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Claas Prins, Strand Muiderberg (1937)
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Zon schijnt binnen
De zon schijnt niet enkel buiten,
maar ook binnen bij Galerie
Wijdemeren. Of u nu per boot,
op de fiets, wandelend of met de
auto komt, een kopje koffie staat
altijd voor u klaar, buiten op de
veranda, in de tuin of op koele

dagen binnen aan de uitnodigende keukentafel.
U bent van harte welkom aan
de Herenweg 71-73 in Breukeleveen.
Deze tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 20, zondag
21 (Eerste Paasdag) en maandag 22 (Tweede Paasdag) april,
van 13:00 uur tot 17:00 uur. Wilt
u een andere keer de sfeer van
deze bijzondere galerie proeven? Dat kan tijdens de reguliere openingstijden op woensdag,
donderdag en vrijdag van 11:00
uur tot 17:00 uur en op afspraak.
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collectie sculpturen te bewonderen, waaronder een bronzen
beeld door Marjolijn Dijkhuis
van een bokkende koe die in het
voorjaar weer voor het eerst de
weide in mag. Als dat geen lente
is!

N

EST.

direct aan de uitgestrekte Loosdrechtse plassen, waardoor het
lentegevoel compleet wordt
gemaakt. Binnen hangen werken die doen denken aan typisch Hollandse lentetaferelen,
een schilderij van het zonnige
strandje bij Muiderberg, door
Claas Prins, eindeloze gezichten
over de bloeiende bollenvelden,
door Katwijkse schilder Niek
van der Plas, om nog maar niet
te spreken over de uitgebreide
collectie werken van Dirk Smorenberg die zich telkens weer liet
inspireren door de bloeiende
waterlelies op de plassen. Daarnaast is ook een uiteenlopende

S-

BREUKELEVEEN- Tijdens het
Paasweekend opent Galerie
Wijdemeren speciaal haar deuren voor een inspirerende lentetentoonstelling. De tentoonstelling staat helemaal in het teken
van dit prachtige seizoen. Een
grote collectie 19e-, 20ste- en
21ste-eeuwse kunst is te zien,
waaronder werken van bekende meesters als Isaac Israëls,
Dirk Smorenberg en Jaap ter
Haar, ook bekend als kinderboekenschrijver.
Wanneer u aankomt bij dit
prachtige pand zult u versteld
staan van de kunst en de prachtige omgeving. De galerie ligt
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ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht

Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht

Lachen, leren, genieten
De voorstelling wordt verzorgd door ‘Vrolijk
Theater’ die als motto heeft ‘Lachen Leren
Genieten’. Alle kinderen van 4-12 jaar zijn
van harte uitgenodigd. De zaal is open om
17.20 uur en de voorstelling begint om
17.30 uur. Om 18.30 uur is het weer afgelopen. Locatie: Wijkgebouw Hervormde
Kerk aan de Eikenlaan 17a in Loosdrecht.
Toegang is vrij.

i.v.m. Pasen zal de

NieuwsSter
van week 17
verschijnen op

035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl

donderdag 25 april

VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Op zaterdag 20 april organiseert de
kinderkerk van de Hervormde gemeente Loosdrecht een superleuke
voorstelling met het thema ‘Pasen’
voor kinderen van 4-12 jaar. Waar
denk je aan bij Pasen? Aan paashazen? Die hebben we! Aan eieren? Die
hebben we ook! Aan het krachtigste
en waargebeurde Verhaal dat ooit
verteld is? Dat wordt opnieuw verteld.
Het begint allemaal met een eeuwenoude
goocheltruc: paashaas uit hoed. De kinderen
van groep 1 en daarboven hebben het meteen door. Of wacht. Nee. Toch niet. ‘Doe het
nog eens?’ Maar daarna begint natuurlijk
het serieuze werk. Althans, als Paula mee
wil werken. Dan moeten we haar eerst zien
te vinden te midden van die puinhoop. Wat
een troep komt er uit die koffer. Volgens haar
zijn er meer die een puinhoop maken:‘Sommige mensen maken geen puinhoop van
hun koffer, maar van hun mond. Je stinkt uit
je mond.’Paula is bijzonder brutaal. Gelukkig
wordt ze gecorrigeerd door de kinderen. Of
wacht. Nee. Toch niet. Blijkbaar vinden de
kids het grappig wat ze doet. De hoofdpersoon van het verhaal maakt er ook een puinhoop van. Stuk voor stuk komen kinderen
op het podium met een groot paasei en in
dat ei: puinhoop, rommel en troep. Gelukkig
gaat het hier over Pasen. Pasen betekent:
eieren, vrolijkheid en chocolade. Of wacht.
Nee. Toch niet. Pasen betekent: een schone lei, nieuw leven en kracht. Pasen is de
geschiedenis van de dood en vooral van de
opstanding van Jezus.

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl
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Arnold Terpstra na 40 jaar met pensioen
Op 9 maart werd Arnold Terpstra
66 jaar, en dat is het moment dat
de volgende mijlpaal er razendsnel aankomt: Arnold gaat met
pensioen.
Daarmee komt er een eind aan
de ruim 40 jaar dat Arnold in het
Fysiopraktikum gewerkt heeft, de
laatste maanden onder de vlag
van FysioHolland: in 1977 kwam
hij als stagiaire de praktijk binnen
en is sindsdien een vertrouwde
kracht geweest binnen het team
van fysiotherapeuten. Het lijkt of
heel Loosdrecht in de loop der
jaren wel eens bij hem op bezoek
geweest is, en aan deze vele con-

tacten heeft Arnold goede herinneringen: “Per 1 mei stop ik met
werken als fysiotherapeut. Dat is
eerder dan gepland maar fysiek
ongemak aan mijn rug heeft mij
doen besluiten eerder te stoppen.
In de winter van 1977/1978 ben ik
bij het Fysiopraktikum begonnen
als stagiaire en na het behalen van
mijn diploma heb ik er de hele zomer gewerkt als invaller waarna
ik in september een vast dienstverband heb gekregen. Ik ben
ruim 40 jaar werkzaam geweest
als fysiotherapeut en heb altijd
met plezier gewerkt. Ik dank allen
die mij in deze jaren het vertrouwen hebben gegeven te trachten

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Do. 18 apr.: 19.30 uur:
P. de Klerk.
Vr. 19 apr.: 15.00 uur:
W. Balk.
Zo. 21 apr.: 11.00 uur:
P. de Klerk.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Do. 18 apr.: 15.00 uur:
Ds. A. van Duinen.
19.30 uur:
Ds. M. Roelofse.
Vr. 19 apr.: 19.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
Zo. 21 apr.: 09.45 uur:
Ds. M. Roelofse.
18.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
Gereformeerde Kerk
Do. 18 apr.: 19.30 uur:
Ds. H.M. Ploeger.
Vr. 19 apr.: 19.30 uur:
Ds. H.M. Ploeger.
Za. 20 apr.: 20.30 uur:

waar ik veel van geleerd heb, zal
ik missen.”
Dat is een gebeurtenis om even stil
bij te staan en dat doen we dan ook:
we bieden u graag de gelegenheid
om van Arnold afscheid te nemen
op zijn vertrouwde werkplek:
op woensdag 1 mei is er een infor-

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

hun lichamelijke ongemakken op
te lossen. Ik dank jullie voor de
mooie, verdrietige, ontroerende,
grappige verhalen die jullie met
mij gedeeld hebben. De gesprekken over allerlei onderwerpen,

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

groeien. Eerst moeten er wel
vieze handen worden gemaakt.

Beukenhof
Zo. 21 apr.: 11.15 uur
W. Vlooswijk

Oud-Loosdrecht

Ned. Gereformeerde kerk
Vr. 19 apr.: 19.00 uur:
Ds A. Siebenga.
Zo. 21 apr.: 10.00 uur:
Ds A. Siebenga.

Liefde is gratis, raar dat sommigen er dan
nog zo zuinig mee zijn

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

Vieze handen met Joost & Jan

Ds. H.M. Ploeger.
Zo. 21 apr.: 9.50 uur:
Ds. H.M. Ploeger.

Hervormde Gemeente
Do. 18 apr.: 19.30 uur:
Gezamenlijke dienst Sijpekerk.
Vr. 19 apr.: 19.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
Zo. 21 apr.: 9.30 uur:
Ds. M. Roelofse.
18.30 uur:
Gezamenlijke dienst Sijpekerk.

mele afscheidsreceptie, van 16.00
tot 18.00 uur, bij FysioHolland op
de Nootweg 27A. U bent van harte welkom!

De peuters van KDV De Pinkenstal en de kleuters van
Jenaplan De Sterrenwachter in
Loosdrecht hebben donderdag
11 april samen met wethouders Joost Boermans en Jan
Klink de plantenbakken aan
de Frans Halslaan voorzien van
bloembollen en plantjes.

Tijdens de Week van het Jonge Kind organiseert kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer
jaarlijks een educatief uitje met
de kinderen. Bij de opvang is
al uitgebreid met de kinderen
gesproken over hoe je zaadjes plant en verzorgt, zodat er
mooie bloemetjes kunnen gaan

Na het planten is er voor iedereen drinken en een lekkere
koek. Dit leuke ‘lente-moment’
is tot stand gekomen in samenwerking met de Appelboom.
G. Lubbe & Zoon B.V. hebben
de bloembollen en plantjes
gesponsord. Ook kregen alle
kinderen van hen een doosje
‘zaad-eieren’ mee. “Het lijkt een
eierdoosje maar hierin zitten
zaadbolletjes die jullie thuis in
de tuin mogen strooien”. De
zaadjes dragen bij aan meer
biodiversiteit in tuinen. Zeer
belangrijk voor het behoud van
onze natuur. Over een paar weken gaan de kinderen kijken of
de bloembollen zijn gaan groeien.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Mini paasrollade

2 persoons varkensrollade gevuld met pruimenchutney omwikkeld met ontbijtspek Per stuk

5,50

Paastrio:
100 gram paasrollade
100 gram gebraden rosbief
Bakje paassalade
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

Samen

6,25

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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1,666 miljoen verlies op twee bouwprojecten
WIJDEMEREN- Het bureau Metafoor heeft op verzoek van
burgemeester en wethouders
onderzocht hoe de huidige
processen voor gemeentelijke
bouwplannen verlopen. Daaruit is een aantal verbeteradviezen gekomen. Ook zijn de
belangrijkste bouwprojecten,
Porseleinhaven en Nedervecht,
financieel doorgelicht en de cijfers up-to-date gebracht.
Vorig jaar waren bij de begrotingsbehandeling al risico’s
gemeld die nu vertaald zijn in
concrete maatregelen en bijbehorende kosten. Dat leidt tot
een verslechtering van het financieel resultaat van die bouwprojecten.
Porseleinhaven
Voor het bouwproject aan de

Porseleinhaven in Oud Loosdrecht wordt voorgesteld de
verliesvoorziening met 845.000
euro te verhogen. Oorzaken
zijn de extra plankosten door
de hele lange looptijd en de hogere kosten voor het bouwrijp
maken. Ook de grondopbrengst
was lager dan verwacht. Plus dat
het restantbedrag van een subsidie was vervallen. De pakhuizen met commerciële ruimten
blijken lastig te verkopen. Ook
moet onderzocht worden of de
kwaliteit van de openbare ruimte versoberd kan worden.
NederVecht
Ook bij het woningbouwproject Nedervecht in Nederhorst
den Berg is er een fors verlies,
namelijk € 821.000 euro. Het
bouwrijp maken van het terrein
van de tennisvereniging was

extra duur. Bovendien waren
er extra kosten om aan de watercompensatie te voldoen, plus
dat er meer begeleidings- en
advieskosten werden uitbetaald.
Omdat NederVecht al zo goed
als klaar is, kunnen er weinig
maatregelen worden genomen
om het verlies te verminderen.
De bestaande dossiers moeten
voorspoedig worden afgerond.
Het liefst met een versnelling,
zodat er bespaard kan worden
op het projectteam.
Jaarrekening
Financieel wethouder Jan Klink
wijst erop dat het tekort kan
worden opgevangen bij de Jaarrekening 2018. Hij verwacht dat
de jaarrekening een financieel
solide perspectief laat zien, ondanks deze tegenvaller van 1,6
miljoen. De gegevens van deze

Gasloos bouwen van 1e IKC
WIJDEMEREN – Deze week zal
de commissie Maatschappelijke Zaken bekijken of men een
investering van €190.000 voor
gasloos bouwen van een IKC in
Loosdrecht verantwoord vindt.
Op 18 oktober 2018 heeft Wijdemeren met de Loosdrechtse
schoolbesturen en Eigen&Wijzer een bouwheerovereenkomst ondertekend voor de
bouw van twee Integrale Kind
Centra (openbaar en prot.chr).

Het eerste plan dat is uitgewerkt is het plan voor het IKC
van Proceon, dat voorziet in de
verbouw en uitbreiding van de
Rehobothschool aan de Laan
van Eikenrode. Gedurende de
afgelopen 2 jaren is er veel regelgeving opgezet om opwarming van de aarde te beperken.
Vanaf halverwege 2018 mag
nieuwbouw niet worden aangesloten op gas t.b.v. de energievoorziening. De realisatie
van het IKC Proceon betreft

echter geen nieuwbouw, maar
verbouw en uitbreiding. Desondanks is ook onderzocht
of aardgasvrij maken van dit
gebouw mogelijk is. Aanmelding bij het pilotproject ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’
is helaas niet gelukt. Wel is
echter gebleken dat aardgasvrij
bouwen voor dit project haalbaar is. Daarom wil wethouder Klink een investering van
190.000 euro doen, waarbij de
volledige jaarlijkse lasten aan

Heel blij met 20 sociale appartementen

LOOSDRECHT – Het gebeurt
niet vaak dat er in Wijdemeren
sociale appartementen worden
gebouwd. En als er dan op Erve
Knorr in Nieuw- Loosdrecht in
juni 20 spiksplinternieuwe woningen beschikbaar komen,
dan is de blijdschap groot bij
woningzoekenden, gemeente,
woningcorporatie en bouwer.
De wethouders Van Rijn en
De Kloet mochten een bezoek
brengen aan de buren aan de
overkant.

Door: Herman Stuijver
Bouwonderneming Aalberts
had er werk van gemaakt. Het
selecte groepje belangstellenden werd gastvrij ontvangen.
Werkvoorbereider Jeffrey van
Norden gaf onder toeziend oog
van projectleider Albert Bos
en uitvoerder Floris van Woudenberg een heldere presentatie. De Loosdrechtse bouwer,
sinds 1674, bouwt met het thema ‘Niets is bijzaak’, alle details
doen ertoe. Juist de kleine din-

gen kunnen het verschil maken.
Erve Knorr telt 41 grondgebonden koopwoningen en 53
appartementen, verdeeld over
twee flats. De gehele bebouwing ligt aan twee straten: Dirk
Smorenberglaan (fameus Loosdrechts schilder) en Carl Heinrich Knorrlaan (uitvinder van
soepmixen).
Van de appartementen gaan er
33 in de vrije sector, met huren
tussen 900 en 1400 euro. De 20
sociale appartementen worden

grondexploitaties zijn vertrouwelijk, maar afgelopen maandag heeft de wethouder met
ambtenaren en medewerkers
van bureau Metafoor de geïnteresseerde raadsleden ingelicht
over de achterliggende cijfers.
Het saldo van bouwplan Ter
Sype, nabij vliegveld Hilversum,
is licht positief. Het is wachten
op een nieuw plan.
Versterking organisatie
Het college verwacht dat met
deze grondige actualisatie de
projecten en de daarbij behorende risico’s goed in beeld zijn.
Met deze doorlichting is een investering gedaan in de kwaliteit
van beleid en is een volgende
stap gezet in het proces van het
versterken van de ambtelijke
organisatie dat 1,5 jaar geleden
startte.
Proceon worden doorberekend. Dat gaat om 17.500 per
jaar, verspreid over 20 jaar. Wel
komt deze financiering bovenop de al bekende kosten van
een IKC.
De benodigde installaties betreffen het aanbrengen van
warmtepompen en plaatsen
van 177 zonnepanelen voor
de opwekking van elektriciteit
voor deze pompen. Door gasvrij bouwen mogelijk te maken
wordt jaarlijks 17.000 m3 gas
bespaard en daardoor 30,6 ton
per jaar aan uitstoot van CO2
voorkomen.
verhuurd voor € 607, exclusief
servicekosten. Volgens wethouder Rosalie van Rijn was er een
gigantische run op deze woningen via Woningwet, er zouden
meer dan 400 aanvragers zijn.
Het computersysteem verdeelt
de appartementen volgens vaste
regels, waarbij doorstromers uit
Loosdrecht op de eerste plaats
komen. De verhuurder is woningcorporatie De Alliantie.
Met helm op en in stevige laarzen beklom het gezelschap de
flat die bestaat uit vijf lagen, met
17 (!) verschillende woontypes.
De oppervlaktes en indelingen
variëren, van 46 m2 tot bijna
60 m2. De bovenste drie appartementen hebben een breed
balkon rondom, de anderen
een kleinere. Opvallend zijn de
ramen vanaf de vloer, wat een
prachtig uitzicht oplevert. Alle
woningen hebben twee slaapkamers en inpandige berging en
liggen aan een centrale hal, bereikbaar met trap en lift.
Meer info: www.de-alliantie.nl
Wethouders Van Rijn en De Kloet
blij met Erve Knorr
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Veel onbekend over
onderwijssubsidies
WIJDEMEREN - Onderwijswethouder Jan Klink wil orde op
zaken stellen over de subsidies
aan basisscholen. Wijdemeren
kent verschillende subsidieregelingen, die zijn door de jaren
heen opgesteld, maar zijn momenteel nooit formeel uitgewerkt. Ook zijn de regelingen
niet algemeen bekend.
De afgelopen jaren is een duidelijke afname te zien in de
hoeveelheid subsidieaanvragen. Door te zorgen dat scholen
bekend zijn met de regelingen,
wordt verwacht dat zij vaker
subsidie zullen aanvragen. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen
van lesmiddelen of het trainen
van personeel, op gebieden zoals digitale geletterdheid (o.a.
mediawijsheid), wetenschap en
techniek of seksuele diversiteit
(LHBTI+).
De onderwijssubsidies worden
opgenomen in de Algemene
Subsidieverordening. Omdat
scholen niet altijd voor 1 mei
een aanvraag kunnen indienen,
wordt voor hen de regeling
aangepast. Zodat ze de kosten
kunnen declareren. Kosten van
vervoer door touringcarbedrijf
Wijdemeren Tours worden ook
vergoed. Zowel in 2018 als in
2019 bedroeg het budget voor
subsidies van het basisonderwijs €27.546,-. In het geval dat
alle twaalf scholen maximaal
subsidie zullen aanvragen voor
alle regelingen, kost dit jaarlijks
ongeveer € 2.600,- meer dan
momenteel begroot. Hoewel
het onwaarschijnlijk is dat alle
scholen een aanvraag zullen
doen voor elke subsidie, is het
in het geval dat deze situatie
zich toch voordoet mogelijk
om deze extra kosten bij te ramen bij de voorjaarsnota van
2020. Deze week geeft de commissie Maatschappelijke Zaken
haar oordeel over het plan van
Klink.
Wethouder Jan Klink
(foto: Douwe van Essen)
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Saskia Luijer ‘In Gesprek met’ burgemeester Loosdrecht herdenkt op

4 mei

Vanuit het Oude Kerkje in Kortenhoef verzorgt onze redacteur Saskia Luijer het regionale tv- programma ‘In Gesprek
met’ burgemeester Freek Ossel
voor GooiTV.
Ze zal onder andere het Jaarverslag Toezicht en Handhaving aan de orde stellen. Hoe
komt dat er veel meer controles
waren in 2018? Voorts wil ze
graag weten hoe de gesprekken verlopen met jongeren die
overlast veroorzaken. Heeft
de heer Ossel het gevoel dat
het werkt? Wijdemeren zoekt

samenwerking met andere gemeenten. Hoe concreet is het
nu? Waarom wil de gemeente
een kwart miljoen steken in de
Gele Brug in Ankeveen?
Vanaf woensdagavond 17 april

kunt u het programma zien bij
GooiTV op o.a. Ziggo (kanalen
41 en 45) en KPN (1432). Kijk
voor alle kanalen op gooitv.nl.

Wereldwijd snoezelen in Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG - Op
donderdag 25 april opent Ilse
Achterberg de nieuwe ruimte
van World Wide Snoezelen aan
de Vreelandseweg 37B in Nederhorst den Berg. Zij is al jaren
actief als snoezelexpert.
Door: Herman Stuijver
“Toen ik ooit als activiteitenbegeleider werkte in een zorginstelling ben ik begonnen met
250 euro om een snoezelruimte
in te richten in een lege badkamer, met een discobal, een paar
spiegels en wat voelzakjes. Dat
werkte direct”, opent Ilse die een
ruime ervaring heeft in de omgang met patiënten. Zowel met
verstandelijk beperkten als met
dementerende cliënten. Ze ruimt
meteen een misverstand uit de
weg, ook ‘normale’ mensen maken gebruik van de snoezelhoeken. Als je eens volledig tot jezelf
wil komen, is een meeverend
bed of hangmat in een omgeving
met passende muziek, aangename geuren in een vrij spel van
lichtpatronen heerlijk rustgevend. Bij snoezelen gaat het om

de beleving, het is een ervaring
die nauwelijks in woorden valt
samen te vatten. Een mix van
beweging, beeld, geluid, licht en
geur die je zintuigen prikkelt of
tot rust brengt.
“Er is een verschil tussen het
snoezelen voor dementerenden
en verstandelijk beperkten. Bij
demente mensen wil je een situatie creëren van welbevinden, het
liefst 24 uur per dag. Je gaat vaak
terug in de tijd, je hoeft niets
meer. Bij verstandelijk gehandicapten probeer je een bepaalde
ontwikkeling te bevorderen, in
kleine stapjes.” Er is volgens Ilse
geen verschil in gebruik van de
aangeboden materialen, ook ouderen duiken graag in de ballenbak of op het waterbed.
Methode
Om te bepalen welke snoezelaanpak het beste werkt bij een
cliënt, volgt Ilse een vaste methode. Eerst legt ze iemands levensloop vast. Dan weet ze welke
geuren, kleuren, vakantiebeelden, familieomstandigheden en
dergelijke het beste bij de persoon passen. Dan komt er een

Dit weekend voor
een heerlijke PAAS:
(don,vrij,zat)

Lekker paasbrood
en vele soorten
paastaartjes.

serie van observaties, met een
gewenning, het werken met licht
/ geluid, opvoeren en afstromen
van prikkelingen. Tot slot maakt
ze een plan wat het beste past bij
het gedrag, vaak in overleg met
een begeleider of therapeut. “Het
is dus echt op maat gemaakt,
waarbij je al heel blij bent als iemand kleine stapjes maakt. Als
bijvoorbeeld een autistisch persoon 4 seconden contact maakt
in plaats van twee.”
Snoezelcentrum
Het Snoezelcentrum aan de
Vreelandseweg (naast Bergman
Auto’s) is ingedeeld in diverse
hoeken: een winterruimte, een
bos met vogeltjes, een muziekwaterbed, de onderwaterwereld, een draaiend bed, maar
ook zitzakken, gemakstoelen,
hangschommels, enz, alles in
een steeds variërend geheel van
licht, geluid, bubbels, spiegels en
projectoren met beelden. Deze
ruimte kun je huren, per uur of
in langere eenheden. Ook kun
je de zaal gebruiken als een uitje
voor groepen.
Snoezelrijk
Daarnaast houdt het bedrijf
zich bezig met het inrichten van
snoezelruimtes in instellingen,
zorgcentra, kinderdagbedrijven
en zorgboerderijen. Ook geeft
Ilse cursussen, workshops om
het snoezelen te begeleiden. Het
centrum is dagelijks open tussen
9 en 17 uur. Meer info: www.
snoezelcentrum.nl

i.v.m. Pasen zal de

NieuwsSter
van week 17
verschijnen op

donderdag 25 april

In het parkje op de hoek van de
Nieuw Loosdrechtsedijk en de
Molenmeent staan twee monumenten die ons herinneren
aan al het verdriet dat oorlog
en geweld nalaten. Op 4 mei
om 20.00 uur wordt daar tijdens een indrukwekkende en
ingetogen bijeenkomst 2 minuten stilte gehouden, muziek
ten gehore gebracht, mooie
worden gesproken en bloemen
gelegd door vertegenwoordigers van jong en oud.
Het is fijn om te merken dat
deze bijeenkomst ieder jaar
drukker bezocht wordt en dat
steeds meer jonge mensen
aanwezig zijn. Na afloop is er
in de Feesttent een waardevol
samenzijn met een kopje koffie, wat lekkers en de mogelijkheid voor een goed gesprek
met dorpsgenoten, aangeboden door Peter van de Rijdt en
Wim Steman (van Andromeda
en Holland Men Camp).
De herdenking vindt plaats bij
het Fusillademonument, opgericht omdat nabij deze plek
op 20 maart 1945 tien mensen
door de bezetter zijn doodgeschoten, waaronder zes ver-

Van Henten

zetsmensen uit de gemeente
Ede. Deze fusillade vond plaats
als represaillemaatregel voor
een daar gepleegde aanslag met
dodelijke afloop op een Duitse
onderofficier.
Naast het Fusillademonument
ligt het Monument ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen en hun leiders van de
Jeugd-Alijah Loosdrecht die in
het verzet of in concentratiekampen omkwamen tijdens de
Tweede Wereldoorlog. In Loosdrecht legt een delegatie van
Stichting SLOEP na de herdenking bij het Oorlogsmonument
op nog twee plaatsen bloemenstukken. In Oud-Loosdrecht
bij het gedenkkruis ‘Voor hem
die hier viel op 5 mei 1945’, een
herinnering aan de tragische en
fatale samenloop van omstandigheden voor de Loosdrechter
Mijndert Vlug en op de Algemene Begraafplaats ‘de Rading’
in Loosdrecht bij het graf van
de Amerikaanse soldaat Jasper
Vandenbergh die op verzoek
van zijn ouders (die beiden uit
Loosdrecht afkomstig waren)
hier is begraven.

20%
korting
op alles wat in de
big shopper past en wat u
verder nog kunt tillen!*

&Win!
een Snobbs
hondenkussen

Alleen
geldig op
zaterdag
20 april
2019

Kom langs bij uw Dierspecialist XL
Van Henten
Oud Loosdrechtsedijk 34
1231 NA Loosdrecht
ma t /m vr
0 8:0 0 - 17:3 0 uur
zaterdag
0 8:30 - 16: 00 uur
www.dierspecialist.nl
* Zie actie voorwaardes in de winkel. Alleen geldig op zaterdag 20 april 2019. Niet geldig i.c.m.
overige aanbiedingen. Apotheek producten en levende have uitgesloten van deelname.

INGEZONDEN TEKSTEN VÓÓR
VRIJDAG 16.00 U.
NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD.
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Natte landbouw aan de Herenweg

ANKEVEEN- Wie langs de Herenweg in Ankeveen-Buiten
rijdt, ziet er een groot reservoir
liggen. Komt er een natuurzwembad? Of wordt het een
baggerstortplaats? Projectleider Tim Pelsma van Waternet
geeft de antwoorden.
Door: Herman Stuijver
De reservoirs zijn proefgebiedjes
voor natte landbouw. Waternet
gaat samen met veehouder Wilko Kemp op grond van de provincie een vijf jaar durende proef
uitvoeren voor natte landbouw.
Natte landbouw is een moge-

lijk antwoord op bodemdaling
in veengebieden. Door veen te
vernatten, zakt het niet meer,
maar je moet wel op zoek naar
andere landbouw als alternatief
voor gras. Hier gaat Waternet zes
varianten van natte landbouw
testen met riet, lisdodde en veenmos. Toepassingen zijn bouwmaterialen (riet), isolatieplaten
(lisdodde) of substraat (kunstmatige ondergrond) in de kasteelt (veenmos). Er is nog weinig
ervaring met natte landbouw in
Nederland, dus dit soort proeven
geven veel nieuwe inzichten in
zowel teelt, inpassing, kosten en
wat je voor producten kunt ma-

ken.
Veel werk
De aannemer is bezig met het
aanleggen van de bassins door
zanddijkjes met folie te maken.
Dat is technisch niet moeilijk,
maar wel veel werk. Totaal zijn
er 6 bassins, verdeeld over twee
weilanden, bij elkaar grofweg 1
hectare. In de twee grotere bassins is zand ontgraven tot op de
veenlaag. Die zijn ca. 1.10 m.
diep. In deze bassins wordt de
proef uitgevoerd met bagger als
leeflaag voor lisdodde, een van
de doelsoorten. Het baggeren
is een slimme combinatie, want

de baggerwerken stonden al
gepland voor 2019. Met lange
pijpen wordt over de Herenweg
bagger uit de Ankeveense polder
in de bassins gespoten.
Op de tweede proeflocatie komen 4 kleinere velden van ca.
50 cm. diep. De diepte verandert
hier door het aflopende maaiveld. In deze proefvelden komt
geen bagger.
Marjolijn en Wilko
Marjolijn Reerink werkt bij
Waternet, maar studeert daarnaast ook aan de hogeschool
Larenstein. De inrichting van de
zes bassins is haar afstudeeropdracht. Wilko Kemp is de pachter van de graslanden en deze
proef staat dus inderdaad op
land dat hij in gebruik heeft. Hij
is enthousiast en nieuwsgierig
naar deze nieuwe ontwikkelingen en heeft zijn medewerking
toegezegd. En meer dan dat,
want Wilko is ook de boer in dit
project ‘Natte teelt bij de Boer’ en
dus hoofdrolspeler. Wilko gaat
de teelt verzorgen. Het is dus
een samenwerking tussen boer,
waterbeheerder en eigenaar (de
provincie).
70.000 euro
De proef loopt 5 jaar, met de
mogelijkheid nog 1 of 2 jaar te
verlengen. Na 2026 zal het ter-
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rein heringericht worden in het
kader van het Nationaal Natuur Netwerk door de provincie
Noord-Holland. Het voorbereiden, inrichten en opstarten kost
ca 70.000 euro. Dat is dan inclusief een intensief meetprogramma (o.a. waterbehoefte en effect
op omgeving) en de exploitatie
voor de eerste jaren. Vanaf 2020
is er ook een baat: de oogst en een
stukje klimaatwinst doordat vernat veen minder CO2 uitstoot.
Voor een rendabel landbouwgebruik zijn (op termijn) uiteraard
grotere eenheden nodig.
Meer info
Er was een (goed bezochte)
avond voor omwonenden op
13 februari, verder worden de
bewoners van de Herenweg
per e-mail op de hoogte gehouden. Binnenkort verschijnt een
webpagina bij Waternet en een
informatiebord langs het fietspad aan de Herenweg. Het uiteindelijke doel is dat boeren en
waterschappen samenwerken in
het stoppen van de bodemdaling
met behoud van een economisch
verdienmodel.

Voor meer informatie over natte landbouw kunt u terecht bij het informatiecentrum VIC: https://www.veenweiden.nl/

Foto: met dank aan Wijdemeren
Van Boven

Nieuw bruggetje verbindt Ankeveen met rest Noord-Holland
WIJDEMEREN- Het nieuwe wandelbruggetje tussen het Noordereind (‘s- Graveland) en de Cannenburgerweg (Ankeveen) is een
belangrijke wandelverbinding in
het Noord-Hollandpad dat van
Texel naar Huizen loopt. Gedeputeerde Jaap Bond en wethouder
Jan-Jaap de Kloet mochten het
lint door knippen.
Door: Herman Stuijver
Het weekend ervoor waren al
ruim 800 wandelaars van De
Verbinding het bruggetje over
gestoken. Angela van ter Meij van
hotel/ restaurant De Drie Dorpen
is blij met deze voorziening: “Wij
hebben regelmatig gasten die de
route van het Noord-Hollandpad
wandelen. Een van de etappes
eindigt bij ons.” Het Noord-Hol-

landpad is een gemarkeerde langeafstand wandelroute van De
Cocksdorp naar Huizen (284
km). De route bestaat uit 16 etappes over boerenlandpaden, rustige landwegen of voetpaden. De
laatste (of eerste) etappe loopt van
‘s- Graveland, het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten
via de Tafelbergheide naar het
Nautisch Kwartier in Huizen.
Angela weet nog dat het pontje
dat er ooit lag geen succes was.
“Nee, daar was vaak wat mee aan
de hand. Dat er mensen midden
in de vaart vast zaten en dergelijke.” Samen met Natuurmonumenten zal De Drie Dorpen de
eerste 10 jaar het klein onderhoud
voor zijn rekening nemen. Wethouder De Kloet meende dat niet
alleen Angela van ter Meij tevreden is, maar ook de omwonenden

Autowassen een groot succes
Afgelopen zaterdag hebben de
jongeren van United Thailand,
hun autowasactie gehouden. De
weersvoorspellingen beloofden
niet veel goeds: koud en afwisselend zon en bewolking. Koud
was het zeker, maar dat mocht
de pret niet bederven. Vanaf 10
uur reden de eerste auto’s het
terrein van het wijkgebouw op,
en om kwart voor vier reed de

laatste auto weg.
Door: Pien Zagt
Door de hoosbui die over Loosdrecht trok aan het eind van de
middag zijn ze eerder gestopt,
maar toch hebben ze zo’n 55 auto’s gewassen. Bedankt iedereen
die gekomen is! Het weer zat dus
niet helemaal mee, maar al met

die nu niet via de altijd drukke
Klapbrug hoeven te gaan. De
wethouder prees ook de kwaliteit
van het bruggetje dat geheel in
de stijl van de buitenplaatsen was
gebouwd, rank en passend in het
groen. Hij zag in deze brug een
belangrijke schakel voor het toerisme in Gooi en Vecht. De Kloet
verwees ook naar zijn mede-opener Jaap Bond uit wiens koker
het grootse plan Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen was ontstaan. Onder andere uit dat potje
betalen Noord-Holland en Wijdemeren samen 65.000 euro voor
het kunstwerkje. De provinciebestuurder had zich vanuit Haarlem
door het mooie Noord-Holland
laten rijden, zei hij. En hij was onder de indruk van de vele fraaie
natuur in een Randstadprovincie.
Bond sprak van een puzzelstukal hebben de jongeren meer dan
800 euro opgehaald. Een enorm
mooi bedrag, wat hen weer helpt
om de reis naar Thailand te verwezenlijken. Met zijn allen vormden ze een goed team. Auto’s
werden nat gemaakt, gesopt en
gezogen, indien gewenst. Tijdens
het wachten kon er koffie en thee
genuttigd worden met wat lekkers erbij. De auto’s kwamen vies
aan en reden spic en span weer
weg. De reacties die w ontvingen

je in het wandelpadennetwerk.
Voorts noemde hij de ontwikkeling van recreatie en toerisme
goed voor de economie. Tenslotte
geeft een gemiddelde wandelaar
zo’n € 17,50 per dag uit.
Foetspad
Hoewel het bruggetje bedoeld
is voor wandelaars, zijn er nu al
veel fietsers die er gebruik van
waren enthousiast en positief.
Een mevrouw zei: ‘Mijn auto ziet
er weer als nieuw uit, jullie mogen dit iedere maand wel doen!’
Naast het autowassen heeft een
aantal van hen vrijdagochtend
geholpen bij de Koningsspelen
op de Terpstraschool. Zaterdagavond heeft een aantal van ons
geserveerd bij een vrijwilligersdiner in Oud-Loosdrecht, waar
we voor gevraagd waren. Al met
al hebben ze het afgelopen week-

maken. Met name schoolgaande
jeugd. Het wordt dus een ‘foetspad’. Door het Noordereind over
te steken naar het fietspad kun
je veiliger de Klapbrug naderen.
Wellicht een idee tegenover Boekesteijn een oversteekplaats te
creëren?
Meer info wandelroutes:
www.noordhollandpad.nl
end rond de 1500 euro opgehaald, ze zijn dus weer een stapje
dichterbij het streefbedrag.
Hebt u deze acties nu gemist,
maar wilt u ons toch sponsoren?
Op de site, Unitedthailand.nl
kunt u een ‘doneer nu’ knop vinden waar u geld kunt doneren.
U kunt een bedrag overmaken
naar IBAN NL17 RABO 0373
7423 98 t.n.v. Hervormde Gemeente te Loosdrecht o.v.v. ‘Inz
Thailand’
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Lezers schrijven...

ADVERTEREN?

Gemeente voor het karretje van JeeGee en co. bij
ontwikkeling Het Achtererf

DENIEUWSSTER.NL

verhuur medewerker gezocht

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

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

Assistent Verhuur
-

planning verhuur van B-E combinaties en vrachtwagens
contracten invoeren in het computersysteem
afleveringsklaar maken t.b.v. verhuur
huurcombinaties innemen
planning transport eigen vervoer

Vindt je het leuk om met klanten om te gaan en leer je graag in de
praktijk?
Dan is deze functie ook zeker geschikt voor jou als SCHOOLVERLATER.
contactpersoon: Pieter Veldhuizen
Groenekan T. 0346 25 96 00 | Loosdrecht | Zwolle | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl
personeelsadvertentieVerhuurGKapril2019.indd 1

9-4-2019 15:10:33
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15%
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OP HET GEHELE
ASSSORTIMENT
*Zie www.kookwinkel.nl/paasactie voor actuele voorwaarden.

Oldenhof Amersfoort
Langestraat 77
3811 AC Amersfoort
033 4759582

Oldenhof Hilversum
’s Gravelandseweg 8
1211 BR Hilversum
035 6236626

Oldenhof Zwolle
Diezerstraat 100
8011 RK Zwolle
038 4211222

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Oldenhof Zwolle
Gasthuisplein 1-5
8011 SB Zwolle
038 4211222

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

Tijdens de raadsvergadering van Wijdemeren van 4 april werd een
kredietaanvraag goedgekeurd waarbij de gemeente voor ontwikkeling
van Het Achtererf 106.000 Euro beschikbaar stelt uit de reserve Volkshuis-vesting, welke eigenlijk bedoeld is voor sociale woningbouw, Tot op
heden was het standpunt van de ge-meente dat Het Achtererf een particulier initiatief is. Echter, buiten het zicht van omwonenden en de raad
heeft wethouder R&E De Kloet al een jaar gewerkt om Het Achtererf
mogelijk te maken, door de inhuur van een particulier projectleider, en
een Stedenbouwkundig Adviesbureau ten koste van 50.000 euro. Tevens
is door de wethouder en ontwikkelaar JeeGee beweerd, ondermeer
in deze krant, dat Het Achtererf en het voorstel voor omzetting tot
woonbestemming van Nieuw Loosdrechtsedijk 87 (NLD87) niets met
elkaar te maken hebben. Naar blijkt uit de stukken van de raadsvergadering van 4 april zijn er voor Het Achtererf vorig najaar al schetsen
gemaakt voor woonkavels en ontsluiting naar Schouw, Schakel en
Tjalk. Daarop is te zien dat toen al werd verondersteld dat NLD87 als
onderdeel van Het Achtererf tot woonbestemming zou worden omgezet!
Kortom wethouder de Kloet verstrekt omwonenden onjuiste informatie
over het plan Het Achtererf. Er is geen garantie dat de gemeente het
gereserveerde geld terugverdient. Ontwikkelaars JeeGee en co. zullen
hiervoor geen bankgarantie geven. Tenzij de kostprijs van de woningen
wordt verhoogd. Het is opmerkelijk dat JeeGee op 6 maart in een brief
aan de raad aandrong om juist de kostprijs van sociale woningbouw te
verhogen! Het initiatief voor Het Achtererf en financiële risico’s liggen
nu bij de gemeente. JeeGee is vrij geweest om omwonenden op een
verkeerd spoor te zetten, hoeft geen garanties te geven, kan op ieder
moment afhaken. De gemeente laat zich voor het karretje van JeeGee
en co spannen.
Reinout Boers, namens omwonenden

Paas suppen vanaf De Uitkijk
Onder voorbehoud van het weer,
organiseert Supschool ikSUP het
Paas-suppen. Op 19 en 22 april.
Op Goede Vrijdag (19 april) is er
een Full Moon-Tocht. Ze vertrekken om 20:15 uur met het laatste
daglicht en wellicht een mooie
Sunset en als het helder weer is,
hopen we te kunnen gaan genieten van een prachtige avondtocht bij volle maan.
Uiteraard zorgt de supschool ervoor dat de boards weer mooi
verlicht zullen zijn. Honden zijn
welkom, mits ze sup-ervaring
hebben. Deze tocht is geschikt
voor de iets meer ervaren supper - ongeschikt voor een eerste
supervaring
Tweede Paasdag
Op Tweede Paasdag (22 april) zijn
er nog twee erg leuke Sup-tochten, die uiteraard in het teken
staan van het Paaseieren zoeken.
In de ochtend zal dit een kindertocht worden tussen 10 en 12 uur:
ze peddelen een gezellig, in lengte
aangepast tochtje, waar de kids

onderweg op zoek kunnen gaan
naar Paaseieren in het natuurgebied. Ouders kunnen uiteraard
gezellig mee. Kinderen kunnen
zelf op een (kinder)sup peddelen
of ze gaan lekker bij een van de
ouders voorop de sup. Er zijn ook
wetsuits voor de kinderen te huur.
Inn de middag is het de beurt aan
de sup-honden om Paaseieren
te komen zoeken. Tussen 14.30
en 16.30 uur peddelen de baasjes eerst een gezellig tochtje en
komen dan terug op het eiland,
waar speciale eieren voor de hond
(plastic ei met hondensnoepje
erin) op ons eiland verstopt zijn.
Deze mogen de honden met hun
speurneuzen gaan zoeken. Voor
de hondeneigenaren is er een
drankje met Paasbrood. Let op:
deze tocht is geschikt voor de wat
meer ervaren Honden-supper en
is niet geschikt voor beginners.

Aanmelden en prijzen: Locatie: Supschool ikSUP - Jachthaven De Uitkijk -

Oud Loosdrechtsedijk 237 - 1231 LX
Loosdrecht. info@iksup.nl of bel met
06 81 467 367. Of: www.iksup.nl

Programma GooiTV
Vanaf 17 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de doedag van Gooi
on Stage, uitreiking sportboekje door wethouder en Kort Nieuws.
- In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat met Quido Schaafsma
(ActivFinance) en Wim Lorjé van Ondernemend Wijdemeren over
alternatieve financiering voor ondernemers.- Er zijn de gesprekken
met de burgemeesters van Gooise Meren (Han ter Heegde) en Wijdemeren (Freek Ossel).
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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Enthousiaste Pasapas bij Koningsspelen

LOOSDRECHT – Vrijdag 12
april was het feest op de Terpstraschool. Net als zesduizend
andere basisscholen in het land
deden zij mee met de Koningsspelen.
Door: Saskia Luijer
“We doen de Pasapas, met de
hele klas, we doen de Pasapas,

pas voor pas” klinkt er uit de
speakers op het schoolplein. Het
nummer van Kinderen voor
Kinderen is het nieuwe lied
voor de Koningsspelen. De honderd scholieren van de Terpstra
zingen het enthousiast mee en
maken de bijbehorende stap- en
dansbewegingen. Met oranje
kleding, haren, hoedjes en strikjes, en een voorzichtig lentezon-

netje is de feestelijke sfeer al snel
aanwezig. De kinderen hebben
het lied al weken geoefend en ‘t
zit er goed in. “Kom op vaders
en moeders, doe ook mee. Het
is heel makkelijk, een huppel en
een klap” nodigt meester Twan
de ouders uit.
Eten en bewegen
Na de actieve gezamenlijke start

Fietsen met Inovum

LOOSDRECHT – Het heerlijke
lenteweer vraagt om fietstochtjes. Vrijwilliger Ton van
Leuveren en beweegcoach
Beppie van de Bunt van Inovum staan te popelen om weer
naar buiten te gaan. Niet in hun

eentje, maar mét inwoners van
Loosdrecht. Dankzij de duofiets
is dit mogelijk voor mensen die
niet (meer) zelf kunnen fietsen.
En voor ouderen die niet alleen
op pad willen is er een gezellige fietsclub.

len op het plein. In teams gaan
ze de sportieve strijd aan met
elkaar. Wie is het beste in blikken gooien, aardappels poepen
of de T-shirtestafette? Voor elke
klas is er ook een dansworkshop Dance Dance Dance en
een schaatsclinic verzorgd door
Jeugdschaatsen Loosdrecht.

schuiven de kinderen in de klas
aan voor het Koningsontbijt.
Boterhammen met jam, appelstroop of kaas en een glaasje melk, thee of water. Water
drinken is immers het thema
van de Koningsspelen dit jaar.
Nog een fris appeltje erbij of een
paar plakjes komkommer en
dan weer lekker naar buiten, om
Oudhollandse spelletjes te spesen, maar wel de wind door de
haren willen voelen.” De duofiets is een makkelijke manier
om er met zijn tweeën op uit
te kunnen. In tegenstelling tot
een tandem zitten de fietsers
naast elkaar, en op een stoel.
Voordeel van de duofiets is dat
de hoofdfietser het werk levert,
ondersteund door een elektrische motor. De bijrijder kan
wel trappen, maar dat hoeft
niet. De lichte fiets is comfortabel en kan door alle inwoners
van Loosdrecht geleend worden. De stoel van de bijrijder
heeft armleuningen, een riem
en is draaibaar: wat in- en uitstappen makkelijk maakt. U
kunt kosteloos gebruikmaken
van de duofiets.

Ton is betrokken bij als vrijwilliger betrokken bij het Ontmoetingscentrum van Inovum.
Hij neemt bewoners graag mee
voor een tochtje op de duofiets.
“Ideaal voor mensen die zelf
niet goed meer kunnen fiet-
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Fietsclub met eigen fiets
Beweegcoach Beppie heeft ook
dit jaar weer een fietsclub voor
oudere inwoners van Loosdrecht opgezet. De club bestaat al uit elf deelnemers die
wekelijks samen fietsen. In een
fiets-app houden ze contact en
besluiten ze wanneer ze willen
fietsen en waar naartoe. Samen
fietsen is toch prettiger dan
alleen, bovendien vinden veel

Steun voor Sian Care
Wie even wil bijtanken, kan binnen meedoen met het levend
ganzenbord of een feestfoto maken voor het goede doel. Voor €
3,50 gaan de jongens en meisjes
feestelijk uitgedost op de foto,
waarna ze zelf een bijpassend
fotolijstje mogen versieren. Een
leuke sponsoractie georganiseerd door vier oud-leerlingen
van de school. Zij reizen met
dertien jongeren van de Hervormde gemeente Loosdrecht
deze zomer naar Thailand. Daar
zullen ze drie weken lang het
werk van Stichting Sian Care
ondersteunen. Tijdens een
rondgang in de klassen van de
Terpstraschool hebben ze uitgelegd dat ze hulp gaan bieden
aan gezinnen die te maken hebben met HIV. Bijvoorbeeld Engelse les geven aan kinderen en
een sportdag organiseren. Wie
weet klinkt de Pasapas straks
ook in Thailand: “Swish, swish,
swish, doe de bliss, bliss, bliss,
nu de snake, snake, snake en een
break, break, break”.

deelnemers het erg gezellig.
Meedoen is geheel vrijblijvend.
Hebt u zin in gezellige fietstochtjes met de fietsclub? Neem
dan contact op met beweegcoach Beppie van de Bunt, via
035 – 5888 218. Als u gebruik
wilt maken van de duofiets van
de Emtinckhof kunt u direct
contact opnemen met Ton van
Leuveren via: tonvanleuveren@
zonnet.nl of bel 06 – 10 72 16
70. Hij kan u de fiets uitlenen,
of u begeleiden tijdens een leuk
uitstapje.
Beppie en Ton op de duofiets

i.v.m. Pasen zal de

NieuwsSter
van week 17
verschijnen op

donderdag 25 april
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Bonte Middag voor ouderen

Naast de vele vrijwilligers van
Stichting SLOEP wordt deze
middag dit jaar mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Wijdemerenfonds.
Stichting SLOEP is erg trots om

de lovende motivatie van het
Wijdemerenfonds voor deze
bijdrage: ‘de ouderenmiddag is
per definitie een verbindende
activiteit, die saamhorigheid
en verbroedering biedt aan veel
inwoners. Een activiteit die elk
jaar meer deelnemers trekt.
Want hoewel het geen nieuw
initiatief is, is juist het groeiende aantal bezoekers voor ons
een reden om de ouderenmiddag eenmalig te ondersteunen’.
De tent gaat (echt pas) om

13.30 uur open en om 14.00
uur start het programma met
een hapje, een drankje, een
praatje, gezellige spelletjes, en
een spetterend optreden van
het, altijd populaire Havenloos
Mannenkoor uit Ankeveen dat
uitnodigt om mee te zingen.
Hebt u vervoer nodig om naar
de tent te komen? Dan kunt u
bellen naar: 06 22 315 787. U
wordt dan opgehaald en, als u
zich netjes gedraagt, brengen
we u ook weer thuis.

toog het koor door Nederland.
In Sneek zongen de mannen en
vrouwen op een zondagochtend
de sterren van de hemel in de
kerk van pastoor Peter van der
Weide, de vroegere zielenherder
van de KAN- parochies. Een week
later was het koor present in het
Brabantse Wouw, waar ex-pastor Ryan Keetelaar hen ontving.
Maar het koor is nog lang niet
klaar! De tour gaat nog even door.
Drie optredens
Op vrijdagavond 10 mei is er
om 19.00 uur een optreden in

de kassen van Kwekerij Vechtwijck, aan de ´s-Gravelandseweg
13 te Weesp (achterlangs bij Fort
Uitermeer). Deze kwekerij staat
bekend om zijn prachtige baskets.
Misschien voor de bezoekers een
mooie gelegenheid om voor Moederdag daar een cadeau te kopen.
Er is ook een gratis loterij met als
hoofdprijs een rondvlucht boven
‘t Gooi voor twee personen.
Een dag later zijn er zelfs twee
optredens voor publiek. Op zaterdag 11 mei zingt All Directions!
om 11.00 uur bij Mout op het

Marktplein in Hilversum. Na een
lichte versnapering fietsen de circa 45 sopranen, alten, tenoren en
bassen naar ’s-Graveland. Waar ze
om 15.00 uur een show zullen geven naast de Feesttent op de SFG
Jaarmarkt aan het Noordereind.
Sing In
Op zondag 12 mei is de slotdag
van de All Directions! Tour. Dan
geeft het koor een Sing In- concert in de Nieuwe Harmonie
(NdB.). Vanaf 14.00 uur kun je
lekker meezingen met Avond,
Bohemian Rhapsody, Zing Vecht
Huil Bid Lach Werk en Bewonder, Leef, Ich Bin Wie Du, Mamma Mia en vele andere bekende
songs. Onder leiding van de altijd
swingende dirigent Bruce Skinner en begeleid door Ludmilla de
Klerk op piano en drummer Frits
Zieltjens belooft het een spetterende Sing In te worden. Zing
mee. Koop kaarten voor jezelf,
voor iemand anders of doe een
kaart cadeau voor Moederdag.
Kaarten zijn 5 euro, inclusief 2
consumpties. Bestellen op www.
alldirections.nl.
(De Nieuwe Harmonie is makkelijk bereikbaar, het ligt nabij
de splitsing Horstermeer- Ankeveen)

Na het overweldigende succes
van de afgelopen jaren is het
onmogelijk om een Feestweek
te organiseren zonder de oergezellige Ouderenmiddag in
de Feesttent, dit jaar de Bonte
Middag, op woensdag 1 mei.

All Directions!
on tour
ANKEVEEN- Het koor All Directions! bestaat 50 jaar, dat zal u niet
ontgaan zijn. Na de jubileum-

viering in de thuishaven van de
Martinuskerk in Ankeveen, gevolgd door een gezellige reünie

Het koor in Sneek (foto: Rob de Sain)
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Jaarlijkse paastentoonstelling in Oude School

Denkend aan Holland…….

KORTENHOEF- Tja, wie Holland zegt én van poëzie houdt,
denkt natuurlijk aan de brede
rivieren die Hendrik Marsman
zo treffend in een gedicht beschreef. Schilderijenliefhebbers
zien ook nog wat anders voor
zich: sappige weiden met vee,
plassen met zeilbootjes tegen

een strakblauwe hemel en een
lange kustlijn met zonovergoten stranden. Toeristen voegen
daar nog aan toe: Amsterdam.
Alle charmes van ons kleine
land zijn onder de titel ‘Denkend aan Holland’ op de jaarlijkse schilderijententoonstelling
in Kortenhoef te vinden.

Opnieuw slaan drie verzamelaars de handen ineen om twee
dagen hun nieuwe aanwinsten
te laten zien. Hans Heintz, bekend als dé verzamelaar van
Amsterdamse stadsgezichten
(www.limpression.nl) toont de
interessantste plekjes van de
hoofdstad, geschilderd door

schilders van vroeger én nu.
Maar ook een mooi plasgezicht
van Smorenberg of een Zuiderzeegezicht van A.P. Schotel
neemt hij mee naar de Oude
School.
Wim Roborgh verzamelt alle
genres uit de 19de een 20ste
eeuw, mits ze maar goed geschilderd zijn: Kortenhoefse
landschappen, diertaferelen,
haven- en stadsgezichten en
figuurstukken, waarbij de zonnende dienstbode uit 1919 een
waar juweeltje is, in verf gevangen door de Haagse Schilder
Louis Soonius. Net een kleine
Breitner, maar dan zonnig.
Carole Denninger toont o.a.
een uniek stuk uit ca 1907 van
A. Colnot die later, in de jaren
’20 van de 20ste eeuw met andere schilders van de z.g. Bergense School in het Rechthuis
(nu ‘Geesje’) logeerde. Het is
een luministisch landschap in
dezelfde blauwe tonen, waarmee ook Mondriaan en Leo
Gestel in die korte periode hun
onderwerpen opzetten. Het is
het enige lichte, hypermoderne
werk van Colnot in particulier
bezit. Tien jaar later zou hij
alleen nog maar heel donkere

9

landschappen opzetten en vernietigde hij zijn ‘blauwe’ werken uit de jaren daarvoor.
Ook te koop
Het mooie van deze tentoonstelling is dat alle werken ook
te koop zijn. Er is ‘voor ieder
wat wils’, in elke prijsklasse.
Nu maar hopen op een Paaszonnetje, zodat de tocht naar
de Oude School misschien gecombineerd kan worden met
een mooie wandeling in de
omgeving. Dan waant u zich
misschien heel even een van de
kunstenaars die vanaf 1880 het
prachtige polderlandschap van
Kortenhoef verkenden, om er
een schitterend schilderij van
te maken.
Deze bijzondere expositie, met
gratis toegang, is slechts twee
dagen te zien: Eerste Paasdag
zondag 21 april van 11-17u en
Tweede Paasdag, maandag 22
april van 11-17 u
De Oude School; Kortenhoefsedijk 145; Kortenhoef. Voor
verdere info: 06-81509088
D. Smorenberg, Vroege voorjaar
aan de Loosdrechtse plas (ca 1925),
doek 50 x 70 cm

Expositie Willy Bosma in bibliotheek
Vanaf 15 april is er een expositie van schilderijen van Willy
Bosma bij Bibliotheek Gooi en
meer vestiging Loosdrecht.
Willy Bosma heeft van 2002 2008 les gehad van Cinzia Möllenkramer bij het Kursusprojekt Loosdrecht. Ze schildert
zowel figuratieve als abstracte
werken. De meeste schilderijen zijn abstract. Willy werkt
voornamelijk met acryl en pas-

tel, soms met rustige kleuren
en soms juist heel uitbundig
en kleurrijk. Haar werk is zeer
veelzijdig. Willy is in Loosdrecht en omgeving bekend
om haar cursussen beeldhouwen en boetseren, die zij in Het
Drieluik heeft gegeven.

Zie voor openingstijden de
website:
www.bibliotheekgooienmeer.nl; Tjalk 41, Loosdrecht.

De expositie is tijdens de openingstijden van de bibliotheek
aan de Tjalk 41 in Loosdrecht
te zien.

Uniek muziekfeest in
Beukenhof met Pasen

Bijzondere muzikale optredens
zijn er met Pasen in verpleeghuis de Beukenhof in Loosdrecht.

Paaszondag, 21 april, speelt het
duo SaxYon: Ellen Zijm, accordeon, en Marijke Schröer, saxofoon. Zij laten de mogelijkheden zien in klank en repertoire

van de bijzondere combinatie
van saxofoon en accordeon,
met daarbij bijzondere verhalen. Ellen en Marijke treden
regelmatig op in binnen- en

buitenland en op de radio.
Tweede Paasdag, 22 april,
treedt het Daan van der Spek
Quartet van Utrechtse studenten op met bekende jazzklassiekers van o.a. Chet Baker, Ella
Fitzgerald en Louis Armstrong.
Daan is student informatica
aan de Universiteit Utrecht en
speelt In zijn vrije tijd basgitaar
bij de Utrechtse Studenten Bigband. Voor speciale gelegenheden zoals de Beukenhof vormt
hij een ‘Utrechtse studenten
smallband’ met 3 anderen van
de Bigband: Ap op drums, Melle op gitaar, Annegreet op saxofoon en zang.
We staan klaar voor elkaar
Pasen wordt zo een groot feest
voor bewoners de Beuken-

hof, hun familie en bekenden,
vrijwilligers en medewerkers
en buurtgenoten. De toegang
is gratis: zondag SaxYon van
15.30- 16.30 uur en maandag
Daan van der Spek Quartet
van 15.30 – 17.00 uur. Er is
paasbrood (van bakker Maas)
en honderden beschilderde
paaseieren (van Jan Lamme
Eierpaleis), en meer lekkers,
mede dankzij bijdragen van
sponsoren.
Schoolkinderen
van BSO Eigen & Wijzer maken tekeningen en schilderijen
als versiering van het restaurant. Onder het motto ‘Ook
met Pasen staan we klaar voor
elkaar’, is dit paasfeest een traditie geworden, met groot succes en georganiseerd door vrijwilligers.
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Nepnieuws en factchecking
Door: Auke Siebenga, predikant
Nederlands Gereformeerde Kerk van
Loosdrecht
De kerk is een community, een gemeenschap, een netwerk. Een international
die in veel talen mensen aanspreekt en
in alle culturen filialen heeft. Dat is niet
het resultaat van een paar jaar. De kerk
als gemeenschap en organisatie is al
eeuwen onderweg. En nu nog wordt een
groot deel van de wereldbevolking aangetrokken door het nieuws dat de kerk
vertelt. In de kerk wordt telkens weer
opnieuw het nieuws over Jezus uitgezonden. Daarom speelt in de kerk nepnieuws
en factchecking vanaf het ontstaan van
de kerk een belangrijke rol. Voor mensen buiten de kerken is wat er in de kerk
verteld wordt niet actueel, niet waar, niet
mogelijk of ongelooflijk oftewel nepnieuws.
Eén man
Ooit is de kerk begonnen met het nieuws
over één man. Nieuws dat eerst door
vrouwen werd doorgegeven aan mannen.
Die mannen vonden het vrouwenpraat,
nepnieuws. Maar een paar van die mannen vonden het toch nodig om te gaan
factchecken. Eén liep het hardst en kwam
als eerste aan. Hij bukte zich om door
het gat in de rots te kijken. Wat was er

veranderd sinds hij de laatste keer bij de
grafgrot was geweest? Toen was de holte
afgesloten geweest met een enorme steen.
Toen kon hij niet naar binnen kijken. En
nu zag hij de stenen verhoging in de grot,
zonder lichaam! Het levenloze lichaam
van Jezus, gewikkeld in lijkwades, had
daar gelegen. Hij krijgt nauwelijks de tijd
om nog eens te kijken of daar is zijn kameraad. Hij wordt opzij geduwd en zijn
vriend gaat hijgend door het gat de rots
in. En ook hij, hij is helemaal verbaasd.
Want als hij naar de doeken kijkt...De
doek waarmee het hoofd was omwikkeld,
is netjes opgerold! Welke lijkrover doet
dat?
En zo lopen de twee vrienden verbijsterd,
vol vragen en met opkomende opwinding
samen terug.
Ze hadden wat ze eerst nepnieuws vonden gecheckt en het bleek niet onmogelijk. Het bleek zelfs te kloppen met wat
Hij zelf had gezegd: ik kom weer uit het
graf, in het leven terug, opstaan zal ik.
Nieuwe gemeenschappen
Dat nieuws wordt in de kerken nog steeds
gevierd. Met diezelfde achterdocht, met
diezelfde behoefte om de feiten te achterhalen, met diezelfde verbijstering, met
diezelfde opkomende opwinding. Zou
het toch...? Maar ook met enorme vreugde, want Jezus is later ook gezien door

KERKEN VAN
LOOSDRECHT
zijn beide vrienden. Zijn vrienden die het
nieuws van de vrouwen afdeden als vrouwengeklets. Door al zijn andere vrienden
die het niet konden geloven. Ze konden
er niet onderuit toen ze Hem zagen. Die
stem, dat lichaam, die woorden! Heel dat
pakket van menselijke emoties van ongeloof, van onderzoek naar de feiten, van
de eerste aanwijzingen, de verbijstering,
het inzicht dat als een bliksem inslaat: dat
hele palet doortrekt de geschiedenis van
de kerken. Het besmet telkens weer nieuwe gemeenschappen.
Pasen
Zo leeft de kerk weer op met Pasen. Ook
in Loosdrechtse kerken laten we dat ongelooflijke tot ons doordringen. Jezus is
uit de dood weer levend geworden, opgestaan, een nieuw en ongekend bestaan
aangegaan. Dat nieuws heeft de hele geschiedenis door mensen overtuigd, mensen veranderd, mensen uitzicht gegeven.
Dat gecheckte nieuws is nog steeds het
centrum, de brandhaard van al die kerken die wereldwijd Pasen vieren. Want
om ons en onder ons mensen is de kracht
van nieuw leven werkzaam. Leven dat
voorbij onze begrippen en onze criteria
gaat. Leven dat ingedutte en foute mensen, kerken en gemeenschappen weer
nieuw leven inblaast. Loop gerust eens
binnen met Pasen om dit mee te beleven!

Column van
de burgemeester
>

Burgemeester Freek Ossel

Tellen en vertellen
Het gemeentebestuur van Wijdemeren kijkt in de

Getallenfobie

aangifte te doen gelijk blijft. En - verwarrend

aankomende periode terug met de jaarrekening

Het was toen 2008; de hoogtijdagen van ‘planning

genoeg - kan een stijgende aangiftebereidheid

en vooruit met de begroting. Daar horen traditie-

en control’. Iets was pas waar als je er een resultaat-

(dus vaak stijgende cijfers) juist een teken zijn van

getrouw veel, heel veel, getallen bij. Niet alleen

cijfer aan kon plakken. Tien jaar later is de storm van

meer vertrouwen in de politie. Meer mensen aan

de euro’s maar ook cijfers over ontwikkelingen

de getallenfobie wel wat geluwd, maar hebben we

het werk is natuurlijk een grotere prestatie als de

en resultaten. Dat lijkt saai maar is het niet.

er nog steeds last van. Zeker nu de jaarplannen en

economie terugloopt en dan nog is het de vraag of

Want de verantwoording van wat we willen in

begrotingen weer in aantocht zijn.

het komt door die mooie subsidieregeling van de

de toekomst en hebben gedaan in het verleden

overheid.

horen bij de verantwoording aan de inwoners

Verhaal achter de getallen

van Wijdemeren. Toch is het oppassen geblazen

Begrijpt u me goed. Er is niks tegen concrete,

Kortom de cijfers zijn eerder het begin dan het einde

met al die cijfers.

pakbare en optelbare getallen. Maar ze spreken

van het verhaal en moeten altijd naast de beleving

pas als we het verhaal achter de getallen kennen,

van mensen gelegd worden. Dat betekent, naast

In mijn lijvige inwerkpakket als nieuwbakken wet-

de argumenten weten, ze kunnen plaatsen in een

tellen en vertellen ook luisteren en consulteren.

houder in Amsterdam zat een notitie met daarin een

context en ze niet verabsoluteren. We moeten dus

Laten we dat niet vergeten als we de rekening van

vertaling van de belangrijkste collegeplannen. Ik viel

tellen én vertellen. Als het aantal fietsdiefstallen met

verleden en toekomst in Wijdemeren opmaken.

van mijn stoel toen ik las dat het aantal jeugdbendes

300% stijgt, maar in absolute aantallen van 1 naar 3

moest worden teruggebracht naar, ik meen, 10,3

gaat, dan hoeven we ons iets minder zorgen te

Freek Ossel,

bendes. Wat is 1/3e jeugdbende en hebben we zulke

maken. Dalende getallen over aangiftes en

Burgemeester Wijdemeren

goede contacten met de leiders dat ze doen wat de

meldingen spreken meer als we weten dat de

gemeente hen voorschrijft, vroeg ik mij af.

bereidheid van bewoners en ondernemers om

Oud worden in
deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen
Je moet met een mobieltje bellen
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen
En dat kan dus niet gewoon
met een doodgewone telefoon
Wil je een treinkaartje kopen,
nee, niet naar de balie lopen
Daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken
Pure zenuwsloperij,
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan
want de trein komt er al aan
Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uit geteld
Want dat is tegen de cultuur,
nee je geld komt uit de muur
Als je maar de code kent
anders krijg je vast geen cent
Om je nog meer te plezieren
mag je internetbankieren
Allemaal voor jouw gemak
heb je alles onder dak
Niemand die er ooit naar vroeg
Blijkbaar is het nooit genoeg
Man, man, man, wat een geploeter
Alles moet met een computer
Anders sta je buiten spel,
op www. punt. nl
Vind je alle informatie
Wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed
Maar dan roept men dat je boft
Je hebt immers Microsoft
Ach, je gaat er onderdoor,
je raakt gewoonweg buiten spoor
Nee, het is geen kleinigheid
Oud worden in deze tijd
Per post verzonden naar de
uitgeverij

i.v.m. Pasen zal de
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'Voetbal’

Loosdrecht pakt koppositie in derde periode
werd nog weg geronseld door
de keeper maar de rebound was
een gemakkelijk prooi en Mo
zette daarmee de thuisploeg
op een 1-0 voorsprong. Na de
goal werd Loosdrecht sterker
en werd het voetbal beter. Abou
probeerde het van afstand en
Mervelinho Olijfveld stiftte van
de zijkant in de handen van de
keeper.

Het vlaggenschip van Loosdrecht heeft afgelopen zaterdag zijn 4e overwinning aan
een al indrukwekkende zegereeks geregen. Veensche Boys
werd in eigen huis met 3-1
verslagen en daarmee pakt de
ploeg van Roy Versluis de koppositie in de 3e periode met
2 punten voorsprong en één
wedstrijd meer gespeeld.

Door: Michel Kamer
De wedstrijd was het eerste half
minuten nog allerminst spectaculair met rommelig voetbal en
een uitglijder van Jamal Hofwijks als hoogtepunt na mooi
balletje de diepte in van basis
debutant Berend Bakker. Veensche Boys kon ook nog geen
potten breken en had als enige
wapenfeit een afstandsschot

dat vakkundig werd gepareerd
door Ramon van Zoelen. De
trouwe supporters, met de geschorste Edwin Klok als sfeermaker in hun midden, doorstonden zon en sneeuw en na
28 minuten lag de bal plots in
het netje. Abou Ouaddouh verlengde een bal door het midden
met een mooie voetbeweging
en zette daarmee Mo Adarghal
alleen voor de keeper. Zijn stift

Koples
2e helft ging Loosdrecht op
zoek naar de 2-0 en Berend zag
zichzelf al op het scoreformulier
verschijnen met een geweldige
kopbal uit een strakke corner
van Khalid. De A-junior vergat
echter te knikken en beloofde
na de wedstrijd plechtig koplessen te volgen bij de experts
van de selectie. Veensche Boys
kreeg niet veel later een goede
mogelijkheid nadat een voorzet
bij de spits belandde. Gelukkig voor de Loosdrechters was
zijn omhaal niet op doel. Na

nog een kopkans voor Veensche Boys en een schotje van
Abou kreeg Loosdrecht via een
penalty voor een handsbal de
2-0 op een presenteerblaadje.
Aanvoerder Jannis Karafillakis
schoot zijn 8e treffer van het
seizoen vakkundig tegen de
touwen. In de slotfase van de
wedstrijd werd het toch nog
spannend, nadat Veensche Boys
ineens de 2-1 binnenschoot en
in de blessuretijd nog een mega
kans van dichtbij miste. Jamal
Hofwijks had echter het slotakkoord en na goed jagen van Jannis speelde Jamal de keeper van
Veensche Boys behendig uit en
tekende voor de 3-1.
Belangrijke punten weer voor
de Loosdrechters die met nog 3
wedstrijden te gaan zich opmaken voor een mooie seizoen afsluiting. Wordt vervolgd op 20
april tegen FC Delta Sports ’95.
Mo Ardaghal scoort de 1-0 (foto:
Piet van Bemmelen)

'Volleybal’

LoVoC heren ontlopen degradatie
LoVoC heren-1 heeft afgelopen
vrijdag behoud van het eerste
klasseschap zeker gesteld door
een 3-1 overwinning op Allvo-2
uit Almere. Met 11 punten uit
de laatste 3 wedstrijden heb-

ben de heren een uitstekend
herstel laten zien in de eindfase
van de competitie.
LoVoC startte sterk en zette direct veel druk op Allvo. Door

een prima verzorgde opbouw
kon er aanvallend afwisselend
worden gespeeld. Allvo had
geen antwoord en maakte zelf
nogal wat aanvallende fouten.
LoVoC stond vlot op een 8-1

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
do. 18 apr.
do. 18 apr.
za. 20 apr.
20, 21, 22 apr.
21, 22 apr.
21, 22 apr.
zo. 21 apr.
zo. 21 apr.
ma. 22 apr.
ma. 22 apr.
ma. 29 apr.
zo. 05 mei
do. 09 mei
vr. 10 mei
za. 11 mei
za. 11 mei
vr. 17 mei
za. 18 mei
za. 18 mei
zo. 19 mei

TIJD
14.00 u.
15.00 u.
16.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
17.20 u.
13.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
11.30 u.
15.30 u.
11.30 u.
15.30 u.
19.15 u.
09.30 u.
20.00 u.
21.00 u.
10.00 u.
21.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
20.00 u.
14.00 u.

WAT
Paasmarkt
Start literaire leesclub
Buren Paasmaaltijd
Commissie Ruimte en Economie
Comb. comm. R&E en Bestuur&Midd.
Concert Hoorntrio (Kunst a/d Dijk)
Kindertheater ‘Pasen’
Lente-tentoonstelling Galerie WM
Tentoonstelling Denkend aan Holland
PaasBrunch (nieuwe eigenaren)
Paasbrunch (prot. gemeente)
Gratis concert met SaxYon
Paaseieren zoeken
Concert Daan vd Spek Quartet
Lentespektakel ‘dammen’
Bevrijdingsontbijt
Gemeenteraad
Diverse DJ’s in SFG- Feesttent
Braderie- Jaarmarkt
Diverse optredens in SFG- Feesttent
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
ASV Petanque meitoernooi
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’
Toneel DSO ‘Vlinders zijn vrij’

WAAR
Jozef Lokinschool, Ankeveen
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Grand Café, Emtinckhof, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Wijkgebouw, Eikenlaan. Ldr.
Herenweg 71, Breukeleveen
Oude School,K’hoefsedijk145
De Molen, Loodijk, Ankeveen
Bergplaats, Kerkstr. 7, NdB.
Beukenhof, Loosdrecht
Tuin Sypesteyn, Nw.-Ldr.
Beukenhof, Loosdrecht
Spieghelhuys, NdB.
Kasteeltuin De Nederhorst
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Noordereinde, ’s-Graveland
Noordereinde, ’s-Graveland
Noordereinde, ’s-Graveland
De Blinker, Parklaan, K’hoef
ASV Sportcomplex, Ankeveen
De Blinker, Parklaan, K’hoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef

voorsprong en kreeg pas bij
16-6 wat problemen doordat
de aanval stagneerde. Een timeout op 16-10 was genoeg om
weer in het juiste spoor te komen. Met 25-14 werd de eerste
set binnen gehaald. De twee set
was een stuk spannender. Beide
teams kwamen tot een behoorlijk niveau. Bij 22-20 leek LoVoC opnieuw naar setwinst te
gaan, maar Allvo had bij enkele
rally’s het geluk aan hun zijde
en kwam terug naar 22-24. Roy
Rempe die een puike wedstrijd
speelde deed het eerste setpunt
nog teniet. Helaas werd het laatste punt Allvo cadeau gedaan
door een foute service. LoVoC
pakte het in de 3e set weer goed
op. De middenaanval via Martijn Buitink en de aanval op de
buitenkant via Jeroen Langeweg leverde de nodige punten.
Verdedigend onderscheidde
Henk Prinsen zich met een fantastische redding. Tot halver-

wege hielden de teams elkaar in
evenwicht. In de eindfase knokte LoVoC zich na 16-18 naar
25-21 setwinst. In de vierde
set was LoVoC weer duidelijk
superieur aan Allvo. Zelf bleef
LoVoC aanvallend zeer succesvol, terwijl Alllvo regelmatig
werd afgeblokt door het sterke
LoVoC-blok waarin Martijn
Buitink en Mike Wollaars diverse keren niet te passeren waren. Het sterke spel en het grote
enthousiasme zorgden er voor
dat LoVoC geen problemen ondervond van Allvo. Met 25-16
werd ook de laatste set gewonnen en liet LoVoC zien dat het
terecht in de 1e klasse blijft.
LoVoC dames-1 sloot het volleybalseizoen af met een 4-0
overwinning op het reeds gedegradeerde Gemini S-2. De
dames eindigen hiermee op de
7e plaats in de eerste klasse.

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de
Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtsedijk / Vuntuslaan en Heulakker
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl
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STERRETJES
Te huur garagebox
21 vierkantenmeter
in Nw Loosdrecht
Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

MEDISCHE DIENSTEN

i.v.m. Pasen zal de

NieuwsSter

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

van week 17
verschijnen op

Te huur Kantoor/hobby
ruimte Pr.Magrietstraat
Loosdrecht
Kijk op Funda in Business
Start nieuwe leesclub
Woensdag 17 april om
15.00 uur in de bieb.
Initiatief: www.senia.nl
Te koop Rosler piano €100
Tel 035 5821854

donderdag 25 april

Remco van Kooi

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

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

NieuwsSter
Ook op Facebook, met honderden views, likes, enz.

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

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

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

