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scholen zagen er tiptop uit,
terwijl het ‘potje met vet’ nog
steeds hard wordt gezongen.

Beukenhof
Burgemeester Ossel die samen met Martin Vlug op het
bordes van De Beukenhof
het defilé afneemt, heeft
het druk met de high fives
en selfies. Wie wil er nu niet
‘die man met die ketting’
begroeten. Het zweet gutst
van het voorhoofd van de
burgervader en ook Martin
moet zich flink inspannen.
De Loosdrechtse Avondvierdaagse kenmerkt zich door
veel muziek om de sfeer te
verhogen.
Ook een verdienIn samenwerking
met
ste van WEEKBLAD
Vlug c.s. WIJDEMEREN
Tijdens deze
jaargang opende het Nederlands Brandweerorkest uit
Bilthoven, gevolgd door het
Bussumse Vijos, mét majorettes, en de slagwerkgroep
Bunschoten. De mannen en
vrouwen van het Trompetterkorps uit Alkmaar maakten
er een topshow van. Naast
honderden kinderen reden
ook 30 mensen mee in hun
rolstoel. Petje af voor de
vrijwilligers die gedurende
4 avonden met enige regelmaat de wielen door zandpaden moesten duwen. Zelfs de
102-jarige mevrouw Lamme
was op het appel.
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Evenals vele andere vrijwilligers die al jarenlang meedraaien.
Maar liefst 1881 deelnemers
liepen mee bij de Loosdrechtse Avondvierdaagse. Aan het
begin van de 10 km.- wandelaars loopt Gerard van Asch
die zijn 56e wandelkruisje
kwam ophalen. Hij wordt
gevolgd door een bonte stoet
met heel veel kinderen van
Hilversumse scholen. De Rehoboth-school met oranje
ballonnen springt eruit qua
uitstraling. Maar ook andere

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
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der bij zijn zilveren jubileum
door ziekte niet in staat was
leiding te geven. Maar op de
slotavond, met een prachtig
defilé met vier muziekkorpsen, was hij weer van de partij. Een emotioneel gebeuren
voor iedereen. “Hier word
je stil van”, kon Martin nog
uitbrengen. “Ik ben zo blij
dat ik er bij was”. Hij loofde ook de andere bestuursleden die hem bijstonden.
Miranda Kerkhof, Ellen Pannekoek, Ivo Heuvelman en
Bart Christ waren er om het
takenpakket over te nemen.

M A KE L A A

MAKELAARS - TAXATEURS

VEERMA

9

S

1979

De medailles die hij ontving
van de SGWB kwamen op
deze avond nog meer tot hun
recht, omdat de wandellei-

N

EST.

door: Herman Stuijver

S-

Na afloop van het defilé
donderdag jl. werd Martin
Vlug gehuldigd voor 25 jaar
betrokkenheid bij de Loosdrechtse Avondvierdaagse.
Een staande ovatie viel hem
ten deel. En terecht, hij is
ook al 16 jaar voorzitter van
deze actieve groep mensen.

T A X AT E U
R

ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht

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

Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

Tussendoor vertelt Martin
dat het niet eenvoudig is om
vanaf de zijkant te moeten
toekijken. “Het is een kwestie van loslaten, dat is lastig,
maar ik moet wel. En ik heb
een fantastische groep die
het zomaar overneemt.” Tegen 21 uur is het weer stil
rond het eindpunt op de Rehobothschool. De verkeersregelaars, EHBO ‘ers en andere
surveillanten puffen even
uit met een drankje en een
hapje. Tjamke Kieft wil namens de vrijwilligers een
compliment geven aan alle
wandelaars. “Ik heb zelden
meegemaakt dat de straten
en paden zo netjes zijn achtergelaten.” Een positief slot
van een heerlijke avond.
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NieuwsSter
Ook op Facebook

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
		

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

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

Een compliment is gratis,
maar het effect is een miljoen waard

HAVENMEDEWERKER
De Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ (KWVL) met ruim 2200 leden
de grootste watersportvereniging van Nederland, biedt een bijzondere werkplek voor
een havenmedewerker. De KWVL kent een rijke historie en is gelegen op eigen terrein
met een grote haven. Met vijf zeer ervaren collega’s wordt samengewerkt om alle havenwerkzaamheden te verrichten.
Kandidaat
U bent een integere, servicegerichte en discrete collega met verantwoordelijkheidsgevoel en een hands-on
mentaliteit. Kennis en ervaring van werkzaamheden in een maritieme omgeving strekken tot aanbeveling.
Kerntaken
• Zorgdragen voor onderhoud en vernieuwing van het
havencomplex, gebouwen en technische installaties
• Onderhoud van de vloot van de KWVL, o.m.
bestaande uit RIB’s, Schouwen, Valken, roeiboten
(GIG en Yole de Mer)
• Verlenen van hulp bij omgeslagen vaartuigen
Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau
• Tenminste 5 jaar relevante werkervaring
• Affiniteit met watersport
• Ervaring op motor technisch gebied

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

• Behulpzaam zijn bij verenigingsactiviteiten
• Takelen van schepen
• Verrichten van kleine spoedreparaties
• Faciliteren en helpen van leden
• Volgens rooster worden ook werkzaamheden in het weekeinde verricht
Kerncompetenties
• Leergierig
• Handen uit de mouwen mentaliteit
• Resultaatgericht
• Kwaliteitsgericht
• Gevoel voor verhoudingen
• Dienstverlenende instelling

Arbeidsvoorwaarden
De honorering van de functie is marktconform. Het betrekken van een passende dienstwoning op het terrein
van de KWVL kan een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn.
Solliciteren
Vóór 15 juni 2019 per mail naar administratie@kwvl.nl of per brief naar bestuur KWVL - Oud-Loosdrechtsedijk
151, 1231 LT Loosdrecht. Informatie over de KWVL vindt u op de website www.kwvl.nl

NIEUWSSTER
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Geen extra woning naast woonboerderij
WEEKBLADWIJDEMEREN

een een-tweetje te vermijden.
Nu moet voor het bouwplan
Achtererf een nieuwe procedure worden gestart.

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Procedure

Foto:

WIJDEMEREN - In de commissie Ruimte en Economie werd
het gewijzigde bestemmingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk
87 besproken. Projectontwikkelaar Johan Zijtveld van
JeeGee Vastgoed heeft de
vervallen boerderij gerenoveerd. Nu wil hij dat er woonbestemming op het perceel
komt in plaats van de agrarische. Zodat hij het fraaie historische pand kan verkopen.
Dat gaat echter niet zonder
slag of stoot.
door: Herman Stuijver
Er waren 17 bezwaren tegen
het oorspronkelijke plan. Men

vreesde onder andere dat een
woonbestemming voor de
ontwikkelaar een opstap is
om het achterliggende bouwplan Achtererf te realiseren.
Op 30 april ontving de gemeente een brief van Zijtveld
waarin hij verzocht om de
omvang van het plangebied
te verkleinen. Het stuk grond
voor woningen op het Achtererf maakt hierdoor geen
onderdeel meer uit van de
woonbestemming.
Lesley Richel van de Sar sprak
in namens 17 omwonenden.
Hij had het over een raadselachtige wending, waarvan zij
pas op 17 mei iets vernamen.
Hoewel het Achtererf voor-

lopig agrarisch blijft, twijfelde Richel van de Sar aan
de werkelijke intenties van
de ontwikkelaar, er zou nu
ruimte zijn om een extra woning naast nr. 87 te bouwen.
Hij had dat gezien in de rapportage bodemonderzoek. Hij
meende dat een extra woning
nu onderhands kon worden
meegenomen. Voorts zei de
inspreker dat niemand na de
hoorzitting in januari iets vernomen had. Noch van de gemeente noch van JeeGee Vastgoed. Johan Zijtveld mocht
reageren. Hij stelde dat een
extra vrijstaande woning niet
aan de orde is. Hij legde uit
dat het plan juist kleiner was
gemaakt om de indruk van

De commissieleden hadden
de meeste vraagtekens bij
de gang van zaken naar een
gedeeltelijk
bestemmingsplan. Stan Poels (PvdA/GrL.)
snapte dat de aanwonenden
wantrouwig waren over deze
wijziging. Volgens DLP ‘er
Gert Zagt was het vreemd
dat de bezwaarprocedure
overruled was door de brief
van Zijtveld. Dat het zo lang
heeft geduurd, mag de raad
zich ook aantrekken, meende
Eric Torsing (CDA), ten slotte
had de politiek steeds nieuwe
voorwaarden gesteld. Wethouder De Kloet was, zoals
vaker, kort en krachtig in zijn
beantwoording. Het bestemmingsplan was veranderd om
de schijn van bouwen op het
Achtererf te vermijden. En
nee, dat de woonvlek groter
is, betekent niet dat er automatisch een 2e huis zal verschijnen. En ja, er zijn geen
financiële
consequenties.
Michiel van Balen (VVD) wilde dat B&W hoognodig met
een evaluatie komt over het
betrekken van inwoners bij
bouwplannen. Want het gaat
te vaak fout. Zijtveld beloofde
dat de communicatie over de
woningen op het Achtererf
beter wordt.

Hoe kansloos is de Vlinderburg?

Foto:

WIJDEMEREN- Berger Hilbrand Korver wil aan de
Eilandseweg in Nederhorst
den Berg een Vlinderburg
neerzetten. De kans dat het
gaat lukken, lijkt niet erg
groot, bleek uit de bespreking in de commissie Ruimte en Economie.
Het gaat om de oprichting
van een landgoed, met een
landhuis, vlindertuin, wandelpad van 900 meter en een

vogeluitkijkpunt.
Korver,
ex-raadslid voor meerdere
partijen, showde de commissie een presentatie op een
groot scherm. Hij is al heel
lang bezig om zijn melkveehouderij om te zetten naar
een natuurgebied. Met een
foto van een grutto in een
bloemrijk grasland hoopt
hij op aandacht voor het uitsterven van de weidevogels
in dit gebied. Daarvoor moet
je een actief beleid voeren,

hij had geen vertrouwen in
Natuurmonumenten. Deze
organisatie had volgens
Korver ‘een twijfelachtig
weidevogelbeleid’. Verkopen
van zijn weiland aan NM zit
er dus niet in. Tussendoor
merkte hij ook op dat een
beperkt
woningbouwplan
in de Horn- en Kuijerpolder
geen probleem is, daar de
weidevogels al grotendeels
verdwenen zijn. Bovendien
blijft er nog heel veel grasland over.
De provincie Noord-Holland
wil geen toestemming geven
voor de bouw van een landhuis aan de oever van de
Vecht. Op een Kansenkaart
van de provincie is dat duidelijk aangegeven. Terwijl
een landhuis juist cruciaal is
voor Korver, dat is namelijk
de financiële drager voor de
aanleg van zijn natuurparadijs. Hij zou de villa dan kunnen verkopen en zelfs zou

een eigenaar dan het beheer
van de Vlinderburg in z’n
geheel kunnen overnemen,
antwoordde Hilbrand op een
vraag van Sieta Vermeulen
(VVD). De commissieleden
stonden grosso modo positief tegenover dit particulier
initiatief, maar beseften dat
Wijdemeren weinig kan uitrichten. Hoewel Korver wees
op landgoed Tulpenburg bij
Ouderkerk waar de provincie wel wilde meewerken.
Het slotwoord van wethouder De Kloet was helder:
de kans van slagen is niet
groot. Als Korver wil, kan
hij altijd een bestemmingsplanwijziging aanvragen op
eigen kosten.

Kort politiek
nieuws
De totale commissie was lovend over het bouwplan op
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef. Jan Zwagerman sluit
dit filiaal van Vakgarage
Richtlijn en wil er 15 appartementen bouwen. “Hulde
dat er binnenstedelijk wordt
gebouwd”, zei Stan Poels
(PvdA/ GrL.). Volgens CDA ‘er
Frank van Ruitenbeek was
zelfs 40% sociale huur. En
Nanne Roosenschoon vroeg
of de 3 parkeerplaatsen aan
de overkant inclusief de 19
totaal waren. René Voigt zal
de garage in de buurt missen, maar was ook blij met de
kleinschalige woningbouw,
met een minder hoog pakhuis aan de Koninginneweg
(van 15 naar 13,5 m.)
Een half jaar later werd de
evaluatie herinrichting de
Kwakel aan de orde gesteld
door Jan-Willem Nienhuis
(CDA). Op 21 november 2018
bleek dat de bewoners vinden dat de aanpassingen
niks hebben opgeleverd. Verkeerswethouder Joost Boermans deed onder andere de
toezegging om gerichter te
controleren door BOA’s en
politie tussen 7 en 8 uur en
16-18 uur. Twee extra 2 smileys zouden wellicht helpen.
De gemeente heeft 30 km
-stickers verspreid om op de
kliko’s te plakken. Nienhuis
vroeg of er nog meer laaghangend fruit mogelijk was.
Waren die 30 km-stickers
niet onwettig op een weg
waar je 50 km. mag rijden,
vroeg hij zich af. Joost Boermans zag het als een ondersteuning voor de aanwonenden. Commissielid Poels
wilde het liefst de hele ‘auto
te gast -straat’ oranje verven
om de veiligheid nog meer te
benadrukken.
Stan Poels vond het spijtig
dat de bouw van seniorenwoningen op het Ankeveensepad (NdB) was ‘weggelopen’
uit handen van de gemeente.
Hij constateerde dat er geen
enkel contact was geweest
met grondeigenaar Waternet
die de grond verkocht aan
een particuliere stichting.
Waardoor dit bouwplan, een
belangrijk punt uit het coalitieakkoord, een gesloten
boek is. Wethouder De Kloet
erkende dat Wijdemeren een
beter contact had moeten
hebben met instanties als
Gooi en Omstreken en Waternet.
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Wie gunt u wat extra handjes?
Ook dit jaar stond het CDA
zoals u van ons gewend bent
weer op de jaarmarkt in ‘s
-Graveland. Ook dit jaar was
het weer lekker druk en gezellig. Dat kon natuurlijk ook
niet anders met het mooie
weer. Naast de vele gesprekken over politiek en nog veel
meer hadden we een leuke
actie. Het CDA hecht aan een
bloeiend
verenigingsleven.
Dat is van vitaal belang voor
de dorpskernen. Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn
op facilitering van verenigingen.Zoals u weet steken we
ook graag zelf de handen uit
de mouwen. En daarom vroe-

Binnen bij...Wilma Hagen

gen wij u, welke vereniging
u wat extra handje gunt voor
bijv. schilderen, schoonmaken of het trekken van lijnen.
Al snel werden de eerste briefjes ingevuld en werden veel
verenigingen genomineerd
voor wat extra handjes. Na
loting is muziekvereniging
Amicitia de gelukkige. Vorige week brachten wij hen
de waardebon voor een aantal uur klussen door de CDAfractie. De bon werd enthousiast in ontvangst genomen en
het bestuur gaat een mooie
klus voor ons bedenken. We
wachten rustig af………

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact
én online bankieren.
Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25
van Manten Jachthaven en botenverhuur.*

*De actie loopt tot en met 28 juni 2019 en geldt voor een particuliere betaalrekening van RegioBank i.c.m. de Overstapservice.
Vraag naar de actievoorwaarden.

Borgraad Financieel Advies
Oud Loosdrechtsedijk 252
1231 NH Loosdrecht
T 035 - 656 30 30
E info@borgraad.nl
I www.borgraad.nl

Weekendaanbieding
(vrij,zat)
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Door: Astrid Korpershoek

In deze serie neem ik u mee
naar binnen bij bekende en
minder bekende inwoners
van Wijdemeren. Ik sluit
deze serie af met een bezoek aan Wilma Hagen uit
Kortenhoef. Zij is ambassadeur van de Caran d’Ache
kleurpotloden die ik voor
mijn tekeningen ook gebruik.
Met een nat penseel vloeit
het pigment uit als waterverf. Het is een goede kwaliteit kleurpotloden met veel
pigment. Wilma gebruikt
ze zelfs op schilderdoek en
maakt er prachtige, kleurrijke schilderijen mee. Ons
gesprek neemt een andere
wending dan ik van tevoren had verwacht. Het gaat
uiteindelijk over zorg voor
ouderen en omkijken naar
elkaar.

Wat is in het kort je achtergrond?
Ik werk al jaren freelance
als ambassadeur voor Caran d’Ache kleurpotloden.
Ik geef bijna elk weekend

demonstratie op beurzen
in België en Nederland over
de mogelijkheden met deze
potloden. Daarnaast werk
ik parttime in een kantoorboekhandel in Bussum met
een grote creatieve afdeling. Ook geef ik workshops
handlettering en schilderlessen voor kinderen en voor
volwassenen met olieverf of
acryl en soms maak ik in opdracht muurschilderingen
in kinderkamers.
Bij alles wat ik doe vind ik
het verhaal er achter het
leukst. De verhalen die kinderen verzinnen bij mijn
muurschilderingen of schilderijen, de verhalen die
mensen bedenken bij wat ze
geschilderd hebben en ook
de verhalen die ze elkaar
vertellen tijdens het schilderen. Dat maakt het schilderen met elkaar zo leuk.

Waar houd je je nu vooral
mee bezig en wat zou je
nog willen doen?
Op het moment ben ik naast
mijn werk als ambassadeur
en het werk in de kantoorboekhandel vooral mantelzorger. Er is een wereld voor
me open gegaan; de wereld

van de ouderen. Er zijn veel
mogelijkheden voor dagbesteding en vervoer (via ‘automaatje’), maar je moet wél de
weg weten. Bij de Emtinkhof
en Veenstaete bijvoorbeeld
kan men kiezen uit programma’s voor de ochtend,
de middag of de hele dag op
creatief, sportief of culinair
gebied of leuke activiteiten
op het gebied van geheugentraining. Via de huisarts of
Inovum kan men hierover
informatie krijgen. Wat ik
me voor mezelf op termijn
voor zou kunnen stellen is
mee te werken aan een soort
huiskamer activiteit voor
ouderen, bijvoorbeeld in de
Blinker, waar tegen een kleine bijdrage samen gekleurd
en getekend kan worden.
Laagdrempelig, dus meer uit
gevoel dan om een kunstenaar te worden. Het gebruik
van kleurpotloden geeft veel
rust en brengt vaak herinneringen van vroeger boven.
Eén keer in de zoveel tijd
een middag of ochtend bij
elkaar komen en even koffie
en thee met een kleurtje, zal
ik maar zeggen.

Appelflappen
3 + 1 Gratis

NIEU

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

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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Loosdrechtse in
rockmusical
NIEUWSSTER Rent

Expositie Wie was De Mol?

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Foto: Dominique Platenkamp

Op 1 en 2 juni a.s. zal in Flint
Amersfoort de bijzondere
rockmusical Rent te zien zijn.
De cast bestaat uit 23 spelers
waarvan één van de rollen
wordt vertolkt door Sylvia
Kreekel uit Loosdrecht. Sylvia
speelt verschillende rollen in
het ensemble. De voorbereidingen voor de voorstelling
zijn de spelers niet in de koude kleren gaan zitten.
De musical Rent is een meeslepend drama, geschreven
op rockmuziek. Gebaseerd op
de opera La Bohème van Puccini, speelt het zich af in het
kraakpand van oud-muzikant
Roger en beginnend documentairemaker Mark. Hun leven staat op zijn kop als Roger
de buurvrouw ontmoet en
Mark hoort dat zijn ex-vriendin valt voor een advocate.
Rent laat de worsteling zien
van een vriendengroep waarin iedereen zichzelf kan zijn,
in een tijd waarin men pas
net wist wat AIDS was. Door
de diepgang van het verhaal
is de groep erg hecht gewor-

den. Maar ook het belang van
het verhaal is voor de groep
meer dan duidelijk. Sylvia:
In een periode van onzekerheid over hoeveel tijd je nog
hebt, zijn hoop en liefde het
allerbelangrijkste in je leven.
Laten we hiervan leren door
er voor elkaar te zijn en deze
mooie momenten te pakken
en te koesteren.

Hoogstaand
Daphne Bruineberg Productions zorgde al voor kwalitatief
hoogstaande producties. Dat
is niet onopgemerkt gebleven
bij recensenten. Ilovetheater.
nl omschreef de groep eerder
als ‘Amateurs van topniveau’,
Musicalsites.nl roemde de
producent voor het ‘() waardevolle initiatief als mogelijke
springplank naar het echte
vak’. Naast de vele lokale en
regionale talenten zijn er ook
samenwerkingen gevonden
met diverse andere organisaties. Zo is er een 5 man sterke
live-band en zorgt de Amersfoortse Dansschool Beyond
Basic voor extra aanvulling
bij de voorstelling. Kaarten:
www.bruineberg.nl

Workshop kleur en interieur
LOOSDRECHT - Op zondag
23 juni geeft interieurstylist
Vibeke Brugge een workshop
over kleur en interieur. In
één middag leer je kleuren
matchen en een kleurenpalet
creëren voor een interieur.
Daarbij krijg je tips over het
kiezen van kleuren en de verhoudingen daarvan. Je kleurenpalet zou zomaar aanlei-

ding kunnen zijn voor een
make-over van je eigen huis.
De workshop start om 14.00
uur en duurt tot ca. 17.00
uur. De workshop zal gehouden worden op een unieke
(buiten)locatie in Loosdrecht.
Aanmelden kan nog tot 7
juni. Voor meer informatie en
aanmelden: www.vivelaviep.
nl/workshops

LOOSDRECHT - Op zondag
19 mei hebben ruim 80
genodigden onder wie dé
connaisseurs van Hollands
porselein alsmede wethouders Jan-Jaap de Kloet en
Rosalie van Rijn de opening
van de tentoonstelling ‘Wie
was De Mol’ bijgewoond.
De onthulling werd gedaan
door culinair publiciste én
porseleinliefhebber, Janny
van der Heijden. Het eerste
exemplaar van het boek dat
conservator Rik van Wegen
schreef over ds. De Mol is
tijdens de opening overhandigd. Vanaf dinsdag 21 mei
tot en met zondag 27 oktober a.s. is de tentoonstelling te bezoeken.
Wie was De Mol? is het verhaal van dominee De Mol,
een verhaal over Loosdrecht
en een ambitieus man in
een ambitieuze tijd. Het
dorp Loosdrecht kreeg in
1753 een markante nieuwe
dominee: Johannes de Mol.
De Mol was daarnaast een

sociaal ondernemer. Hij
creëerde werkgelegenheid
voor de verarmde bevolking
door de oprichting van een
porseleinfabriek. Het porselein dat in de Loosdrechtse
fabriek van De Mol tussen
1774 en 1784 werd gemaakt,
onderscheidt zich door kwaliteit, zuiverheid, sierlijke
vormen en verfijnde decoratie. Hoe kan het dan, dat het
verhaal van het Loosdrechts
porselein voor de stichter
geen successtory was? Werd
de onderneming van binnenuit tegengewerkt? Was
er een mol in de fabriek van
De Mol? In een schrijven
voor de Staten van Holland
en West-Friesland noemt De
Mol de naam van een productiemedewerker, Kilber,
die hij ontmaskerde als een
spion voor de concurrentie in Den Haag. Toch lijkt
déze mol een beperkte rol te
hebben gespeeld in het failliet gaan van de porseleinfabriek. Was het de ambitie

Wij gaan met VAKANTIE van

5 JUNI T/M 21 JUNI.
Deze periode is onze

WASSTRAAT GESLOTEN.
Laat uw auto dus nog even
wassen voor die tijd.
Lukt dit niet, dan staan wij zaterdag
22 juni weer voor u klaar!
Nieuw Loosdrechtsedijk 76A
1231 LA Loosdrecht

van dominee de Mol om een
zo volledig en uitgebreid mogelijk eersteklas aanbod op
de markt te brengen een te
groot risico? In 1782 draagt
hij verzwakt en moegestreden zijn levenswerk over
aan de schuldeisers. Een
paar maanden later sterft hij
in een herberg aan de Amstel. Het bijzondere verhaal
van Joannes de Mol en het
Loosdrechts porselein verdient het opnieuw verteld
te worden in de tentoonstelling ‘Wie was De Mol?’ waarin naast prachtig porselein,
ook documenten en memorabilia een hoofdrol spelen.
Sypesteyn;
Nieuw
Loosdrechtsedijk 150; 1231 LC
Loosdrecht; 035- 582- 3208;
open: di-zo: 10.30- 17.30 uur;
www.sypesteyn.nl
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Activiteiten Agenda
wo. 29 mei 20.00 u. Benefietwedstrijd voor MSZ Sportpark Hallinckveld, Ldr.

wo. 29 mei 20.30 u. ALV muziekver. BMOL ‘t Akkoord,
Kwakel, K’hoef

wo. 29 mei 20.00 u. Comm.
Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

do. 30 mei 06.00 u. Dauwtrappen Kortenhoef vertr: Oude
School, K’hoef

Grasbaankoersen niet meer weg
te denken
NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Festiviteiten
Antoniusparochie
KORTENHOEF- 2019 wordt
een feestelijk jaar in de Antoniusparochie. Op 16 juni
vieren we ons Parochiefeest.
Te beginnen om 9.30 uur met
de Antoniusmis en aansluitend feest in t Achterom met
koffie en Antoniusbrood en
lekkers en spelletjes voor de
kinderen. We draaien weer
aan het Rad van Fortuin,
waarvoor zoals gebruikelijk
Ome Joop zal zorgen voor
mooie prijzen in de vorm van
planten uit zijn eigen kwekerij. Daarnaast houden we die
dag een veiling waarvan de

!

opbrengst ten goede zal komen aan de PCI en ten dele
aan de Werkgroep voor Liturgie, die dit jaar hun 50- jarig
jubileum viert Ook zal er een
bedrag zijn voor onze kerk,
die kan het geld goed gebruiken voor een nieuwe ketel
voor onze prachtige kerk die
vervangen moet worden. Dus
komt allen om dit feest met
ons mee te vieren. Verder dit
jaar in september nog een
vrijwilligersfeest en natuurlijk het 50 -jarig jubileum van
het koor.

Opheffings

UITVERKOOP
KLUSWIJS LOOSDRECHT

3 t/m 29 juni

Tot wel

%
0
6
KO RTI NG
*

op = op
ALLES

MOET WEG!

* Kortingen alleen geldig in KlusWijs Loosdrecht, m.u.v. verkoop op
rekening, reeds bestelde maatwerkproducten en arbeidsloon.

KlusWijs Loosdrecht
Rading 146
1231 KE Loosdrecht
Tel. 035 - 582 49 57
Ma t/m vr
Zaterdag

8.00 - 18.00 uur
8.00 - 17.00 uur

Door: Herman Stuijver

HILVERSUM- De Grasbaankoersen aan de rand van Wijdemeren hebben na 11 jaar
een vaste plaats verworven
in de sportieve evenementenkalender. Terecht kreeg
daarom voorzitter Tom van
Eijden de erespeld van de
gemeente Hilversum door
burgemeester Broertjes.
Aan de Melkmeent was het
onder zonnige omstandigheden een ontmoeting van
mens en dier waar duizenden van genoten. Niet alleen
was er volop spanning bij de
tien koersen op de grasbaan
in het weiland van Harm en
Maartje Jansen, ook rond de
baan was er van alles te beleven. De Rode Huzaren en
De Gele Rijders gaven een
demonstratie van de historische rol van de cavalerie
bij onze defensie. Kanonnen
knalden en rode rookpluimen markeerden de show.
De racepaarden bleven uit de
weg, zodat ze niet in paniek
zouden raken van het militair geweld.
Er was gedacht aan jong en

oud. De kinderen konden
pony’s en veulens aaien,
naast de onmisbare springkussens. De horeca is altijd
goed vertegenwoordigd op
de Melkmeent, met o.a. hamburgers, saté en liters bier.
Bijna iedereen maakt van
de gelegenheid gebruik om
een gokje te wagen, dat kan
op verschillende manieren.
Ook voor niet-kenners geeft
dat extra spanning. Gelukkig
staat in de fraaie presentatiegids precies uitgelegd wat het
verschil is tussen een ‘winnend’, ‘duo’, ‘plaats’, ‘trio’ of
‘kwartet’.

Spannende koersen
Het gaat natuurlijk om de
races, die waren over het algemeen van hoog gehalte. In
race 4 kwam Graceful Boko
met een neuslengte als eerste
over de finish, maar de jury
diskwalificeerde de merrie,
want ze had meer dan 12 galopsprongen gemaakt. Dus
ging Gigi l’Amoroso er met
de 1e prijs vandoor. Ook bij
de Prijs van de gemeente Hilversum liepen de emoties op.
Tot z’n verbazing won Danny
Brouwer met Foppe H Twietel, ondanks het feit dat zijn

ruin ‘te branderig’ was. In de
duo- sulky’s voor de Bobby
en Robine Foundation leverden zes paarden een felle
strijd. Saskia Luijer liet naast
pikeur Frans van der Blonk
plaatselijke helden als Hanneke Schermerhorn, Rosalie
van Rijn, Wiegert Boonstra,
Bart van Enk en Christiaan
de Beer achter zich. De bijrijders genoten van het gehobbel achter de kont van het
paard, in een moordend tempo. Waarbij het bochtenwerk
van de professionals respect
afdwong. Voor Bobby en
Robine is het een welkome
aanvulling op het fonds dat
tracht een optimaal levensniveau in stand te houden voor
de kinderen uit één gezin die
de DNA-en stofwisselingsziekte CLN2 hebben.
Je kunt bij de grasbaanraces
niet om speaker Hans Sinnige heen. In rap tempo somt
hij de fantasierijke namen
van de paarden op, zonder
hem zou je niet weten welk
paard waar rent. Bovendien
is hij een kenner van het
paardenwereldje die vrijwel
alle ins en outs van man en
paard weet op te lepelen.

OERRR Watersafari
‘s-GRAVELAND - Ga zaterdag
8 of 22 juni mee op watersafari en ontdek in anderhalf
uur wat er leeft in het water:
vang en zoek. Deze activiteit
is voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar.

Bij het water laat de boswachter je zien hoe je de diertjes
het beste kunt vangen. Nadat
je ze goed hebt bekeken, zet
je ze natuurlijk weer voorzichtig terug in het water.

In het bezoekerscentrum
krijg je een schepnetje, een
bak en een zoekkaart mee.

Koop van tevoren je tickets
online. Deze activiteit is geschikt voor gezinnen met

Handig om te weten

kinderen vanaf 4 jaar. Dit is
een gezinsexcursie. Graag
een kwartier van tevoren
aanwezig zijn. Honden kunnen niet mee. Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek,
Noordereinde 54b, 1243 JJ ‘sGraveland; Kind t/m 12 jaar
lid/OERRR € 4,00, kind nietlid € 7,00; Volwassene lid €
5,00, niet lid € 8,00
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Geluidscontouren bijna zinloos?
NIEUWSSTER

vliegen waar ze willen. Burgers hebben geen rechten
meer. Indien niet correct,
dan moet het vliegpatroon
over Ter Sype aangepast worden. Misschien niet meer die
bocht vliegen. Er mag tot 40%
van het verkeer over die baan
rechtdoor gevlogen worden,
dus dat zou misschien blijven.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
In samenwerking met

Vinger in de lucht

door: Wim Steman

Burgers kunnen zich niet
beroepen op de geluidscontouren zoals die ook over
Loosdrecht liggen. Als vliegers zich er niet aan houden,
hoeft de provincie daar niet
tegen op te treden. Dat is de
uitspraak van de rechtbank
van Haarlem.
Wim Steman en Peter van
de Rjidt hebben hierover geprocedeerd tegen provincie
Noord- Holland. Tot hun verbazing kreeg Noord- Holland
zijn zin en hoeven ze niet op
te treden tegen structureel
verkeerd vliegen. De provincie wil en hoeft niet op te tre-

Foto:
den tegen structureel buiten
de geluidscontour en buiten
de risicocontour vliegen.

Raad van State
Dat is een interessante zaak,
want daarmee zijn alle remmen los. Vliegers mogen
doen wat ze willen. Burgers
hebben geen recht op bescherming. Geluids- en risicocontouren zouden alleen
bedoeld zijn om nieuwbouw
tegen te gaan. Dit is een
vreemde interpretatie van de
wet. De doelstelling van de
wet op de kleine vliegvelden
is om overlast en gebruiksrecht te beperken tot duidelijke gebieden. De uitvoering
en meetinstrumenten gaan

uit van een rechte uitvliegrichting. Maar bij baan 31
over Ter Sype moeten de
vliegtuigen een scherpe
bocht naar links maken, dus
over het achterste voetbalveld. Daar kan bijna geen
vliegtuig aan voldoen en dus
vliegen ze allemaal uit de
bocht en uit de geluids- en
risico contouren. Op 7 juni is
bij de Raad van State een zitting over deze zaak. Dan gaat
de Raad van State oordelen
of de rechtbank van Haarlem
de wet correct heeft geïnterpreteerd of niet. Indien wel
correct, dan hoeven provincies nooit te handhaven op
geluids- en risicocontouren
en zijn vliegers vrij om te

De vliegtuigen vliegen structureel de beveiligde obstakelvrije ruimte uit. Dit is
een trechtervormige ruimte
schuin naar boven. Daar mogen geen bomen, gebouwen
of andere obstakels staan.
Daarom zijn van de achterste
helft van de begraafplaats
de bomen sterk terug gezet.
Voor de baan over Ter Sype
moeten de vliegers echter
een scherpe bocht naar links
maken en over het achterste voetbalveld vliegen. Die
trechtervormige ruimte is
echter niet voor deze kromming gemaakt. Dus vliegen
ze aan de zijkant van die
trechtervormige ruimte eruit op zo’n 20 tot 40 meter
hoogte. De enige plek in
Nederland waar ze onbeschermd eruit vliegen.
Peter en Wim denken erover
om paal en perk te stellen
aan het lage vliegen over hun
terrein en willen een vinger
in de lucht steken.

Evert van Zijtveld over reconstructie dijk

foto: 1e optie reconstructie 2018

Evert van Zijtveld wil met de
onderstaande tekst graag
reageren op het stuk dat
vorige week in de NieuwsSter stond ‘Alternatief plan
Tussen de Rotondes’
‘Ik ben namelijk niet voor
een bredere weg zoals dat
nu overkomt in het artikel.
In het plan dat de gemeente

heeft liggen, wordt de weg
al smaller dan dat hij nu is.
De fietspaden worden breder en gelijk getrokken met
de wandelpaden zodat beide
gebruikers gebruik kunnen
maken van elkaars ruimte.
Wel vind ik dat vracht- en
landbouwverkeer
elkaar,
maar ook de fietsers, veilig
moeten kunnen passeren.

Dit wordt onderschat door
de klankbordgroep. Volgens
de officiële gegevens zijn
de stoep, het fietspad en de
weg al te smal. Voor mij logisch om dan niet te kiezen
ook nog eens een heg op de
weg te zetten, die ook weer
ruimte in beslag neemt. Kort
gezegd; Ik ben dus vóór een
smallere weg, maar niet

voor een té smalle weg.
Verder ben ik tegen (een
afscheiding van?/ klinkerrandje?) klinkers in het wegdek, deze zullen geluid gaan
produceren wanneer er over
heen gereden wordt’.

Gevloek in de
vaart (1)
Komt een projectleider in het
dorpshuis. Met onder zijn arm
een gebiedsakkoord en een presentatie over het bevaarbaar maken
van de ‘s- Gravelandse vaart. Op
pagina 1 prijkt de term ‘overleg’.
Zelden zal een bewonersgroep zijn
getrakteerd op een giftiger cocktail van onkunde, kortzichtigheid,
willekeur,
tegenstrijdigheden,
hypocrisie en onwenselijkheden,
afgetopt met een onwettigheid.
Product van theoretische tekentafelsessies van bestuursorganen,
overheden, ondernemers en een
trits belangenbehartigers die zich
buigen over recreatie en natuurontwikkeling. Iedereen mocht
meepraten over het gebiedsakkoord. Behalve de bewoners van
de vaartwegen. De ondernemers
zijn vóór, meldt de projectleider
opgewekt. Gemonkel in de zaal;
nogal wiedes. De groep voor wie
het weer bevaarbaar maken van
de vaartwegen een ingrijpend effect heeft op hun dagelijks leven en
inbreuk op hun woongenot wordt
nu als laatste geïnformeerd en uitgenodigd vooral toe te treden tot
een werkgroep. Nu opeens heet het
dat u het met elkaar moet doen.
Met nauwelijks ingehouden woede
volgt uit de bewonersgroep een
ongekend spervuur aan vragen,
waarop geen antwoorden komen.
Ongeloof
Het ongeloof onder de bewoners
zwelt aan. Een aanwezige ambtenaar probeert de gemoederen te
bedaren. Want uiteindelijk moet
de gemeente beslissen. Olie op het
vuur. Want werd eerder al door
een wethouder van verkeer, ene
Theo R. te W., het woonerf dat
de vaartwegen feitelijk vormen
omgetoverd tot een snelweg voor
de deur, nu staat de gemeente
klaar om de bewoners ook aan de
achterzijde en aan de Emmaweg
op te zadelen met overlast. Woongenot? Niks mee te maken. En
dat allemaal alleen maar zodat
toeristen een leuk rondje kunnen
varen. Alsof er in deze regio niet
genoeg kan worden gerecreëerd,
op en langs het water of in de
natuurmonumenten. Terwijl er
ook alternatieven zijn voor dat
grotere rondje zonder pakweg
vijf honderd woningen, duizend
bewoners en de f lora en fauna in
de vaart te belasten en miljoenen
te investeren in die sullige sloepverhuur. Een gotspe.
F. van Eijk, ‘s-Graveland
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Column van
de burgemeester
>
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WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Burgemeester Freek Ossel

De uitvinder van Wijdemeren
Het is een uitzonderlijk
zonnige namiddag in april in
Nederhorst den Berg.
Ik loop via het Ankeveense
Pad naar het witte huis van
Tessel Blok. VPRO presentator, zus van Dieuwertje en
dochter van professor Dick
Blok.

meren’. Een naam van één van de
gemeenten of een combinatie van
twee was natuurlijk een onbegaanbaar pad. Hij stelde een in zijn
eenvoud mooie naamoplossing
voor. Het water, of liever gezegd,
de liefde voor het water, was wat
alle dorpen met elkaar verbond.

Wijde landschap
Onderweg ontvouwt zich een
prachtig plaatje met groen, koeien,
water en volkstuintjes. Het doet
me sterk denken aan het dorpje in West-Brabant waar ik mijn
eerste 16 levensjaren doorbracht.
Na school af en toe gewoon de
boer helpen met koeien melken.
Natuureducatie avant la Iettre.

Herkomst en betekenis
Het is nog maar een paar maanden geleden dat professor Dick
Blok op de eerbiedwaardige
leeftijd van 94 jaar overleed. Hij
was thuis in zijn vaste stoel rustig
weggegleden na een rijk en vol
leven met zijn ‘vier vrouwen’
(echtgenote Henny en drie dochters). Een bekende Berger die zo’n
twee decennia een meebepalende
factor was in de dorpspolitiek,
waaronder twee wethouderschappen. Zijn eigenlijke vak was
middeleeuws taalwetenschapper
met een specialiteit voor de studie
naar de herkomst en betekenis van
namen. Zo werd hij steevast

Prof. D.P. (Dick) Blok,
7 januari 1925- 6 februari 2019

geraadpleegd bij de keuze voor
verantwoorde straatnamen in
Nederhorst den Berg. Het verhaal
gaat dat de ambtenaar van burgerzaken de naam Tesselschade (zijn
dochter Tessel) weigerde als bestaande naam in te schrijven bij de
geboorteaangifte. Hij adviseerde
om contact op te nemen met de
landelijk expert Prof dr. D.P. Blok.
Dat heeft hij toen maar gedaan.

Meren
Dick Blok vond de komst van de
nieuwe gemeente als bundeling
van de vijf dorpen onvermijdelijk
voor de overleving van de dorpen.
Maar wat moest de naam worden
van deze nieuwe gemeente? Hier
kwamen wetenschappelijke kennis
en burgerbetrokkenheid samen en
werd hij de ‘uitvinder van Wijde-

Het bijzondere van de gemeente
in wording was ook het uitzonderlijk groot en gevarieerde
natuurgebied met de dorpen bijna
als onderbreking van de natuur. Dit
wijde landschap, de weidse ruimte
is evenzeer een karakteristiek van
het gebied. De grootste gemeente
in gebiedsomvang met het kleinste
aantal inwoners en het grootste
aantal dorpen in het Gooi.
Het water en de natuur waren en
zijn nog steeds de verbindende
elementen, die een mooie plek
hebben gekregen in onze gemeentenaam. Postume dank aan
deze uitvinder van Wijdemeren,
professor Dick Blok….
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Met dank aan mevrouw Tessel Blok en de
Historische Kring Nederhorst den Berg
(Werinon voorjaar 2019, nummer 97)

Verdubbeling ijsvogelbroedparen
Het aantal paar ijsvogels in
Gooi en Vechtstreek is dit
jaar bijna verdubbeld ten
opzichte van 2018. De IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek telde in 2018 totaal 24
paar ijsvogels in de regio. Dit
jaar staat de voorlopige teller al op 45 broedparen.
In 2017 telde de IJsvogelwerkgroep het recordaantal
van 104 paar ijsvogels. Begin
2018 had ons land te maken
met een vrij koude winter en
harde ijzige wind waardoor
veel water bevroren was. IJsvogels, die vis eten, konden

daardoor onvoldoende vis
vangen en veel vogels vonden
de dood. De stand viel terug
naar 24 paar, een verlies van
77%. De afgelopen winter is
een stuk zachter geweest.
Dat maakt het voor ijsvogels
veel makkelijker om te overleven. Deze gunstige omstandigheden hebben direct een
positief effect op het aantal
broedpaartjes in dit nieuwe
broedseizoen. De werkgroep
durfde zelfs te voorspellen
dat er 40-45 paar ijsvogels
tot broeden zouden komen
in Gooi en Vechtstreek. Die
voorspelling lijkt

dus zeker te worden gehaald.
Het broedseizoen is nog niet
voorbij. IJsvogels broeden
minimaal twee keer in een
jaar en vaak ook driemaal.
Wie een ijsvogel waarneemt
wordt gevraagd dat te melden op www.vwggooi.nl
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Watervogels hebben vertrouwen in de toekomst
NIEUWSSTER
samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Op de receptie van de Watervogels werd er stil gestaan
bij het 75-jarig bestaan van
deze watersportvereniging
die op 26 januari 1944 werd
opgericht door werknemers
van de NSF (Ned. Seintoestellen Fabriek) te Hilversum.
Veel

oudere

leden

waren

aanwezig om terug te kijken
op wat er allemaal bereikt is
met veel zelfwerkzaamheid.
Maar voorzitter Henk van
der Ploeg ziet met zijn leden
de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Bij de Watervogels
is er een wachtlijst voor de
ligplaatsen. Er is aanwas van
jonge leden en als uitvloeisel

van dat positieve toekomstgevoel hebben de leden ingestemd met een mooi nieuw
clubhuis dichterbij de haven.
Ook hier zullen de doeners
de handen uit de mouwen
steken om er een degelijk
gebouw neer te zetten. De
schets in het jubileumboek
biedt een uitnodigend beeld,

met een terras en zicht op
het water. Op de receptie op
een zonnige zaterdagmiddag staat het bestuur keurig
in slagorde opgesteld in het
Vogelnest. De vlaggen wapperen aan de mast en langzaam maar zeker druppelt
het vol. De meeste leden zijn
in watersportoutfit, een enkeling heeft een stropdas gestrikt of zich in schoenen met
hoge hakken gewurmd. Op
een beeldscherm draait een
historische film toen de leden gezamenlijk een nieuwe
havenarm groeven. Er hangt
een ‘ons kent ons’ sfeertje. De
Watervogels is een club waar
het sociale aspect het belangrijkst is. De 90-jarige Rein
Aalten die voorzitter was van
1965 tot 1974, schudt her en
der handen. Er werd zelfs een
steiger naar hem vernoemd.
Ook Ria Bak, Trees Kragten,
Greetje Aalten en Splinter
Spierenburg horen tot de categorie leden die 65 jaar of
langer lid zijn. Burgemeester

Ossel van Wijdemeren wilde
graag met dit gezelschap op
de foto (zie foto). Ook wethouder Jan Klink was van de partij. “Jammer dat wethouder
De Kloet niet kon komen,
want hij kan veel voor ons
betekenen wat betreft het bestemmingsplan”, zegt een insider. Het schijnt dat de bouw
van het nieuwe clubhuis en
nieuwe loods nog niet geheel
in kannen en kruiken is. De
Watervogels varen niet alleen, ze houden ook van feesten. Op 8 september heeft de
evenementencommissie een
vaartocht georganiseerd op
het Gooi- en IJmeer. Tussentijds blijven de ‘donderdaggroep’ en anderen aan de slag
om deze haven in de luwte
netjes te houden. Het moge
duidelijk zijn, dat bij de Watervogels de watersport door
de aderen stroomt, laagdrempelig en met passie.

krijgt u een Waterbox met
een paar eenvoudige proefjes.
U kunt zich online aanmelden via https://hetschonewaterexperiment.nl/loosdrecht.
Met uw inzet als omwonende
of recreant meten we straks
vaker en op meer plekken.

Hierdoor krijgt het waterschap nog beter inzicht in
de waterkwaliteit. We willen
meer weten over zwevend
slib en algen en waar welke
waterplanten voorkomen. Zo
kunnen we gerichter maatregelen nemen.

Doe mee met Het Schone Waterexperiment
U kunt Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht helpen met het
meten van de waterkwaliteit
in de Loosdrechtse Plassen.
Het waterschap wil de waterkwaliteit hier verbeteren. Met
onderzoek krijgen we meer
inzicht in de water-

kwaliteit. Het gaat vooral om
het doorzicht van het water en de groei van bepaalde
plantensoorten. Daarom is in
oktober 2018 Het Schone Waterexperiment (HSWE) Loosdrecht gestart. Een ‘Citizen
Science’ project waarbij we u

vragen om metingen uit te
voeren. Met de zomer voor de
deur willen we graag dat nog
meer mensen deelnemen.
Doet u ook mee?

Waterbox
Als u wilt deelnemen, dan

Martin Vlug al 25 jaar organisator Avondvierdaagse
van Vlug die graag een oogje
in het zeil houdt. De basis van
het soepele regelen zit ‘m in
een degelijk draaiboek waarin van minuut tot minuut
staat wat er op een avond
moet gebeuren. Daarnaast is
hij goed in staat om anderen
te motiveren. “Ja, als er iets
tegen zit, kan hij iemand toch
overtuigen om door te gaan.
Hij weet mensen heel goed
om z’n vinger te winden”,
voegt mevrouw Vlug eraan
toe.

Wie praat over de Avondvierdaagse Loosdrecht denkt
vrijwel direct aan Martin
Vlug. Hij is al 25 jaar het gezicht en de spreekbuis van de
vier wandelavonden rond en
in het dorp.
Martins moeder Cobie was al

vrijwilliger bij de Avondvierdaagse. Toen de organisatie
naar versterking zocht, bood
Martin zich spontaan aan.
“Hij begon gewoon als verkeersbrigadier, hoor” vertelt
zijn moeder. “Dat heeft-ie 9
jaar gedaan.” De Loosdrechtse
Vierdaagse groeide en groei-

de, mede door de deelname
van scholen uit HilversumZuid. Al gauw bleek dat Martin het organiseren in de
vingers heeft. Hij kwam op
het idee om met portofoons
de diverse posten met elkaar
in contact te brengen, uiteraard via de hoofdportofoon

Volgens partner Niels herstelt
Martin redelijk van zijn hersenbloeding. Het organiseren
van deze 25e Vierdaagse is
volgens Niels een uitlaatklep.
“Laat hem maar organiseren,
dat is z’n lust en z’n leven.”
Martin vindt het een uitdaging om voor Loosdrecht een
sfeervolle Vierdaagse op poten te zetten. Wat je bijna nergens meer aantreft, vind je in
Loosdrecht op de 4e avond:

een kleurrijke defilé waar dit
jaar maar liefst vier muziekkorpsen mee marcheren. “Dat
kost best moeite om die muzikanten te vinden, maar hij
heeft een breed netwerk. En
het lukt ‘m altijd.”
“Nee”, antwoordden Cobie en
Niels in koor “Martin is zelf
geen wandelaar. Totaal niet.
Maar voor het dorp een wandeltocht op papier zetten, dat
is zijn passie.” Overigens loopt
Martin op therapeutische basis de laatste tijd wel lekker in
de buitenlucht.
Bij de evaluatie na Martins
25e werd hij door de StichtsGooise Wandelbond vereerd
met twee medailles. Direct
daarna ging hij op de foto met
medebestuursleden:
Ellen
Pannekoek, Miranda Kerkhof, Ivo Heuvelman en Bart
Christ.
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SVL sluit af met overwinning

NIEU

daarmee op de 8e plek in 2e zette hij Loosdrecht op voorklasse B.
sprong.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

door: Michel Kamer

Het vlaggenschip van Loos- 3-0 overwinning tegen laagdrecht heeft het seizoen vlieger Lopik. De ploeg van
afgesloten met een mooie trainer Roy Versluis eindigt

Loosdrecht startte sterk aan
de wedstrijd en creëerde diverse kansen in het eerste
kwartier. Mo Adarghal en
Khalid El Jebli waren dichtbij een doelpunt. Mervelinho
Olijfveld leverde een vrijetrap
panklaar op het hoofd van
Tom Frinsel maar de middenvelder kon zijn in laatste wedstrijd voor de oranje hemden
niet bekronen met een doelpunt. Jamal Hofwijks opende
de score vak voor rust. Een
mooie steekbal van Mo zette
de spits alleen voor de keeper
en met een bekeken schuiver

Iedereen beweegt bij Drie Dorpen Loop
gezondheid, ook het sociale
aspect speelt een grote rol
bij de Drie Dorpen Loop. Ontmoet je klasgenoten, buren,
collega’s en clubgenoten. De
vier basisscholen en de kinderopvang omarmen dat goede voornemen. De school met
het hoogste opkomstpercentage krijgt een spiksplinternieuw geluidssysteem. Ook
voetbalclub S.V. s- Graveland
heeft enthousiast gereageerd.
Alle leiders van teams zijn uitgenodigd om met hun spelers
aan de start te verschijnen.
Uiteraard in het blauw- wit.
Ook hier een prijs voor het
hoogste opkomstpercentage:
een teamuitje. 3D-Loop- voorzitter Willem de Leeuw en
zijn kompanen hopen dat het
college van burgemeester en
wethouders van Wijdemeren
het goede voorbeeld geven
door mee te lopen. Een beter
werkbezoek bestaat er toch
niet, volgens hen.

BandenMaat en Thuizbij
KORTENHOEF- A.s. zondag 2
juni is de 31e editie van de
BandenMaat
Driedorpenloop. Om 11.30 (!) uur is de
start van de Thuizbij Kidsrun. Vanaf 12.00 uur kun je
mee rennen op de 4, 7, 12

en 21 kilometer. De wandeltochten over 15 of 20 kilometer beginnen al vroeg op
de zondagochtend, namelijk
om 09.30 uur. Alles begint en
eindigt bij sporthal De Fuik
aan de Zuidsingel.

Het motto van 2019 luidt ‘Iedereen in beweging, bewegen
wordt beloond´. Het bestuur
wil zoveel mogelijk mensen
in beweging krijgen. Niet alleen vanwege de

Na een aantal decennia heeft
de Drie Dorpen Loop afscheid
genomen van hoofdsponsor
Rabobank. Nu is men erg blij
dat BandenMaat (uw bandenen velgenspecialist aan de
Cannenburgerweg te Anke-

2e helft was het wachten op
de 2-0. Lopik had niet veel te
vertellen en Loosdrecht speelde bij vlagen sterk combinatiespel. Khalid verdubbelde
de voorsprong na 64 minuten
spelen. Na een mooie kap
binnendoor vond hij met zijn
linker de verre hoek. Nick
Doppenberg zette in de slotfase van de wedstrijd de 3-0
op het scorebord en sloot het
seizoen af met een prachtig
schot in de kruising.

veen) de nieuwe hoofdsponsor is. BandenMaat was al
lang sponsor van de Kidsrun
en is nu geüpgraded naar
hoofdsponsor. Kinderopvang
Thuizbij neemt vanaf 2019
de KidsRun over. Ze doen
ook mee met een groot deel
van hun jonge clientèle. En
of dit alles nog niet genoeg
is, is er voor de kinderen nog
iets extra’s geregeld. Plimpie
de Clown treedt op en hij/
zij deelt ook nog iets lekkers
en/ of leuks uit aan de allerjongsten. Bovendien kunnen
de allerkleinsten, als ze nog
energie over hebben zich helemaal uitleven op het aanwezige springkussen.

Wandelen
Dit jaar is de Driedorpenloop
voor het eerst aangesloten bij
de Koninklijke Wandel Bond
Nederland, dit om ook de
wandeltocht verder te stimuleren. De keuze bestaat uit
een wandeltocht van 15 of 20
kilometer door de mooie bosrijke omgeving van onze dorpen. Kortom, er is geen reden
te bedenken om niet deel te
nemen. Of ja toch één, dan u
bent een van de 100 vrijwilligers van dit mooie evenement. Zie ook: www.driedorpenloop.nl

Student start duurzame haardhout handel
Vanaf kleins af aan is Gert
Jan al bezig met het stoken
van vuurtjes. Dit kan zijn in
de openhaard in hun huis of
buiten tijdens een heerlijke
zomerse avond in de vuurkorf. Samen met zijn vader
ging hij vroeger altijd op pad
opzoek naar haardhout.

Hierbij kwam Gert Jan op het duurzaam haardhout. Veel woods Almere houdt zich eiken-, berken- en beukenidee om een haardhout op te haardhout dat wordt ver- bezig met het verkopen van hout.
zetten.
kocht op de Nederlandse natuurlijk gedroogd en duurGert Jan van der Wurff is de
eigenaar van Citywoods Almere. Gert Jan heeft sinds
kort een onderneming gestart in het verkopen van

markt wordt geïmporteerd
uit het buitenland. Het is
oven gedroogd haardhout. De
herkomst van het haardhout
is soms onduidelijk en de
kwaliteit verschilt. City-

zaam haardhout dat afkomstig is uit de Nederlandse
bossen van Staatsbosbeheer
op de lokale markt. Er is een
ruim assortiment aan haardhout, waaronder essen-,

Neem voor vragen gerust
contact op met Gert Jan via
info@citywoodsalmere.nl of
bezoek de website www.citywoodsalmere.nl
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NIEUWSSTER

SV Loosdrecht JO 13-1 kampioen

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Topdag voor NILO
-turnsters
Op zaterdag 25 mei waren er
twee wedstrijden voor gymnastiekvereniging NILO. De
districtsfinale 5e divisie in
Amsterdam en de Recreantenwedstrijd in Utrecht.
Cato Kielstra had zich geplaatst voor districtsfinale
en turnde een hele strakke
en stabiele wedstrijd. Ze eindigde op een mooie 4e plek
in een deelnemersveld van
maar liefst 36 turnsters. Ze
ontving een mooie beker. In
de Galgenwaard in Utrecht
werd ook goed geturnd en
dat was ook te zien aan de

resultaten, maar liefst 13
turnsters vielen in de prijzen en haalden het podium.
Roos, Kyara, Emma en Nathalie haalde allemaal een 1e
plaats, Celest mocht de 2e
plek op het podium betreden
en Mila, Romy en Britt hadden een 3e plaats te pakken.
Voor Manon, Sanne en Bebel
een mooie 4e plek. Het was
een gezellige sportieve en
hele succesvolle dag, van de
19 turnsters vielen er 14 in
de prijzen. Het NILO team is
dan ook erg trots op alle meiden. Wat een turntoppers!

Loosdrecht
Open Lustrum
Golftoernooi
Zaterdag 29 juni wordt alweer het 5e Loosdrechts
Open Golf Toernooi gespeeld.
De wedstrijd bestaat uit
een 18-holes wedstrijd en
wordt gespeeld op de PAR-3
Crailoobaan van Golfpark
Spandersbosch in Hilversum.
Inschrijving via de website
staat open voor alle actieve
golfsters/-ers maximaal 40
deelnemers) die over een
Golf Vaardigheids Bewijs of
een actieve NGF-

Afgelopen zaterdag was
de spanning te snijden op
Sportpark Hallinckveld. Alhoewel SV Loosdrecht het
niet helemaal in eigen hand
had, kon de JO 13-1 bij een
overwinning tegen Huizen
zaterdag kampioen worden.
Alleen dan mocht directe
concurrent Hooglanderveen
niet winnen van Laren.
Wie
afgelopen
zaterdag
kwam kijken bij deze belangrijke wedstrijd waande zich
bij een wedstrijd van het eerste. Tijdens de warming up
werden de spelers al begeleid
door opzwepende muziek,
en ook de opkomst was een
bijzondere. Nadat de scheidsrechter beide ploegen uit hun
kleedkamer hadden gehaald
werd de opstelling van beide
ploegen voorgelezen door de
omroeper van dienst en ver-

schenen alle spelers ook op
het mooie led scorebord van
SV Loosdrecht. De wedstrijd
zelf kenmerkte zich door
veel spanning. Het duurde
dan ook tot de 20e minuut
voordat Sebastiaan Kors met
zijn befaamde linkervoet
kon laten juichen: 1-0.

Na rust
Na rust stond het vizier nog
steeds niet helemaal op
scherp, maar Loosdrecht
wist nog drie keer te score.
Alle jongens verzamelden
zich onder het scorebord
waar tergend langzaam de
uitslag van Hooglanderveen
in beeld kwam. En wat bleek,
zij hadden verloren, Daarmee
barstte een groot gejuich los
op Sportpark Hallinckveld
en was SV Loosdrecht JO 13-1
kampioen in de 1e klasse.
Met het kampioenschap heb-

ben de jongens van de JO 13-1
een geweldig seizoen op een
mooie manier afgesloten.
Onder de bezielende leiding
van Fittah el Boulhtoufi en
Giovanni Rozenboom en
teammanager John van de
Meent hebben we de jongens
dit jaar weer mooie stappen
zien maken!

Boven van links naar rechts:
Fittah el Boulhtoufi, Floyd van
Straaten, Sepp Koopman, Jaron
Mol, Sebastiaan Kors, John van
de Meent en Giovanni Rozenboom.. Onder van links naar
rechts: Teun Mesman, Kai Niessing, Lucas van de Bunt, Joep Koldewijn, Noah van Moorsel, Diego
Wiekenkamp, Tim van de Meent
en Finn Gräper Liggend: Job Eerenberg

Schaatsers in nieuwe outfit

Hcp beschikken met woonadres en postcode in Loosdrecht en/of Wijdemeren.
Voor een indruk van het afgelopen jaar nodigen wij u
uit om een bezoek te brengen
aan: www.loosdrechtopen.
nl. Wil je al verzekerd zijn
van een startplaats, dan kan
dat door een berichtje via
onze website.
De schaatsers van Trainingsgroep Loosdrecht (TGL) trainen ‘s zomers op de fiets.
Vrijdag 24 mei is de nieuwe
wielrenkleding
voor
de

wedstrijdgroep(schaatsen)
van IJsclub Loosdrecht (TGL)
gepresenteerd. TGL bedankt
de sponsors die dit hebben
mogelijk gemaakt; Bikeshop

Loosdrecht, Vakgarage Lamme, Fa. Hennipman, Ferrotech en Het Knippandje. Deze
vijf sponsoren uit Loosdrecht
hebben er voor gezorgd dat
de TGL er vanaf deze zomer
mooi bij fietst. In fietsbroek,
shirt en windstopper, de
enige echte Loosdrechtkleding voor op de fiets.. Deze
kleding wordt tevens te koop
aangeboden in de Bikeshop
Loosdrecht voor leden en
niet -leden van IJsclub Loosdrecht, info bij Bikeshop
Loosdrecht.
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STERRETJES
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Basiscursus muziek/noten
leren voor volwassen.
Duur: 5 weken (1/week)
Start 3 juni en 4 juni
06-51892737
wijmamusicproductions.nl

No hurry bij Oldtimerrit

Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378

NieuwsSter
Ook op Facebook

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

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

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

NieuwsSter
Ook op Facebook

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

NIEU

lacs staan te blinken. Op een
Coupe de Ville- type in fraaie
‘pink’- tinten staat: ‘An antique car is like another man’s
wife, look and admire, but
don’t touch’. Eigenaren van
oldtimers behoeden hun
vierwielers als hun baby. Dat
geldt ook voor Gerard Galesloot die 20 jaar bezig was
om zijn Topolino in topvorm
te krijgen. “Het is de voorloper van de Fiat 500, je kunt
gerust zeggen dat het de aaibaarste auto van vandaag is”,
meent Galesloot. Ook DAF’s,
Renaults, Volkswagens, MG’s
en zelfs een Opel-vrachtwagentje staan klaar voor de rit.
Die de rijders leidt via Nederhorst den Berg, Driemond,
Waverveen, de Ronde Hoep,
Wilnis, Kockengen, Loenen
naar het Wapen van Ankeveen. Waar uitbater Stefan
van Houten rond 15.30 uur
de eerste chauffeurs gastvrij
ontvangt. “Klasse, hij is al 10
jaar onze hoofdsponsor”, vertelt Ron Wehrens die samen
met z’n vrouw Anne ook een
foto-puzzel voor onderweg
heeft opgesteld. Wie 15 van
de 16 foto’s op juiste volgorde
inlevert, krijgt 50 euro.

ANKEVEEN- ‘No Hurry’ was
een van de aanwijzingen
bij de 10e Ankeveense Oldtimerrit zaterdag jl. Geen
haast en oldtimers lijkt een
bijna perfecte combinatie. In
een stralend zonnetje laten
de oldtimers zich de bewonderende blikken van de toeschouwers wel gevallen.
Organisator Ron Wehrens
had ongeveer 40 oldtimers
op het marktplein verzameld
om vanaf stipt 12.00 uur
een toertocht van 105 km.
te maken. “Je ziet wel een

tendens dat de Duitse oldtimers en youngtimers minder
aanwezig zijn dan in het begin”, vertelt Ron die zelf een
fervent Snoek- liefhebber
is. “Dat heeft te maken met
wegenbelasting voor de jongere modellen. Het is minder
aantrekkelijk om een relatief
jongere auto op de weg te zetten.” Er blijft echter genoeg
over om van te genieten: je
ziet de alom bekende ‘snoeken’ en ‘strijkijzers’ die horen bij de beroemde Citroën
DS- serie (vanaf 1955). Maar
ook de Amerikaanse Cadil-

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

