Omwonenden weten er niets van af. Het ontwerpbestemmingsplan is ingediend in juni 2018 op het moment 
dat er vele omwonenden op vakantie waren en dus niet op tijd op het ontwerpbestemmingsplan zouden 
kunnen reageren. Dit wekt het vermoeden dat JeeGee gehoopt had dat het plan een hamerstuk in de raad zou 
zijn. 
Ten slotte is het belangrijk om de koppeling tussen de gemeente en JeeGee te begrijpen. Niet voor niets 
reageren zij samen op het gewraakte artikel in de NieuwsSter. De gemeente heeft namelijk via een uitzend-
constructie een projectmanager aangenomen met als taak ‘ Ontwikkeling Het Achtererf ’. Hiervoor zijn reeds 
€ 50K aan overheidskosten gemaakt.

Reinout Boers, namens omwonenden

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

(zelfstandige) Tuin- en Parkmachine Monteur

In bezit van rijbewijs B(E)

Ben jij die klant- en servicegerichte, enthousiaste collega.

Solliciteer dan door het sturen van een CV met
foto en motivatiebrief naar

info@doornenbal-derooij.nl

▶ Landbouwmechanisatiebedrijf ▶ Constructie ▶ Tuin- & Parkmachines ▶ VA keuringsbedrijf

Rijksstraatweg 39-41 •Nieuwersluis • tel 0294-231290
www.doornenbal-derooij.nl
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De Emtinckhof aan de Eiken-
laan 51 in Loosdrecht biedt een 
ontmoetingsplek waar u buurt-
genoten ontmoet en nieuwe 
vrienden kunt maken. 
In het ontmoetingscentrum wor-
den diverse activiteiten georgani-
seerd die daar op zijn gericht. Op 
woensdag 17 april organiseren we 
weer onze maandelijkse gezellige 
burenmaaltijd. Dit keer combine-
ren we de burenmaaltijd met ons 
paasdiner. Let op: de aanvang van 

dit diner is om 16.00 uur. Het 4 
gangenmenu bestaat uit: asperge-
soep, toast met eiersalade, paasrol-
lade met champignonsaus, worte-
lenrustica, kruidenpuree, en een 
verrassingsdessert. Kosten voor 
deze gezellige buren-paasmaaltijd 
bedragen: € 17,50 excl. drankjes. 
Graag uiterlijk 9 april aanmelden 
via 035-5888229 of via grandca-
fe@inovum.nl. We zien u en uw 
buurtgenoten graag de 17e.

Buren-Paasmaaltijd 
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Het plantsoentje tussen de 
huizen van de Schakel en de 
Spanker is opgeknapt met me-
dewerking van de Appelboom, 
dat is een vrijwilligersplatform 
van de gemeente Wijdemeren.

Een aantal bewoners heeft een 
tekening gemaakt waaruit een 
prachtig plan is gekomen. Op 
27 maart is de aanplant gedaan 
door zeer enthousiaste jongens 
van het Wellant Linneauscolle-

ge, Gooise praktijkschool, met 
hun begeleiders. Ook de bewo-
ners waren aanwezig en keken 
toe onder het genot van koffie 
thee en natuurlijk appelgebak. 
Daarbij waren ook Saskia Hille 
van het project Appelboom en 
Frank Peters van de gemeente 
op het appel (door Marijke van 
Bemmelen).

Foto: Piet van Bemmelen 

‘Appelboom’ tussen
Schakel en SpankerLOOSDRECHT – Het bestuur 

van Plassenschap Loosdrecht 
heeft in overleg met de Stuur-
groep Oostelijke Vechtplassen 
besloten om het baggeren van 
percelen langs de Veendijk in 
Loosdrecht uit te stellen. 

Het project zou in principe dit 
voorjaar worden uitgevoerd. 
Maar de door de aannemer be-
rekende uitvoeringskosten en 
de strenge regels voor afvoer 
en verwerking van baggerslib 
zijn niet meer in verhouding tot 
het budget dat het Plassenschap 
voor het project heeft gereser-
veerd. Het Plassenschap gaat 
samen met de Stuurgroep OVP 
en lokale belangenvereniging 
BELP op zoek naar een oplos-
sing. Inmiddels is een aantal 
opties in beeld, die nu worden 
onderzocht op haalbaarheid en 
vergunbaarheid. Het Plassen-
schap en de Stuurgroep OVP 
verwachten dat het in de ko-
mende weken duidelijk wordt 
of, wanneer en hoe het baggeren 
langs de Veendijk wordt uitge-
voerd.

Strengere regels voor bagger-
slib
Plassenschap Loosdrecht heeft 
in 2017 voor het ‘Proefproject 
Legakkerherstel’ een oude le-
gakker langs de Muyeveldse 
Wetering opnieuw opgebouwd 
met bagger uit percelen langs 
de Veendijk. Het Plassenschap 
heeft vervolgens geprobeerd om 
ook de resterende percelen langs 
de Veendijk te laten baggeren 
en voor deze (later bijgestelde) 
21.000m3 bagger een nuttige 
toepassing te vinden binnen 
het Loosdrechts plassengebied. 
Echter, er gelden inmiddels 
strengere regels voor verwerking 
van baggerslib, mede omdat er 
tributyltin (TBT) in de bagger 
is aangetroffen. Eind vorig jaar 
is dan ook geconcludeerd dat 
de resterende bagger afgevoerd 
moet worden naar een geschikte 
verwerkingslocatie.

Ontoereikend budget
Afgelopen maanden is het aan-
bestedingstraject voor uitvoe-
ring van het project gestart. 

Helaas bleek dat de voorgestelde 
uitvoeringskosten meer dan € 
300.000 boven het beschikbaar 
budget lagen. Het Plassenschap 
en de Stuurgroep OVP hebben 
daarop besloten om een pas op 
de plaats te maken en niet tot op-
drachtverstrekking over te gaan. 
Er worden nu eerst meerdere 
scenario’s onderzocht, die pas-
sen binnen het budget, de gel-
dende (aanbesteding) regels en 
voorwaarden, in samenspraak 
met BELP, die de belangen van 
omwonenden en ondernemers 
vertegenwoordigt. 

Acceptabele kosten
Plassenschap Loosdrecht en de 
Stuurgroep OVP betreuren het, 
dat er nog niet verder gebaggerd 
kan worden langs de Veendijk 
en realiseren zich, dat recreatie-
ondernemers en omwonenden 
met een boot teleurgesteld zijn. 
Het Plassenschap en de Stuur-
groep spannen zich ten volle 
in om samen met de BELP te 
werken aan een verantwoorde 
oplossing binnen budget. 

Baggeren langs de Veendijk uitgesteld

Vide, kringloop in optima forma 
LOOSDRECHT – Wie Vide Kring-
loop aan de Nootweg in Loos-
drecht binnen wandelt, ziet direct 
dat deze kringloopwinkel anders 
is dan anderen. Hier geen verza-
meling ouwe meuk, maar smaak-
vol ingerichte hoeken waar de 
liefhebber uren kan dwalen langs 
spullen van weleer.

Door: Herman Stuijver

Eigenaren George en Fiona, het 
klinkt als een bekend tv-koppel 
uit de vorige eeuw, komen beide 
uit een totaal andere sector van 
het bedrijfsleven. Zij houdt zich 
bezig met werving en selectie en 
hij is consultant. “We maakten 
een gedachtesprong en we heb-
ben ons beide met volle overgave 
op deze winkel gestort”, vertelt 
Fiona. In korte tijd werd het voor-
malige Electro World Van Mel-
sen, inclusief magazijnen, gevuld 
met een grote ruimte met spullen. 
Vanaf 1 oktober 2018 is Vide een 
ontmoetingshal vol met meubels, 

lampen, schilderijen, glaswerk, 
kleding, boeken, enz. “Wat wij 
doen, is het verlengen van de le-
vensduur van mooie spullen. Er 
zit ook de filosofie achter dat we 
een halt willen toe roepen aan de 
weggooicultuur”, opent George 
die druk in de weer is om een 
houten tafelblad glad te schuren. 
Op de gevel staat ‘restylen, shop 
in shop, vintage, tweedehands en 
brocante’. 
Restylen- recyclen
Een groot deel van hun tijd steken 
Fiona en George in het opnieuw 
bruikbaar maken van oude spul-
len. Een donker eiken dressoir 
dat niemand wil, wordt door hen 
in eigentijds zwart gespoten. “Je 
moet echt de tijd nemen om het 
er goed uit te laten zien” vervolgt 
Fiona. “Als het ware de klant mee-
slepen in een idee van een fraai 
interieur.” Daarom hechten zij en 
George aan het creatief positione-
ren van de materialen. Er worden 
leuke combinaties gemaakt van 
een tafel, een kleedje, een servies 

en een schemerlamp, alle stij-
len door elkaar. Maar wel netjes, 
schoon en gevarieerd. “In princi-
pe nemen we alles aan, met uit-
zondering van bedden, witgoed 
en zonnebanken” zegt Fiona. 
Wel overwegen ze om de inna-
me van boeken en kleding stop 
te zetten. Het aanbod is te groot. 
“Hoewel we bij kledij echt kijken 
naar mooie stijlvolle spullen die je 
nog zo kunt dragen.” Ze wijst op 
een prachtig Armani-kostuum en 
een paar Van Bommel-schoenen. 
Kleurenstickers geven de prijzen 
aan, van 0.50 tot 5.00 en wit is 
vrije verkoop. 
Binnen de Vide tref je het ‘shop 
in shop’ concept. Met hoeken als 
Verwend Nest (kleding); Atelier 
Budique (restylen, stoffen); El-
vey’s Sieraden; Carla Veenstra 
kiezelschilderijen; Jan van Rou-
wendaal apothekersflessen; Floy-
ds oorbellen. 
Droom
De Vide is ook een ontmoetings-
ruimte waar mensen graag een 

kopje koffie of thee nuttigen. Op 
maandag en dinsdag zijn Fiona 
en George hard aan het werk om 
de zaak er weer iets anders uit te 
laten zien. Toch wordt er regelma-
tig aan de deur gerammeld, men-
sen blijven nieuwsgierig. “Juist 
dat ontmoeten is zo fijn. We ma-
ken zoveel mee, we horen mooie 
verhalen achter de spullen. We 
zouden er een dagboek van bij 
moeten houden” vertelt George. 
Vide heeft stevige contacten met 
de Weggeefwinkel aan het Linde-
plein en diverse goede doelenor-
ganisaties. Er gingen al vrachtwa-

gens vol naar diverse plekken in 
Europa. 
George en Fiona huren deze plek 
van een projectontwikkelaar die 
hier woningen wil neerzetten. 
Wanneer is nog niet duidelijk. 
Ze hebben een droom, het liefst 
zouden ze een grote hal willen 
openen aan de Noodweg, richting 
vliegveld, waar domeinen nu nog 
voormalige kazernes heeft staan. 
Wie weet…
Vide, Nootweg, woensdag- zater-
dag; 10- 18 (17) uur open. Zie ook 
Facebook. 

NEDERHORST DEN BERG - Nu 
de grond van het Schapen-
weitje aan het Ankeveensepad 
waarop 12 seniorenwoningen 
zouden worden gebouwd, ver-
kocht is aan de Stichting Na-
tuurbehoud Ankeveensepad, 
is dat bouwplan van de baan. 
PvdA/ GroenLinks wilde meer 
weten over de verkoop. 

Door: Herman Stuijver

Wat vindt het college van de ver-
koop? In het coalitieakkoord 
is het Schapenweitje een po-
tentiële bouwlocatie indien de 
bouwlocatie Nederhorst Noord 
niet mogelijk blijkt te zijn. 
Door de verkoop van de grond 
aan de stichting is het niet re-
alistisch om het Schapenweitje 

nog als (potentiële) bouwloca-
tie te zien.
Heeft het college contact gehad met 
het Waterschap om de grond ‘vei-
lig’ te stellen?
Er is geen contact geweest met 
het waterschap. Ons college is 
ook niet op de hoogte gebracht 
van de voorgenomen verkoop 
aan de Stichting Natuurbe-
houd Ankeveensepad. Over de 

B&W passief bij grondverkoop Ankeveensepad grondverwerving heeft tussen 
het waterschap en de gemeen-
te nooit overleg plaatsgevon-
den, omdat het initiatief voor 
het woningbouwplan lag bij 
de Stichting Woningcorpora-
tie Het Gooi en Omstreken. 
Indien de voorgenomen ver-
koop aan de stichting bij ons 
bekend zou zijn geweest, dan 
zou grondverwerving door de 
gemeente een serieuze optie 
kunnen zijn geweest.

Heeft het college, gezien het coali-
tieakkoord, contact gehad met de 
Stichting Woningbouwcorporatie 
Het Gooi en Omstreken over de 
eventuele noodzaak het bouwplan 
alsnog te realiseren?
Het huidige college heeft op dit 
onderwerp geen contact gehad 
met de Woningbouwcorpora-
tie. Dat contact heeft overigens 
wel plaats gevonden met het 
vorige college.
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LOOSDRECHT – Bijzondere, ge-
kleurde dekens, met aandacht 
gehaakt: ze werden donderdag 
overhandigd aan Hospice De 
Ster, in de Beukenhof van Ino-
vum. Een groep Loosdrechtse 
vrouwen heeft ze gezamenlijk 
gehaakt, vier van hen over-
handigden ze in de hospice. 
“We vinden het fijn iets voor 
mensen in de buurt te kunnen 
betekenen.”

Senior- verpleegkundige Maai-
ke Tiele van Inovum is blij met 
de dekens: “Wat een mooi ini-
tiatief om op deze manier in de 
buurt betrokken te zijn. Deze 
dekens en stola komen hier ze-
ker van pas, heerlijk voor een 
cliënt om op bed te leggen of 
even over zich heen te trekken 
in een stoel. Bijzonder dat jul-
lie zo meeleven. Zo brengen de 
dekens dubbel warmte”

Hulp dichterbij
“Nadat we vorig jaar dekens 
hebben gehaakt als onderdeel 
van de recordpoging Grootste 
Gehaakte Deken in Leeuwar-
den, wilden we blijven haken. 
De dekens van het wereldre-
cord werden achteraf uitge-
deeld aan goede doelen, maar 
we vinden het fijn ook iets voor 
onze eigen buurt te kunnen 
doen. Toen kwamen we al snel 
op het idee om dekens voor 
de hospice te haken,” vertellen 
Marijke, Annelie, Riet en Ma-
rion.
Elke vrijdagmiddag haken ze 
in de Loosdrechtse bibliotheek, 
van 14.30 tot 16.00 uur. Een 
vast groepje dames, met vaak 
een aantal vrouwen die mee-
doen, zowel op vrijdag of thuis. 
Ze ontmoeten elkaar al ander-
half jaar in het Leescafé van de 
bibliotheek, waar ze kosteloos 
mogen samenkomen. Wol ne-
men ze zelf mee, of krijgen ze 
gedoneerd. Haken voor een 
goed doel doen ze graag. “Dit 
voelt helemaal goed,” klinkt het 
na de overhandiging.

 Marijke, Annelie, Riet en Marion 
overhandigen de regenboogdeken

Loosdrechtse 
vrouwen haken 
voor Hospice 
De Ster

Zwagerman Group is op zoek naar een:

Geïnteresseerd? Bel ons voor het maken van
een afspraak om bij ons langs te komen.

Telefoon 0294-253 377, vragen naar Mario G. Rouwenhorst.

Werkplaats chef
(meewerkend) Rupshijskranen

In Nederhorst den Berg vinden onderhouds-, herstel- en modificatie 
werkzaamheden plaats aan ons kranenpark met rupshijskranen 
variërend van 80 tot 300 Ton. Als meer ervaren chef werkplaats 
organiseer je hier de dagelijkse gang van zaken.

Wij vragen een afgeronde opleiding op MTS niveau in de machinebouw

• Transport en affiniteit met regel-elektronica die hierin wordt
   toegepast. VCA/VCA-vol.

Talen: Duits, Engels en Nederlands
Flexibel: Geen 9-5 mentaliteit, leergierig met
 een goed verantwoordelijkheidsgevoel.

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

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

Verzorgende niv. 3 / IG
voor dag- en avonddiensten (24 - 36 uur pw)

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

Conform CAO VVT 
Vrijwilligers

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers ter ondersteuning
van onze activiteiten binnens- en buitenshuis.

WWW.CRZ.NU

Vorige week donderdag over-
leed Willem Hoveling (74). Hij 
was het vierde slachtoffer van de 
aanslag op 18 maart op de tram 
in Utrecht. Hoveling was bekend 
in Loosdrecht als de eigenaar van 
een garage en tankstation op de 
Nootweg. Hij was geliefd bij ve-
len. Een goede zeiler die ook vaak 
meedeed aan de Schippersdag. 
Er is zelfs een foto van hem als 
winnaar met burgemeester Gies-
kens. Zijn laatste 11 dagen wa-
ren verschrikkelijk, schrijft zoon 
Michael. ‘Hij heeft in deze dagen 
zoveel pijn geleden dat is onbe-

schrijfelijk, wij hebben hem van-
daag verlost van deze pijn. Hoe 
moeilijk het ook is voor ons.’ Wij 
wensen Marion, Michael, Den-
nis, Tim en andere familieleden 
en vrienden sterkte in deze zware 
dagen. 

Willem Hoveling overleden
WIJDEMEREN - De Stichting 
Kunstbezit ’s-Graveland heeft op 
een veiling een nieuw schilderij 
aangekocht. Op het schilderij is 
‘het Schildershuis’ c.q. atelier ‘de 
hooge wilgen’ te Loosdrecht te 
zien zoals kunstschilder Ernst 
Leijden (1892-1969) dat in de 
winter van omstreeks 1925 heeft 
vastgelegd. 
Het atelier aan huis van kunst-
schilder Ernst Leijden (1892-
1969) stond half in het water 
en half op het land ter hoogte 
van het schiereiland in de bocht 
van de Nieuw-Loosdrechtsedijk 

naar ’t Breukeleveense Meentje 
te Loosdrecht. Door deze locatie 
van zijn woonhuis-atelier stond 
Ernst Leijden in de jaren twintig 
en dertig van de vorige eeuw ook 
wel bekend als de ‘nieuwe heer 
van Muijeveld’. Hier in dit atelier 
kwam ook de bekende kunste-
naar en zijn vriend Jan Sluijters 
(1881-1957) regelmatig op be-
zoek om te schilderen. Het schil-
derij (63 h x 90 cm br) is tijdens 
openingstijden te bezichtigen in 
de openbaar toegankelijke cen-
trale hal van het gemeentehuis 
van Wijdemeren aan de Rading 

Nieuwe aanwinst Kuns bezit ’s-Graveland
1, (1231 KB) te Loosdrecht, bij de 
wachtruimte van de balies Bur-
gerzaken. 

Wie was Ernst Leijden?
Oskar Moritz ‘Ernst’ Leijden 
doorliep de kunstacademies van 
Rotterdam, Brussel, Berlijn en 
Londen. Na zijn dood raakte hij in 
de vergetelheid. Toch hangen zijn 
werken in de collecties van tal van 
bekende musea in zowel binnen- 
als buitenland. Zijn werken zijn te 
zien in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam, Museum Boijmans 

van Beuningen in Rotterdam, het 
Gemeentemuseum Den Haag, 
evenals in het Musée d’Art Mo-
derne in Parijs, de Tate Gallery in 
Londen en het Guggenheim Mu-
seum in New York. Ernst Leijden 
was namelijk zeer reis belust en 
heeft op talloze plaatsen in het 
buitenland gewoond én gewerkt. 

Meer info: www.kunstwijdemeren.nl

REGIO - Welke plek wilt u graag 
Rookvrij zien? Met deze vraag 
konden inwoners uit de regio 
Gooi en Vechtstreek locaties ‘chal-
lengen’ om Rookvrij te worden. 
Veel locaties, van speeltuinen, 
sportclubs en scholen tot wijk-
centra en NS- stations werden op 
deze manier uitgedaagd. 
Deze locaties konden de afgelo-
pen weken zoveel mogelijk stem-
men verzamelen om zo mee te 
dingen naar de hoofdprijs: een 
clinic voor 30 personen bij de 
KNVB. De vijf locaties met de 
meeste stemmen zijn geselec-
teerd als finalisten en kunnen tot 
en met 31 maart extra stemmen 
werven via www.rookvrijchallen-
ge.nl. 
Rookvrije plekken
Ruim 8 op de 10 Nederlanders wil 
dat plekken waar kinderen spor-
ten, spelen en naar school gaan 
Rookvrij worden. Steeds meer 
locaties, ook in Gooi en Vecht-
streek, worden daarom Rookvrij. 
De vijf locaties met de meeste 
stemmen kunnen, als zij de chal-
lenge aannemen, met de eind-
sprint tot en met 31 maart zoveel 
mogelijk stemmen werven en zo 
kans maken op de hoofdprijs. De 
vijf finalisten zijn: • Vivium Zorg-
groep Naarderheem (Naarden) 
• Voetbalvereniging SDO (Bus-

sum) • Wijkcentrum de Malbak 
(Blaricum) • Speeltuin Het Erf-
gooierskwartier (Hilversum) • 
HSV De Zuidvogels (Huizen) 
De hoofdprijs is een rondleiding 
met clinic voor maximaal 30 per-
sonen op de KNVB campus in 
Zeist, inclusief vervoer. Er is on-
der andere keuze uit een power-
food lunch maken, oranje pilates, 
of een fun parcours.  
Op weg naar een Rookvrije 
Generatie 
Wij streven ernaar dat elk kind 
dat in Gooi en Vechtstreek wordt 
geboren Rookvrij kan opgroeien. 
Dat kan in een omgeving zonder 
verleidingen en met goede voor-
beelden om je heen. Hoe minder 
mensen je ziet roken, hoe minder 
vanzelfsprekend het wordt om 
zelf te gaan roken. Iedereen kan 
helpen met het Rookvrij maken 
van onze omgeving. Naar schat-
ting beginnen jaarlijks nog steeds 
zo’n 500 kinderen in de regio 
Gooi en Vechtstreek met dagelijks 
roken. Acht op de tien rokers be-
gint voor zijn achttiende; een pe-
riode waarin jongeren beïnvloed-
baar zijn en extra gevoelig voor 
verslaving. VV Nederhorst, ASV 
’65, SV ’s-Graveland en SV Loos-
drecht ook Rookvrij? Waar elke 
zaterdag ouders paffend langs de 
lijn staan? Graag, sluit je aan!

Vijf finalisten strijden om 
hoofdprijs Rookvrij Challenge 
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De grote SLOEP Loterij
De enthousiaste vrijwilligers 
van Stichting SLOEP komen 
vanaf 8 april weer bij u aan de 
deur voor de lotenverkoop van 
de jaarlijkse SLOEP-loterij.

Met de aanschaf van een of 
meerdere loten maakt u kans 
op leuke prijzen én u steunt 
hiermee Stichting SLOEP, zo-
dat er in de toekomst leuke eve-
nementen georganiseerd kun-
nen blijven worden.  De prijs 
van een lot is slechts 2 euro. 
Geen kleingeld in huis? Geen 
probleem!  Een van de verko-
pers heeft een pinautomaat 
op zak. We proberen zoveel 

mogelijk deurbellen te laten 
rinkelen, maar als u ons toch 
bent misgelopen, dan zijn de 
loten altijd nog te koop tijdens 
de feestweek op het feestterrein 
en in de feesttent, maar op=op.  
De trekking door burgemeester 
Freek Ossel is na de Feestweek 
en de uitslag wordt bekendge-
maakt op www.stichtingsloep.
nl, in de Nieuwster en op de 
social media.

Darttoernooi
Dit jaar nieuw in de Feesttent: 
het SLOEP Darttoernooi. Door 
en voor liefhebbers van dit ge-
zellige spel zal er op zondag 5 

mei van 15.00 tot 20.00 uur een 
darttoernooi worden georgani-
seerd in de Feesttent. Nog niet 
alle details zijn op dit moment 
bekend maar binnenkort ver-
schijnt alle informatie op de 
website: www.stichtingsloep.nl. 
Via deze website is het ook mo-
gelijk om vooraf in te schrijven. 

Vrijwilligers op- en afbouwen
Met een grote groep SLOEP-
ers, onder leiding van de Loos-
drechtse vriendenclub ‘Mod-
derkruipers’ wordt jaarlijks 
het Feestterrein en de Feest-
tent opgebouwd. Een enorme 
klus waar extra handen altijd 

welkom zijn. Zin om mee te 
helpen? Meld je aan via info@
stichtingsloep.nl of bel naar 06-
25.23.28.54.

Kinderactiviteiten 
Wat veel pret in de Feesttent 
en op het Feestweiland tijdens 
de meivakantie, kijk maar eens 
wat er allemaal voor leuke acti-
viteiten zijn:
27 april - Koningsdag met de 
kindervrijmarkt, de lawaaiop-
tocht, het spelletjescircuit, het 
schminkcircus, de honden-
show, de fietsenrally, de pony-
middag, polsstokspringen, de 
prutrace, de mini-disco en een 

heleboel leuke en spannende 
attracties.
29 april - Huttenbouwen
30 april - Jeugd Zeskamp, Bad-
beestjes race en Panna Knock 
Out Toernooi
1 mei - Doets wandeling door 
het Stergebied en de Super Bin-
go
3 mei - WK Voetbal, Knutsel-
marathon, Kinderplayback-
show en de Ronde van Loos-
drecht. Tot ziens bij de Stichting 
SLOEP in de Feesttent en op 
het Feestweiland de plek waar 
je moet zijn voor heel veel leuke 
activiteiten in de meivakantie. 

Wim Daniëls boeit elke seconde
LOOSDRECHT- Wie houdt van 
taal en lezen, kan eigenlijk niet 
om Wim Daniëls heen. Deze 
Brabantse schrijver, presenta-
tor, cabaretier is een wandelen-
de encyclopedie. Hij weet bijna 
alles van taal en kan het ook 
nog eens op een humoristische 
wijze vertellen. Het was dus ge-
nieten vorige week woensdag 
in de bibliotheek in Loosdrecht, 
waar hij de gast was van het 
Humanistisch Verbond en Bi-
bliotheek Gooi en meer.

Door: Herman Stuijver

De dag erna zou Daniëls pre-
sent zijn bij de Koninklijke 
Bavariabrouwerij in Lieshout, 
vlakbij zijn geboorteplek Aar-
le-Rixtel, waar hij een gedicht 
voordroeg over 300 jaar Bava-
ria ten overstaan van Koningin 
Maxima. “Ik kan dat nu nog 
niet voorlezen, maar het gaat 
over bier en dan met Maxima. 
Het wordt vast iets met hop-

lala.” Het tekent Wim Daniëls, 
op allerlei manieren met taal 
bezig en altijd met een vleugje 
humor. Staand naast een foto 
uit zijn jeugd doet hij uit de 
doeken hoe zijn liefde voor taal 
ontstond. De 14-jarige Wim 
was niet alleen ‘te laat jarig’ (na 
1 okt.) maar had ook een voor-
huidvernauwing, bleek bij een 
sportkeuring voor ASV ’33. De 
encyclopedie in het arbeiders-
gezin Daniëls was nog niet bij 
de -V-, dus ging hij op onder-
zoek in de bieb. Het ging om de 
medische term ‘phimosis’, wat 
in het Grieks ‘geknevelde’ bete-
kent. Sindsdien hield Wim een 
schriftje bij om heel veel woor-
den in op te schrijven. Dat le-
vert hilarische verhalen op over 
‘olieklonje’ oftewel eau de co-
logne en tal van andere woor-
den. In het begin vaak dialect 
uit de streek waar hij opgroei-
de. Daniëls is ervan overtuigd 
dat het dialect zal verdwijnen, 
met uitzondering van enkele 

ingeburgerde termen. Maar 
deze 64-jarige doet niet mee 
aan taalverarming, integendeel. 
Hij onderscheidt ‘woorden 
met een masker’ waar een kort 
verhaal met logica achter zit. 
‘Eenvoudig’ heeft te maken met 
één keer vouwen en ‘diploma’ 
stamt via het Latijn van ‘dubbel 
gevouwen’. Zo is een ‘komma’ 
een snede in een zin, die diver-
se zinsneden verdeelt. Daniëls 
taalonderzoeken leidden ertoe 
dat hij over veel onderwerpen 
een boek schreef. Zo bleek 
een boek over de baarmoeder 
noodzakelijk, omdat gynae-
cologen het soms niet kunnen 
uitleggen. 
Een groot deel van de lezing 
ging over de geschiedenis van 
de lagere school en de MULO. 
Beide ontstaan in 1857, waar 
de MULO door de Mammoet-
wet overging in de MAVO in 
1968. De lagere school werd 
basisschool in 1985. Voor 
het oudere publiek in de bieb 

herkenbaar met herinnerin-
gen aan de kroontjespen, het 
inktlapje, de schoolmelk, het 
zilverpapier voor de missie en 
de schoolplaten aan de wand. 
Alles amusant onder woorden 
gebracht, gemixt met persoon-
lijke ervaringen uit die goeie 
ouwe tijd, met veel respons uit 
de zaal. Het ging een beetje van 
de hak op de tak, maar Wims 
opmerkingsgave brengt je in 
de verste uithoeken van het 
woordenuniversum. Zo wist 

hij dat de voornaam Wim haast 
niet meer voorkomt. ‘What is a 
world without Wimmen’ vroeg 
Wim zich vertwijfeld af. Wie 
meer wil weten over de enorme 
stapel boeken die hij geschre-
ven heeft en over andere taal-
producties van dit talenwon-
der, moet maar eens kijken op: 
www.wimdaniels.nl 

In 2010 kwam Rolf Trijber op het 
lumineuze idee om groen te on-
dernemen op de Amsterdamse 
grachten met een uitstootvrije 
rondvaartboot. Tot zijn stomme 
verbazing weigerde B&W een 
vergunning af te geven. Daarna 
won Rolf alle gerechtelijke pro-
cedures, tot aan het Europese 
Hof. Van schadeloosstelling was 
echter geen sprake. Begin 2014 
dwong zijn coach hem iets te 
gaan doen wat hij leuk vond, 
anders zou hij zijn David-tegen- 

Goliath -gevecht niet volhouden. 
Hij ontvluchtte Amsterdam en 
heeft nu Fotostudio Rolf geves-
tigd aan de Zodde in Loosdrecht. 

Door: Herman Stuijver

“Fotograferen was vroeger al een 
passie. Ik verdiende er in mijn 
jeugd wat zakcentjes mee”, opent 
Rolf Trijber. Hij showt enkele 
oudere modellen in een vitrine. 
“Deze was nog van mijn groot-
vader.” Toen Rolf in zak en as zat 
na een zoveelste procedure tegen 
Amsterdam kwam hij tijdens 
een verplichte wandeling op het 
idee om heel veel beelden van de 
hoofdstad met de camera vast te 
leggen. “En vooral veel op soci-
al media publiceren. Dat trok al 
snel de aandacht”, vervolgt de fo-
tograaf. Op het scherm verschij-
nen series van de Magere Brug, 

Scheepvaartmuseum, Amstel-
hotel, de Gouden Driehoek en 
andere bekende beelden, vaak 
’s avonds, in perfect licht vast-
gelegd. Ook voelde Trijber de 
aandrang om zich te verdiepen 
in het wereldje van de fotografie. 
Hij volgde de ene na andere cur-
sus, bezocht vele workshops en 
ontmoette andere vakbroeders. 
Zo kwam hij in contact met z’n 
oude vriend fotograaf Ron Ges-
sel, bij hem begon Rolf als assis-
tent. “En die wisselwerking tus-
sen ons is nog steeds optimaal.”

Fotostudio
Stukje bij beetje klom Rolf om-
hoog uit het dal. Zo was hij in 
augustus 2018 in staat om een 
bedrijfspand van Wil van Zoo-
meren te huren. “Het begon 
steeds meer te leven. Ik heb het 
hier in drie maanden volledig 

opnieuw ingericht, met veel 
hulp. Met veel spullen van de 
veiling en ander tweedehands 
materiaal zelf veel opgeknapt en 
geschilderd.” Wie binnenkomt 
aan de Zodde kan z’n ogen bijna 
niet geloven. Beneden een gro-
te fotostudio van ± 90 m2, met 
achtergrondschermen, fotoap-
paratuur en diverse attributen 
zoals een bellenblaas- en rook-
machine om bijvoorbeeld voor 
kinderen een ideale opnamesfeer 
te creëren. Na de Hall of Fame 
kom je boven in een fraaie ruim-
te met prachtige portretten aan 
de wand. “Twee dingen vind ik 
heel belangrijk. Dat is een goede 
inschatting van het licht. Dat is 
een leerproces dat nooit eindigt. 
Ik heb net een nieuwe belich-
tingsmeter waar ik alles uit wil 
halen.” Voorts wijst Trijber erop 
dat het essentieel is dat je mee-

denkt met je klant. “Ook creatief 
puzzelen over de invalshoek, de 
positie van de camera, het los 
maken van de geportretteerden. 
Ik zie het als een voordeel dat ik 
uit de reclamewereld kom waar 
je je richt op het onderscheidend 
vermogen.” Samen met Gessel, 
maar ook zelfstandig heeft Fo-
tostudio Rolf al een behoorlijk 
lijstje opdrachtgevers, ook inter-
nationaal met namen als ASML 
(Gladwell Academy), GBL Al-
liance, KPN, Marktplaats, enz. 
Uiteraard kunnen particulieren 
ook terecht aan de Zodde voor 
familiefoto’s, baby- en kinder-
portretten. “Ik wil hier ook gaan 
wonen. Heerlijk rustig, lekker 
werken en ontspannen. Dat is 
mijn droom”, sluit Rolf Trijber af. 
www.fotostudiorolf.nl;  De Zodde 5; 
1231 MA Loosdrecht; 035- 2019 830; 
rolf@fotostudiorolf.nl 

Fotograaf Rolf Trijber van Amsterdam naar Loosdrecht gevlucht
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De wakeboardclubavonden 
worden georganiseerd door 
Wakeboardschool Loosdrecht 
en gaan dit jaar weer van start 
op dinsdag 14 mei, al voor het 
25e jaar.  

De deelnemers gaan op hun 
vaste avond van 19.00 tot 22.00, 
vanuit thuishaven De Uitkijk, 
met zijn allen het water op en 
maken gedurende de avond 
twee runs achter de boot om 
te trainen en nieuwe tricks en 
inverts te leren. Doordat ieder-
een met elkaar in de boot zit is 
de hele avond niet alleen één en 
al gezelligheid, maar leren de 
deelnemers ook heel veel van 
elkaar. De clubavonden zijn be-
doeld voor zowel beginners als 
gevorderden waarbij iedereen 
de anderen helpt met de nodi-
ge tips en aanwijzingen. Mede 

dankzij onze sponsors beschik-
ken wij over de nieuwste mate-
rialen t.w.
O’Neill wetsuits en vesten 
en Ronix + Hyperlite Wake-
boards. Na afloop staat de crew 
van het café bij de Uitkijk altijd 
weer klaar voor de deelnemers, 
met hapjes en drankjes voor 
een gezellige afsluiting van de 
avond. De clubavonden zijn op 
dinsdag en donderdag, en de 
deelnemers kunnen dan 10 we-
ken op rij op hun vaste avond 
komen trainen.

Clubnieuws
De kosten van de club zijn 
slechts € 425,00 voor de 10 
avonden, totaal dus 20 runs, dit 
is aanzienlijk goedkoper dan de 
losse lessen. Er zijn nog enkele 
plaatsen over. Inschrijven kan 
dus nog via info@wakeboard-

school.nl;  voor nadere infor-
matie kan men ook even bellen 
met 06-53520680
De kidsclubmiddagen waren 
vorig seizoen weer een groot 
succes en dit gaan we zeker ook 
weer invullen dit seizoen zodra 
de water & buitentemperatuur 
iets kidsvriendelijker wordt. 
Start zal zijn op woensdag 22 
mei. Aangezien deze groep 
erg groot geworden is, zal er 
komend seizoen een Miniclub 
(voor de jongsten) op vrijdag-
middag, Kidsclub (7 - > 12) en 
een Junior club zijn (12 - > 17) 
op de maandagen van 18.00 tot 
21.00

Compleet dagje uit
Individuele & groepslessen, 
bedrijfspartijen, vrijgezellen/
familie feesten en (kids)ver-
jaardagen,

Door de prettige samenwer-
king met het café- restaurant, 
jachthaven ‘De Uitkijk’, IkSup 
en tal van andere Loosdrechtse 
watersportbedrijven kunnen 
we een compleet dagje uit op en 
rond de Loosdrechtse Plassen 
verzorgen, zowel voor particu-
lieren als voor bedrijfspartijen, 
familie-uitjes etc. Bijna alle 
vormen van watersport, waar-
onder wakeboarden, zeilen, 
suppen, roeien, kanovaren en 
sloepvaren kunnen we invullen 
en combineren tot een leuk ac-
tief programma. Vanzelfspre-
kend zijn volledig verzorgde 
mogelijkheden voor ontbijt, 
lunch, diner, BBQ, tussendoor-
tjes zowel op als aan het water 
mogelijk. Zelfs overnachten, 
zodat ook weekend-arrange-
menten tot de mogelijkheden 
behoren. Voor bedrijven zijn 

diverse vergaderlocaties be-
schikbaar. Voor een passend 
programma kunt u contact 
opnemen via info@wake-
boardschool.nl of 06 53520680. 
Iedereen (clublid of geen lid, 
beginner & gevorderd) kan 
natuurlijk weer bellen voor pri-
vélessen wakeboarden, waters-
kiën, slalomskiën, wakeskaten, 
wakesurfen en airchairen. Bel 
voor info: 06 53520680.

De wakeboardclubavonden bestaan 25 jaar

LOOSDRECHT – Al 25 jaar 
speelt de koersbalclub elke 
week onder leiding van Fred 
en Lyda de Beer. Zij richtten de 
Loosdrechtse club in 1994 op. 
Donderdag 4 april 2019 viert 
de club haar jubileum met een 
etentje in de Emtinckhof, hun 
huidige speelplaats. Fred en 
Lyda denken zeker nog niet 
aan stoppen: “We gaan door 
zolang iedereen het leuk vindt.” 

Al sinds de oprichting van de 
club gaat het Fred en Lyda meer 
om de mensen, dan om de pun-
ten. “Gezelligheid gaat bij ons 
boven winnen. We zijn een be-
trokken, sportieve club, waarbij 
deelnemers bij een mooie bal 
applaus krijgen. We zijn een 
hechte club waar nieuwkomers 
altijd welkom zijn.”
Nadat Fred met de VUT ging, 
ontdekten hij en Lyda koersbal. 
Ze vonden het zo leuk, dat ze 
graag een club oprichtten in 
hun eigen Loosdrecht. “Tijdens 
een markt voor clubs hingen 
we een banner op: ‘Breng koers 
in uw leven, speel koersbal’. Dat 
zorgde voor de eerste leden en 
zo was de club geboren.” Dank-
zij een cursus spelleiding kon-
den ze de dure mat en de bal-

len regelen via de toenmalige 
Stichting Bejaardenwerk Loos-
drecht. Al 25 jaar hebben Fred 
en Lyda een heldere verdeling: 
hij zorgt voor de technische 
dingen en de puntentelling, zij 
doet het secretariaat en roept 
de nummers om.

Extra uitdaging
Deelnemers die ouder dan 80 
jaar zijn, kunnen van Fred en 
Lyda ook een opdracht ver-
wachten: “We dagen mensen 
uit om te bukken en zelf de 
ballen op te rapen. Of wat meer 
geestelijke training: het mee-
tellen van de punten. Gaat het 
fysiek niet altijd soepel? Dan 
zoeken we een oplossing. Er 
wordt gerust een stoel, rollator 
of stok gebruikt. Iedereen kan 
meedoen.” 
De koersbalclub is een van de ac-
tiviteiten van het Ontmoetingscen-
trum van Inovum en vindt elke 
maandag plaats in de Emtinckhof, 
waar de club inmiddels vijftien 
jaar zit. Er wordt gespeeld van 
14.00 tot 16.00 uur op de 4e etage. 
Hebt u interesse? Kom gewoon eens 
langs om mee te spelen.

Koersbalclub Loosdrecht viert 
25-jarig bestaan

’s- GRAVELAND- Men neme een 
blokje klei, rolt dat tot een bol-
letje, vermengt het met zwarte 
aarde, maakt er zes kleine bol-
letjes van en wrijft en mengt 
die bolletjes door een stapel 
zaden en klaar is je ‘zaadbom-
metje’. Ruim 400 kinderen wa-
ren vorige week dinsdag en 
donderdag bij Natuurmonu-
menten aan het kneden en rol-
len om even later hun zaden uit 
te werpen op een stuk grond 
waar een veelkleurige bloe-
menweide zal ontstaan.

Door: Herman Stuijver

“De belangstelling van de 
scholen was gigantisch”, vertelt 
boswachter Geeke Remmelts 
“we hadden binnen een paar 
uur 16 klassen van basisscho-
len.” Lot van de Emmaschool 
uit Bussum vond het heerlijk 
om bolletjes te pletten. “Leuk, 
maar ook belangrijk. Het is 
ook voer voor de vlinders.” 
Haarfijn legt de 9-jarige uit hoe 
de samenhang tussen zaden, 
bloemen, insecten en bijen ver-
loopt. Renak van De Ark uit 
Diemen heeft thuis geen tuin. 
“We wonen in een flat, maar 

dan kan het ook in de planten-
bak. Maar ik ga alles hier op 
het veld mikken.” Geeke vult 
aan dat deze actie vooral be-
doeld is om de bewustwording 
bij de kinderen te vergroten. 
En dat schijnt te werken, want 
de kinderen doen met plezier 
mee. Op de 4,8 hectare naast 
het Bezoekerscentrum is erg 
veel ruimte voor de toekomsti-
ge bloemenweide. Elke school 
krijgt een perceel toegewezen. 
Kostte het maken van de zaad-
bollen enige tijd, het gooien in 
linie is binnen de kortste keren 
gebeurd. Een boswachter laat 
van tevoren met kleurplaten 
zien welke bloemen er gezaaid 
worden, het gaat om o.a. bo-
terbloem, klaproos, kamille, 
knoopkruid, koekoeksbloem 
en ratelaar (± 20). Ook kijken 
de kinderen naar vlinders, kik-
kers, roodborstjes, vliegen en 
andere insecten om de gewens-
te biodiversiteit aanschouwelijk 
te maken. Een hoornaar kan 
gemeen bijten, vinden velen. 
“Maar hij is wel cool”, zegt de 
stoere Rachid. Ook zien de 
kinderen een insectenhotel 
met wel erg kleine kamertjes. 
“Passen daar die eitjes wel in?” 

vraagt een meisje.  

Meer biodiversiteit
Het valt veel mensen op: in-
secten, bloemen en vogels 
verdwijnen uit ons landschap. 
Honderd jaar geleden stond 
Nederland nog vol wilde bloe-
men. Ze kleurden ons land-
schap en vormden een thuis 
voor insecten, vogels en ande-
re dieren. In elke willekeurige 
wegberm kon je een veldboeket 
plukken en op akkers en wei-
landen, langs paden en wegen 
was volop plek om te groeien en 
te bloeien. Rond 1900 hadden 
wilde planten 94 procent meer 
ruimte dan nu. Anno 2019 ziet 
ons land er totaal anders uit en 
zijn nog maar weinig plekken 
geschikt voor wilde bloemen.
In 2018 is de stand van insec-
ten in ons land onderzocht. De 
schrikbarende conclusie: twee 
derde van alle insecten ver-
dween in nog geen 30 jaar. In 
diezelfde tijd verdwenen ook 
de wilde bloemen uit ons land-
schap. Dat kan geen toeval zijn. 
Oorzaak is vooral de intensi-
vering van de landbouw, want 
op de akker of in de weide is 
alleen nog ruimte voor het ver-
bouwde gewas en geen ruimte 
meer voor natuur. Ook de ver-
stedelijking en de infrastruc-
tuur maakten een einde aan de 
vanzelfsprekendheid van wilde 
bloemen in ons landschap. En 
daarmee ook de aanwezigheid 
van vlinders, andere insecten 
en veel vogels. De biodiversiteit 
holt achteruit.
Op 12 juni wordt de bloementuin 
geopend door NM- directeur Marc 
van den Tweel. 

Duizenden zaadbommetjes dalen neer 

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ 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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'Voetbal’

Afgelopen zaterdag beleefde 
Loosdrecht een heerlijke zon-
overgoten voetbalmiddag op 
sportpark Hallinckveld. Het 
vlaggenschip trof FC Benschop 
van voormalig trainer Emanu-
el Sluis en wist dankzij een 4-2 
overwinning 3 belangrijke pun-
ten te behalen. 

Door: Michel Kamer

Het team van Roy Versluis tapt 
de afgelopen weken uit een an-
der vaatje en startte eerste helft 
weer met gedisciplineerd en bij 
vlagen prima voetbal. Na een 
kwartier voetbal is het net als de 
week ervoor Jordi Stins die de 
score opende. Met een mooie 
volley knalt hij een voorzet van-
af links overtuigend tegen de 
touwen. Benschop wordt na 20 
minuten voor het eerst dreigend 

maar Laurens Moes weet het ge-
vaar met een goeie sliding in eer-
ste instantie te voorkomen. De 
opvolgende corner wordt echter 
wel benut en de aanvoerder van 
Benschop kan van dichtbij de 
gelijkmaker binnenkoppen. Na 
een vroege wissel van de gebles-
seerde Jordi Stins wordt talent 
Berend Bakker gebracht en die 
stuurt 5 minuten voor rust Jamal 
Hofwijks de diepte in. Jamal, die 
in de eerste seizoenshelft nog 
regelmatig rechtsback stond, 
laat zien lekker zich uitstekend 
thuis te voelen in de punt van 
de aanval want oog in oog met 
de keeper lobt hij bijzonder fraai 
de bal over de goalie en brengt 
Loosdrecht op een 2-1 voor-
sprong. Benschop probeert we-
derom snel weer gelijk te maken 
maar Zoelen redt op slag van 
rust met een stijlvolle zweefduik. 

2e helft
Begin tweede helft glipt 
Aboubakr Ouaddouh langs zijn 
verdediger in de 16meter en 
dwingt hem tot een gevaarlijke 
sliding die de scheids bestraft 
met een pingel. Aanvoerder 
Jannis Karafillakis bekroont zijn 
sterke wedstrijd met een doel-
punt en schiet overtuigend de 
3-1 binnen. Na de goal wordt 
het spel van Loosdrecht rom-
melig en neemt de druk van 
Benschop daarmee toe. Toch 
lijkt Jamal leek de wedstrijd te 
beslissen maar zijn inzet vanuit 
een corner wordt door de keeper 
van Benschop knap van de lijn 
geronseld. Een kwartier voor 
tijd komt Benschop dan toch 
terug in de wedstrijd als er weer 
een kopbal kan worden binnen 
gekopt. Daarna wordt het toch 
nog spannend. Benschop pro-

beert de druk op te voeren en 
Loosdrecht countert een aantal 
keer gevaarlijk. Khalid El Jebli 
en Mo Adarghal vergeten na een 
paar mooie counters te scoren. 
In de blessuretijd is er dan toch 
de beslissing. Laurens Moes to-
rent boven zijn verdediger uit en 
kopt uit een corner van Khalid 
prachtig raak. Eindstand 4-2. 

Loosdrecht klimt naar de 8e plek 
in 2e klasse B en lijkt, net als het 
seizoen ervoor, in de derde pe-
riode weer op stoom te komen. 
Volgende week wacht de uit-
wedstrijd tegen IJFC.  

Jordi Stins scoort de 1e
(foto: Piet van Bemmelen)

Loosdrecht vindt weg naar boven 

'Schaatsen’

Het is inderdaad ‘redelijk uniek’ 
zoals een spreker zei die een 
waarderend applaus vroeg 
voor de vrijwilligers. Waar maak 
je het nog mee dat elke zater-
dagmiddag 150 kinderen gaan 
schaatsen op de Vechtse Banen. 
Dat kan alleen bij JSL. 

Althans tussen september en 
eind maart, want afgelopen za-
terdag was er een blije afsluiting 
van het seizoen Jeugd Schaatsen 
Loosdrecht, ooit opgezet door 
wijlen Adriaan Doets. Er zijn 
drie groepen die een uur trainen 
op het ijs, die van 16, 17 en 18 
uur. Zo was nu ook het diploma 

uitreiken georganiseerd in de 
kantine van sporthal Eikenrode 
waar Jules Kieft zich in het zweet 
werkte om limonade en chips uit 
te delen. Elke uurgroep van 50 
kinderen is weer onderverdeeld 
in niveaus, van SP (beginner) 
oplopend via A-B-C-D-E tot F. 
Het is voor coördinator Bianca 
de Graaf een hele puzzel om het 
een en ander goed in te delen, 
maar het lukt haar altijd weer. Bij 
de busreis gaat men al jaren uit 
van het ‘samen uit – samen thuis’ 
principe. Aan begeleiders geen 
gebrek, want elke schaatsgroepje 
heeft twee begeleiders. Gelukkig 
verloopt de doorstroming over 

het algemeen soepel, al kan de 
club nog best wat vrijwilligers 
gebruiken. Voor Hans Veraar 
(71) was dit seizoen het laatste, 
hij schaatst al mee vanaf 1984. 
“Het is mooi geweest na 35 jaar 
en de kleinkinderen vragen ook 
aandacht.”
In welke groep je belandt voor 
je diploma is beslist geen natte 
vingerwerk. Aan het eind van 
het seizoen word je beoordeeld 
op balans/ stabiliteit, starten / 
remmen, afzet rechte eind en op 
de bochten. De tijden gaan in de 
computer en dan rolt er automa-
tisch uit op welke niveau je zit. 
Bij hoge uitzondering kan JSL 

iemand een andere plek bieden. 
Alle groepen kregen hun felbe-
geerde diploma en mochten op 
de foto. Na afloop was het mooi 
om te zien hoe veel kinderen 
hun trainers bedankten, met zelf 
gebakken taart, kusjes en kaar-
ten. Uiteraard was er ook een 

welgemeend applaus voor de lo-
kale sponsors: Jumbo, Kluswijs 
en Het Anker. 

De E- groep van 17.00 uur 

Blije afsluiting JSL -schaatsen

Op zaterdag 23 maart vond het 
jaarlijks Gert Schipper Toernooi 
van de Loosdrechtse Badmin-
tonclub plaats. Met bijna 50 
teams die zich ingeschreven 
hadden, beloofde het weer een 
gezellige en sportieve dag te 
worden. 

Er werd gespeeld in poules 
van verschillende sterktes: mix 
5e/ 6e divisie district, mix 7e 
en 8e divisie district en een 
herendubbel poule van diver-
se klassen. Ook deden leden 
van andere verenigingen mee: 
Zeewally (Zeewolde), BC Fle-
foland (Lelystad), BC de Tref-
fers (Kortenhoef), BC Vianen, 
BC Badso (Soesterberg), Leus-

der BC en BC de Riebeeck.
Om 9 uur startten de eerste 
wedstrijden en al snel werd dui-
delijk voor alle poules dat niet 
makkelijk zou worden. Helaas 
raakte in één poule een speler 
geblesseerd waardoor andere 
wisselende deelnemers de par-
tijen overnam en toch alle par-
tijen gespeeld konden worden. 
Dit leverde wel de uiteindelijke 
poulewinst op waarna de prijs 
-flesje wijn- toch met meerdere 
personen gedeeld moest wor-
den. Uit de uitslagen bleek dat 
de partijen dicht bij elkaar la-
gen en dat maakt zo’n toernooi 
dan ook erg leuk en competi-
tief. Het was zelfs zo spannend 
dat de winst in één poule werd 

beslist door 1 behaalde punt 
verschil. 
Sponsors
Rond half 6 werd begonnen 
met de prijsuitreiking waar-
na de loterij plaatsvond. Dit 
werd mogelijk gemaakt door 
vele sponsors, zowel vanuit 
het dorp als daarbuiten. Wij 
danken daarom Laptops4All, 
Ottenhome, Joy’s Cadeaus & 
Woonaccessoires, Dierenspe-
cialist XL van Henten, Rederij 
Loosdrecht, Cafetaria de Scha-
kel, Bakkerij Maas, Slagerij de 
Nooij, Hagens Keukens & Inte-
rieur, De Nieuwe bakker, Boni 
Supermarkten, Carwash Bojo’s, 
Cuisine Culinair Hilversum. 
Ook werd door één van de 

Succesvol jaarlijks badmintontoernooi deelnemers (een schilder) een 
mooi schilderij beschikbaar ge-
steld dat enthousiast werd ont-
vangen door de ontvanger. En 
ook de trainer en diverse leden 
van de vereniging hebben ex-
tra bijgedragen. Met dank aan 
Adrie Gaarenstroom die weer 
gezorgd heeft voor de mooie 
foto’s.
Na de loterij kon genoten wor-
den van een heerlijk chinees 
buffet. Tot slot werd er nog ge-
zellig nagepraat in de kantine 
onder genot van een drankje 
waarna iedereen voldaan en 
met een goed gevoel weer huis-
waarts ging. Het was weer een 
gezellige en sportieve dag ge-
weest, en daar draait het ook 
om.

Interesse
Hebben jullie interesse om ook 
eens te komen kijken of me te 
spelen? Dat kan op de donder-
dagen vanaf 20:00 uur. Daarna 
kan dan nog gezellig wat ge-
dronken worden in onze kan-
tine. Of kijk op onze website: 
lbv-loosdrecht.nl

Zonnebloem 
spelletjesmiddag

Zaterdagmiddag 13 april van 
14.00 tot 16.00 uur is er weer 
een gezellige spelletjesmiddag 
in Grand Café Emtinckhof. 
Komt u ook? Kosten € 5,-- in-
clusief hapjes en drankjes.
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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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter 
in Nw Loosdrecht 

Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

Aktieve betrouwbare vrouw
biedt zich aan voor alle

voorkomende huish. werk !
Tel. 06-86047325

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Leer Lu Jong op FortSpion
Bewegingsvorm uit Tibet
Voor geluk en gezondheid

In2-45 lesuren:18t/m26Mei
www.lujong.org

Docent:Irene vd Molen
irenevandermolen@gmail.co

whatsapp:0638629767 (fb)

Te huur Kantoor/hobby 
ruimte Pr.Magrietstraat

Loosdrecht 
Kijk op Funda in Business

Gevraagd: flinke hulp
voor klusjes rond en om
het huis. 06-53233112.

Cursus Paaspaté 12 april
Locatie Nieuw Walden

Voor inlichtingen
06-53233112

Slagerij Janmaat

Het zal je tuin maar 
wezen. Oh oh wat heb ik 

een dorst zeg...
technojetberegening.nl

06-53484096

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

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

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Br
an

ch
ev

er
en

ig
in

g 
G

ec
er

tif
ic

ee
rd

e
N

ed
er

la
nd

se
 U

itv
aa

rt
on

de
rn

em
in

ge
n

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

‘s- GRAVELAND- Geniet zondag 
14 april van natuur én cultuur tij-
dens deze unieke activiteit voor 
volwassenen op de ’s-Graveland-
se Buitenplaatsen. Wandel eerst 
mee over het bijzondere land-
goed Gooilust. Het tweede deel 
van de excursie staat helemaal in 
het teken van het prachtige land-
huis Trompenburgh.

Laat je verrassen door Gooilust. 
Samen met de gids wandel je zo’n 
1,5 uur langs de rododendronval-
lei, de siertuin, het landhuis, de 
exotische bomencollectie en het 
sterrenbos. Daarna loop je naar 
het naastgelegen Trompenburgh 
voor een heerlijke kop koffie, om 
daarna samen met een Natuur-
monumenten gids Trompen-
burgh van binnen te bekijken. De 
samenwerking van Natuurmo-
numenten met Stichting Monu-
menten Bezit maakt het mogelijk 
om binnen een kijkje te nemen. 
Landhuis Trompenburgh wordt 
slechts enkele zondagen openge-
steld voor een rondleiding met 
gids. Maak gebruik van deze 
unieke kans om een uur lang dit 
prachtige gebouw uit de gouden 
eeuw te bekijken.

Startpunt van de wandeling is 
bij de witte slagboom van oprij-
laan landgoed Gooilust aan het 

Wandeling Gooilust en rondleiding op Trompenburgh
Zuidereinde 49 in ’s-Graveland 
(1243 KL. Deze excursie is alleen 
geschikt voor mensen die goed ter 
been zijn. Reserveer snel, want vol 
= vol. Er is een maximum aantal 
deelnemers. Graag een kwartier 
van tevoren aanwezig zijn. Hon-
den mogen niet mee. Voor alle 
activiteiten geldt deelname uit-

sluitend na aanmelding en beta-
ling vooraf via de website.
Voor vragen: Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek, 035 - 656 
30 80; zondag 14 april; 10:00 tot 
12:30; 13:00 tot 15:30 uur. Prijzen: 
lid € 17,50, niet lid € 21,00. www.
natuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek.




