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Zomers Beachtoernooi
LOOSDRECHT- Vrijdag 21 
en zaterdag 22 juni was het 
plein bij sporthal Eikenrode 
omgetoverd in een parelwit 
zandstrand. Het decor voor 
het 35e beachspektakel van 
LoVoC. De 50-jarige Loos-
drechtse volleybalclub werd 
voor de 10e keer op rij on-
dersteund door hoofdspon-
sor Cafetaria De Schakel.

Door: Saskia Luijer

De sfeer is gezellig en gemoe-
delijk, zo zaterdag aan het 
eind van de middag. Het pu-
bliek verzamelt zich rondom 
het hoofdveld waar de twee 
finalewedstrijden plaatsvin-
den. Ondertussen speelt de 

jeugd een eigen partijtje op 
de vrije velden.
Andere kinderen springen 
op het luchtkussen of ver-
maken zich met schepjes en 
vormpjes in het zand. Het is 
een heerlijke zonnige dag. Er 
klinkt DJ-muziek, afgewis-
seld met de vrolijke deuntjes 
van dweilorkest Geen Hofka-
pel. Twee EHBO-dames zitten 
langs de kant. De een leest 
een boek en de ander haakt 
een roze omslagdoek. “We 
zitten hier niet voor niets 
hoor” melden ze lachend. 
“Maar we maken van de 

nood een deugd.”

Afscheid van Wim
Wim Bekenkamp, voorzit-
ter van het toernooi, loopt 
ontspannen rond. Hij geniet. 
“Wat wil je met dit weer, 
alles gaat goed. Dit is een 
mooie afsluiting.” Na 35 jaar 
stopt hij met de organisatie 
van het toernooi. Wat ooit op 
het gras begon, vindt nu al 
20 jaar in het zand plaats en 
wordt steeds succesvoller. Be-
kenkamp: “In vier uur tijd zat 
de inschrijving vol. Ruim 400 
deelnemers verdeeld over 56 
volleybal- en 36 badminton-
teams. We hebben zelfs nog 
zo’n 10 à 12 teams op de re-
servelijst staan.” De groepen 
bestaan uit vrienden, stra-
ten, bedrijven, verenigin-
gen etc. Op vrijdag was het 
de beurt aan de jeugd en de 
badmintonteams, vandaag 
staan de volleyballers op het 
programma. De organisatie 
loopt gesmeerd, maar toch 
is het tijd voor nieuw, jong 
bloed, meent Wim. Daarbij 
komt dat hij sinds vorig jaar 
voorzitter is van stichting 
SLOEP en daarnaast al voor-
zitter was van een water-
sportvereniging. “Dat vergt 
ook een en ander. Dan moet 
je keuzes maken.”

Spannende finales
“Maar het gaat niet om mij, 

het gaat om het toernooi” 
stelt Bekenkamp. Hij zit 
niet zo te wachten op al die 
belangstelling. Zijn stem 
klinkt over de velden als hij 
door de speaker de finale van 
de recreanten aankondigt. 
Een spannende strijd tussen 
vriendenclub de Bolleyval-
lers en familieteam de Zwer-
vers. De vrienden doen het 
net wat slimmer en pakken 
de winst. Daarna volgt de fi-
nale van de wedstrijdteams. 
“Ik kan de uitslag nu al ver-
klappen” grijnst Wim. “Het 
wordt team 2 bier 2 wijn en 
niet Wim’s Wagen. Zij zaten 
vanmorgen om 9 uur al aan 
het bier. Wij drinken pas als 
we klaar zijn. Als enige denk 
ik soms.” Terwijl kannen vol 
bier passeren, moedigen fans 
de spelers aan. De teams zijn 
aan elkaar gewaagd. Mooie 
lange rally’s, met subtiele bal-
letjes over het net en krach-
tige smashes die met moeite 
gered worden. Na het laatste 
fluitsignaal van LoVoC voor-
zitter Jules Kieft is het toch 
Wim’s wagen dat er met de 
winst vandoor gaat. De naam 
van de vriendenclub verwijst 
naar de auto van Bekenkamp 
waarmee ze vroeger naar 
wedstrijden reden.

In de prijzen
Dan verandert het speelveld 
in een dansvloer als zan-
ger Bob van Veen optreedt, 
voorafgaand aan de prijsuit-
reiking door wethouder Jan 
Klink. Deze spreekt namens 
de gemeente zijn dank uit 
aan Wim Bekenkamp.

-Lees verder op pagina 4-
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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

RUIMT OP!
MATRASSEN, BOXSPRINGS 

BEDTEXTIEL EN 
NOG VEEL MEER!

KOOP
ZONDAG 
30 JUNI

tot
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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ONZE KANTOREN
Lindelaan 104   
1231 CN Loosdrecht

Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht

035 582 53 33  
info@veermanmakelaars.nl

VEERMANMAKELAARS.NL
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NieuwsSter
Ook op FacebookVolg
ons op

facebook!

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint

Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur 
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, 
bezit een rijkdom zonder grenzen

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,50

5,95 

Duitse biefsteak
Grof gemalen biefstuk met
kruiden en uitjes

Vleeswarentrio:
100 gram runderrookvlees
100 gram leverkaas
Bakje beenhamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 stuks

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

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

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

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

Remco van Kooi
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Gemeente stelt actieplan LHBTIQ+ vast
WIJDEMEREN - De gemeen-
teraad van Wijdemeren 
stelde onlangs het actieplan 
LHBTIQ+ vast. Een belangrijk 
onderdeel van dit plan is in-
woners te laten meedenken 
over het beleid.

“Het actieplan vertelt hoe we 
in het bestaande beleid van 
de gemeente meer aandacht 
kunnen besteden aan LHB-
TIQ+: lesbiennes, homo’s, 
biseksuelen, transgenders, 

interseksuelen, queer of 
questioning en al het on-
benoemde. Landelijk zijn 
talloze voorbeelden te noe-
men. Denk bijvoorbeeld aan 
gaycafés voor ouderen of het 
zichtbaar maken van regen-
boog-zebrapaden. Het gaat 
er echter vooral om waar 
onze inwoners behoefte aan 
hebben. We onderzoeken dit 
daarom graag samen met 
hen.”

De gemeente doet een op-
roep aan inwoners om mee 
te praten over het beleid. Ge-
interesseerden kunnen zich 
aanmelden via mevrouw M. 
Verdegaal m.verdegaal@wij-
demeren.nl onder vermel-
ding van ‘werkgroep LHB-
TIQ+’. Ook wordt een enquête 
uitgezet onder het burgerpa-
nel van Wijdemeren. Het ac-
tieplan is te vinden op www.
wijdemeren.nl.

   

GooiTV
GooiTV vanaf woensdag 27 
juni 2019 : - TV Magazine met 
diverse onderwerpen waar-
onder de Wereld BBQ in Bus-
sum, Ruud Bochardt praat in 

‘In Derde Termijn’ met oud-
wethouder Wijdemeren Theo 
Reijn over het afgelopen po-
litieke jaar, het twee-weke-
lijkse gesprek met de burge-

meester van Gooise Meren 
Han ter Heegde. GooiTV is te 
zien bij o.a. Ziggo (41 en 45) 
en KPN (1432). Kijk voor alle 
kanalen op gooitv.nl

Gratis ontwikkeladvies voor 
45-plussers een groot succes!

Al meer dan 5.000 werk-
nemers en ZZP’ers boven 
de 45 jaar hebben gebruik 
gemaakt van het gratis ont-
wikkeladvies, gefinancierd 
door de overheid.

Minister W. Koolmees: “De 
mensen die dat hebben ge-
daan, waren positief. Ik 
denk dat er nog veel meer 
mensen profijt van kun-
nen hebben. Daarom heb ik 
besloten dat alle werkende 
45-plussers (die meer dan 12 
uur per week werken) ervoor 
in aanmerking komen.” Hij 
trekt daarom nog eens 3 mil-
joen euro extra uit voor het 
ontwikkeladvies, waardoor 
er in totaal 17 miljoen euro 
beschikbaar is.

Het doel van het ontwik-
keladvies is om mensen te 
stimuleren om de regie over 
hun loopbaan meer in eigen 
handen te nemen.

Wie een (gratis) ontwik-
keladvies aanvraagt, krijgt 
een aantal individuele ge-
sprekken met een professi-
onele coach. Samen kijk je 
dan naar je huidige werk, 
jouw competenties, naar 
wat je kunt en leuk vindt, 
en waar in de toekomst ba-
nen voor jou te vinden zijn. 
De coach kan je ook helpen 
om je nieuwe plannen bij je 
huidige werkgever of elders 
in gang te zetten. Aanvraag 
kan o.a. via de NOLOC site, 
maar ook via je eigen vak-
bond.

Het is een mooi instrument 
voor individuele werkne-
mers en ZZP’ers maar ook 
voor bedrijven die hun me-
dewerkers attent willen ma-
ken op deze regeling.

www.hoewerktnederland.
nl/persoonlijk-ontwikkelad-
vies

   

Telefoonnummers politie

Spoed
(Alarmnummer) 112

Geen spoed maar ook politie 
0900-8844

U belt 112 voor spoedeisende 
zaken die bv levensbedrei-
gend zijn en/of als een mis-
drijf ziet.

Teksttelefoon voor doven en 
slechthorenden 0800-8112 
(gratis)

Dier in nood 114

 

Meld Misdaad Anoniem 
0800-7000

Team Criminele Inlichtin-
gen 079-3458999 (ernstig 
misdrijf vertrouwelijk mel-
den)

Social Media

www.politie.nl

www.twitter.com/politie

www.facebook.com/politie

www.youtube.com/user/po-
litie

Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Wijdemeren is een unieke
gemeente in de Gooi & 
Vechtstreek. We hebben een 
heel groot en mooi natuur-
gebied met plassen waar je 
jaloers op kunt worden. 
Het aantal inwoners is 
bescheiden in omvang, 
verspreid over dorpen en 
buurtschappen. Dat karakte-
riseert onze gemeente.

Een klein aantal mensen in een 

groot gebied zorgt ervoor dat het 

geld dat we krijgen uit Den Haag 

bepaald geen vetpot is. In verge-

lijking met andere gemeenten is 

het tarief van de belastingen van 

de gemeente noodgedwongen 

aan de hoge kant. Daar zijn we ons 

van bewust. Met deze portemon-

nee kunnen we ons geen fratsen 

permitteren. Dat zie je terug in de 

ambtelijke organisatie. Met weinig 

mensen veel doen. Eenpitters en 

multitasking zijn de gewoonste 

zaken van de wereld. Het maakt 

werken voor Wijdemeren ook 

veelzijdig en leuk.

Oppassen geblazen
Toch is het oppassen geblazen. 

Waarom? Ten eerste: in een 

doe-organisatie is de aandacht 

gericht op uitvoering met zoveel 

mogelijk direct resultaat voor onze 

inwoners. Terecht natuurlijk. Maar 

als dat jaar in jaar uit gebeurt, 

komen de ondersteuners op den 

duur in de knel. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan medewerkers 

financiën, interne dienst, automa-

tisering en control. Zonder hen 

komen de doeners niet ver. Ten 

tweede: veel druk op de uitvoering 

kan het  werken aan de ontwik-

keling van de medewerkers, de 

kwaliteit, vaardigheden en zaken 

als het bijhouden van je vak in de 

weg staan. Het levert immers niet 

meteen wat op.

Ruimte durven maken
Het getuigt dus van wijsheid en 

vertrouwen in de toekomst om te 

blijven investeren in de onder-

steuning en de ontwikkeling van 

de gemeentelijke organisatie van 

Wijdemeren. Juist omdat we zo 

doelgericht zijn, moeten we daar 

ruimte voor durven maken.

Toen ik twee jaar geleden als 

nieuwe burgemeester aantrad, 

was ik positief getroffen door de 

unanieme steun van de gemeen-

teraad van Wijdemeren om een 

extra ontwikkelbudget voor de 

organisatie vrij te maken. Kort 

daarna was ik minstens zo blij 

met een tweede besluit van de 

gemeenteraad. Er kwam financiële 

ruimte voor de versterking van de 

ondersteunende functies in de 

organisatie.

Handschoen oppakken
Noblesse oblige. Wie a zegt moet 

ook b zeggen. Het is nu aan de 

ambtelijke organisatie om te 

laten zien dat de investeringen 

verantwoord worden besteed. Zij 

moeten de handschoen oppakken. 

Dat gaan ze zeker doen, maar geef 

het even de tijd. Nieuwe mede-

werkers werven in een gespannen 

arbeidsmarkt is geen sinecure. In-

werken moet zorgvuldig gebeuren 

en tijdens de verbouwing moet de 

gemeentewinkel van Wijdemeren 

gewoon open blijven...

Freek Ossel

Burgemeester Wijdemeren

Doen en durven



Geen evenement mogelijk 
zonder inzet EHBO’ers

 

WIJDEMEREN - In ons mooie 
Wijdemeren vinden elk jaar 
veel festivals en evenemen-
ten plaats. De 3 Dorpen 
Loop, Avondvierdaagse, Ko-
ningsdag, Palingroken, Gon-
delvaart, sporttoernooien en 
het Zomerspektakel, zomaar 
een greep uit de veelheid aan 
activiteiten. Weinig mensen 
weten echter dat zonder de 
inzet van de vrijwillige EH-
BO’ers deze evenementen 
niet mogelijk zouden zijn. 
Sterker nog, door een gebrek 
aan beschikbaarheid dreigen 
kleinere evenementen in de 
toekomst te moeten worden 
afgelast. Maar wat doet een 
EHBO’er eigenlijk en hoe kun 
je je hiervoor aanmelden? 
Tijd voor een gesprek met 
enkele leden van de vereni-
ging.

Door: Anja Lodder

Teamwork
Annemieke Lodder-Donker, 
al 22 jaar lid van de EHBO, 
vertelt enthousiast hoe leuk 
het is om bij de evenemen-
ten als ‘poster’ aanwezig te 
zijn. “We werken als team en 
zijn goed zichtbaar aanwezig. 
Veel letsel bestaat uit kleine 
verwondingen: schaafwon-
den, bloedneuzen, pleisters 
plakken, verstuikingen, pol-

sen, enkels, maar af en toe 
ook meer serieuze verwon-
dingen. Die verwijzen we 
door naar de huisartsenpost, 
maar soms moet er ook een 
ambulance worden gebeld. 
Reanimaties komen geluk-
kig minder vaak voor, al zijn 
we daar wel voor opgeleid 
met een apart AED diploma 
(defibrillator). Soms zijn er 
problemen door alcoholmis-
bruik en toenemend gebruik 
van drugs, maar er is dan 
vaak ook bewaking aanwezig 
om de boel te sussen. Wat we 
wel altijd paraat hebben zijn 
de ‘natte lappen’. Mensen 
vergeten vaak te eten en te 
drinken en krijgen dan een 
hitteflauwte. Met water en 
een natte doek in de nek zijn 
ze zo weer op de been.”

Goed voorbereid op pad
Veel mensen gaan totaal 
onvoorbereid op pad gaan. 
Enkele tips? Annemieke: 
“Eet en drink genoeg (wa-
ter!), houd rekening met de 
weersomstandigheden, loop 
op goede schoenen en neem 
je telefoon mee met een ICE 
telefoonnummer (persoon te 
bellen In Case of Emergency). 
Wij zeggen ook altijd denk 
aan je BTW-tje: banaan (sui-
ker), tuckoekjes (zout) en wa-
ter. Mensen nemen vaak te 

weinig zelf de verantwoorde-
lijkheid buiten de deur maar 
ook thuis. Regel daar een 
goed gevulde verbandtrom-
mel, een brandblusdeken en 
rook- en koolmonoxidemel-
ders.”

Gezellige club
Dat het een gezellige club is 
beaamt ook Chantal Verhoef, 
bestuurslid en verantwoor-
delijk voor PR en Communi-
catie. “We hebben ruim 50 
leden die in teamverband 
met elkaar werken en elk 
jaar een opfriscursus doen. 
Daarnaast is er sinds enkele 
jaren een samenwerking met 
de Brandweer ‘s-Graveland 
(waar in de kazerne Oran-
jeweg de cursussen worden 
gegeven). Regelmatig zijn er 
inzetoefeningen op locatie 
met naast de brandweer ook 
Lotus (Landelijke Opleiding 
tot Uitbeelding van Slachtof-
fers).”

Nieuwe leden
In 2018 is de EHBO bij 40 
evenementen ingezet. Chan-
tal: “We hebben dringend 
behoefte aan nieuwe leden. 
Vanaf 18 jaar kun je je aan-
melden. De kosten voor een 
basiscursus zijn € 195,- (en 
worden soms door je eigen 
ziektekostenverzekering ver-
goed). Daarnaast 40 euro per 
jaar voor de opfriscursus. Je 
moet wel op je knieën kun-
nen om iemand te kunnen 
reanimeren maar verder is 
een goede lichamelijke con-
ditie voldoende. Je verplicht 
je tot minimaal 3 uur inzet-
baarheid. De theorie kan 
deels online worden gevolgd 
en de praktijk in 8 maan-
dagavonden of 3 zaterdagen. 
Voor meer informatie: eh-
bosgraveland@gmail.com 
Margreet Holdinga van het 
secretariaat geeft graag alle 
informatie.”
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De Zonnebloem gaat een 
pannenkoek eten
 
KORTENHOEF - Op woensdag 
10 juli gaat de Zonnebloem, 
afdeling KAG een pannen-
koek eten.

We verzamelen ons vanaf 
11.15 uur bij Veenstaete, om 
11.30 uur vertrekken wij met 
een aantal privé-auto’s naar 
het restaurant om daar ge-
zellig met elkaar te eten en 
weer eens bij te praten.
We beginnen met een drank-
je, koffie, fris, daarna kiezen 
we een pannenkoek, 2 ingre-
diënten, tot slot een ijsje toe. 
Er is volop keuze, u vindt op 

de kaart beslist iets van uw 
gading.
Na afloop rijden we via een 
mooie route weer terug naar 
Veenstaete, daar verwachten 
wij omstreeks 14.30 uur weer 
terug te zijn.
Prijs per gast: € 17,50, deze 
kosten worden na uw aan-
melding bij u thuis opge-
haald.
Aanmelden kan tot zaterdag 
1 juli bij Willem Degekamp, 
tel. 035-6562088, graag tus-
sen 18 en 19 uur.
Nationale Vereniging de Zon-
nebloem, afdeling K.A.G.

   

-Vervolg van voorpagina-

“Het is jammer dat je hier-
mee stopt, maar je stopt ab-
soluut niet met je inzet voor 
het dorp.” De wethouder 
vraagt vervolgens Maarten 
Karsemeijer op het podium, 
net als Marjolein Strik.

Zij zijn de beste spelers van 
het toernooi. Ook de top 5 
van de recreanten mag naar 
voren komen: Thundernerds

 

(5), Nu kort maar krachtig 
(4), Krolabi (3), De Zwervers 
(2) en Bolleyvallers (1). Bij de 
wedstrijdspelers krijgt Win-
kelhorst bouw de 3e prijs, 
gevolgd door 2 bier 2 wijn en 
Wim’s wagen. De winnaars 
dragen hun eretitel op aan 
Bekenkamp waarna het pu-
bliek scandeert: “Willem be-
dankt”.

 

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

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

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

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

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Saucijzenbroodjes
 3 + 1 gratis

SushiPoint Loosdrecht is op zoek 
naar scooter en auto koeriers!

Mail je gegevens naar solliciteren@sushipoint.nl
of bel naar 035-6288073. Je kunt ook gezellig

langskomen aan de Nootweg 1



Op weg naar brugpieper, en verder…
Wijdemeren- Het is een tijd 
van afscheid nemen en op-
nieuw beginnen: afscheid van 
de basisschool en nieuwsgie-
rig zijn naar de middelbare 
school, of naar de volgende 
stap.

Door: Karin van Hoorn

Sanne Post
Sanne Post zat met veel ple-
zier op basisschool De Re-
genboog in Kortenhoef. Oh, 
brr, straks, na de musical, 
moeten de leerlingen van 
groep 8 afscheid nemen van 
elkaar. “Ik denk, dat iedereen 

elkaar heel erg gaat missen”, 
zegt Sanne. “Mijn vriendin-
nen, het bij elkaar lunchen, 
en meester Erik, ja, die ook, 
want die legt alles het beste 
uit en hij is heel grappig.”

De moeder van Sanne, Marjo-
lijn, moet haar kleine meisje 
loslaten: “in de loop van dit 
laatste schooljaar zag je een 
enorme ontwikkeling in San-
ne. Ze groeide van meisje naar 
een jongedame die helemaal 
klaar is voor het middelbaar 
onderwijs. Ik heb genoten 
van de basisschool periode: 
de feestjes, Halloween, Pasen. 

Oh, ik hoop zo, dat ze het net 
zo leuk krijgt op de middel-
bare school.”

Roland Holstcollege
Sanne mocht zelf haar mid-
delbare school kiezen: “Ten-
slotte moet ze daar de ko-
mende vijf, zes jaar veel tijd 
doorbrengen. Waar ik haar 
voor wil waarschuwen? Ach, 
je leert toch het meest van je 
eigen fouten. Ik probeer haar 
mee te geven dat ze niet te 
snel iemand veroordeelt, en 
vooral: maak veel plezier!” 
Roland Holstcollege: Sanne 
Post komt eraan!!!!

   

MIMI: deze school lijkt me gezellig
Nog éven op kamp, nog éven 
de musical, nog éven ‘partir 
c’est mourir un peu’, en dan 
heeft Vierli Valentina van de 
Weijer, Mimi, vakantie! En 
daarna wacht de MIDDELBA-
RE SCHOOL!

O hemel, afscheid nemen van 
vrienden en vriendinnen, 
maar vooral van Juf Ank en 
Juf Mieke. Die twee zussen 
hadden een duobaan in groep 
8 van de Jozefschool in Neder-
horst den Berg. Toppers. Net 
vrienden, en toch ook juf”.

Mimi heeft heel veel zin in 
het Roland Holstcollege. “Een 
grote school, daar hou ik van. 
Deze school lijkt me gezellig 
en alle docenten lijken lief”.

Ze gaat Quest doen, “in pro-
jecten samen werken”. Moe-
der Annemieke, vult aan: 
“Quest past goed bij haar ma-
nier van leren”. Ze zal er vast 
veel aan hebben voor haar 
droomberoep: rechercheur 
bij de politie.

Het dorpse verdwijnt
Mimi kijkt uit naar de middel-

bare schooltijd, maar moeder 
Annemieke vindt het wel een 
beetje lastig. “Ik vertrouw 
haar, ze kan onverwachte si-
tuaties aan, maar het dorpse 
verdwijnt en onze invloed 
wordt minder.” Haar gezicht 
licht op: “Maar tegenwoordig 
hebben we telefoon!” Ernstig: 
“Mimi weet, dat we onvoor-
waardelijk van haar houden, 
wat ze ook doet! Dat vertrou-
wen is er. Maar het gemoede-
lijke van een dorp, tja, dat is 
er niet. Aan de andere kant, 
Mimi is wat avontuurlijker 
ingesteld dan ik.”

   

Van MAVO naar HAVO
Vier jaar lang fietste Sanne 
Stam vrijwel dagelijks veer-
tien kilometer heen, en veer-
tien kilometer terug naar de 
Aloysiusmavo in Hilversum. 
“Na de vakantie ga ik naar 
de HAVO”, zegt Sanne, “want 
ik hou van leren”.

“Hoe meer diploma’s, hoe 
beter”, zegt vader Stam. “De 
MAVO heeft ze in haar poc-
ket, die neemt niemand haar 
meer af”.

Hechte vriendschap
Op de MAVO werd de al be-
staande vriendenkring hech-
ter en kwamen er nieuwe 
vrienden bij. Dat verwacht 
Sanne ook van de HAVO. Ei-
genlijk dateert die belang-
rijke hechte vriendschap nog 
van vóór Sanne’s bestaan: 
Haar vriendje Jeffrey is de 
zoon van Jeroen, beste jeugd-
vriend van vader Stam.

 

“Sanne mocht zelf haar mid-
delbare school kiezen. Goede 
raad? We zeiden alleen: je 
moet goed plannen”. Sanne 
vult aan: “Dat kan ik goed, 
plannen. Ik maakte altijd 
mijn eigen agenda, een bul-
let-journal”.

Ze heeft in vier jaar MAVO 
maar tien onvoldoendes ge-
haald. In haar eindexamen-
pakket zaten Geschiedenis, 
Kunst, Nederlands, Engels, 
Spaans, Wiskunde en Econo-
mie. “Spaans, omdat we ieder 
jaar naar Spanje gaan en om-
dat het ook een wereldtaal 
is”.

Ze wil zich nu focussen op de 
HAVO. Dus zal ze de komen-
de twee jaar elke dag, weer 
of geen weer, 14 kilometer 
heen, 14 kilometer terug fiet-
sen. Met haar bullet-journal!
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 Sanne Post (11) en Marjolein Bezemer (39) uit Ankeveen.

 Annemieke van den Berg (39) met dochter Mimi (12) uit 
Nederhorst den Berg.

 Sanne (16) met haar vader Dimitry Stam (44) uit Nederhorst den Berg.



Boxen SLOEPenTOCHT te koop

Loosdrecht - Op 7 juli is het 
jaarlijkse feest op het water, 
met dit jaar als thema: Ga 
voor goud! Dit jaar is het de 
20ste SLOEPenTOCHT en dus 
extra reden voor een feest.

Versieren jullie dit jaar je 
boot als mooiste én hebben 
jullie de zo gewilde wimpel 
op de boot hangen? Show de 
boot aan de jury bij de ver-
schillende sluizen en maak 
kans op één van de twee 
hoofdprijzen. Zijn jullie de 
gelukkige winnaars? Dan 
winnen jullie een COBB BBQ 
ter beschikking gesteld door 
Bonnema Watersport of een 
Goudbaartje van 5 gram ter 
beschikking gesteld door 
Goud Inkoop Zeist.

Hoe kom je aan zo’n wimpel? 
Deze is te koop in een box 
samen met de proeverijbon-
nen voor 4 personen, het pro-
gramma, de route en andere 

cadeaus en aanbiedingen. 
Deze kunnen vanaf aanstaan-
de zaterdag 29 juni vanaf 10 
uur gekocht worden bij Joy’s 
Cadeaus & Woonaccessoires 
(Nootweg 43C, Loosdrecht), 
Sam’s Food & Ice (Oud-Loos-
drechtsedijk 198, Loosdrecht) 
en bij de Sluiswachter van de 
Mijndense Sluis, (Mijndense-
dijk 21, Loenen) voor slechts 
€ 27,50. Koop snel een box bij 
een van de deelnemende pun-
ten, want het is zonde om de 
goedgevulde box te missen.

Het rondje Loosdrecht wordt 
zowel linksom als rechtsom 
gevaren: vanaf de Drecht via 
de ‘s Gravelandsevaart, naar 
het Hilversums Kanaal en via 
sluis het Hemeltje naar de 
Vecht. Dan door de Mijndense 
Sluis weer terug via de Loos-
drechtse Plassen (Eerste en 
Tweede Plas) naar de Drecht.

Heeft u geen boot, dan zijn 

er nog genoeg mogelijkhe-
den om deze gezellige dag bij 
te wonen. U kunt op de fiets 
langs de verschillende slui-
zen en podia fietsen en van 
de sfeer meegenieten! Bij ie-
dere sluis en bij verschillende 
horecapunten is er de gehele 
dag livemuziek en vermaak!

Let op: bij de Mijndense sluis 
is de weg afgesloten voor 
voertuigen, u kunt hier al-
leen per fiets of wandelend 
komen. Toch met de auto ko-
men? Bij sluis ‘t Hemeltje in 
Nederhorst den Berg wordt 
gezorgd voor parkeergele-
genheid, volg hiervoor de 
parkeerinstructies van onze 
parkeerwachten op.

De SLOEPenTOCHT is op 7 
juli vanaf 10.30 uur. Wilt 
u meer informatie over de 
SLOEPenTOCHT? Kijk dan 
op onze website www.stich-
tingsloep.nl.
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Alzheimer Café
HILVERSUM/WIJDEMEREN 
- Het Alzheimer Café is een 
trefpunt voor mensen met 
dementie, hun partners, fa-
milieleden en vrienden. Ook 
hulpverleners en andere be-
langstellenden zijn van harte 
welkom op woensdag 10 juli 
tijdens de lezing Hoe om te 
gaan met veranderend ge-
drag.

Bij dementie denkt men vaak 
aan een achteruitgang van 
het geheugen. Echter, ook 
het gedrag of het karakter 
van iemand met dementie 
kan door de ziekte veran-
deren. Hoe ontstaan deze 
veranderingen en hoe ga je 
om met bijvoorbeeld tegen-
draads zijn, boosheid, ach-
terdocht, lusteloosheid of 
ontremming. Of het gedrag 
een probleem is, wisselt en 
hangt sterk af van de draag-
kracht van de mantelzorger? 
Gastspreker: Psycholoog Ba-

bette van Lieshout.

De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Wijkcentrum de Koepel, 
Kapittelweg 399a, Hilversum, 
035-6438815. (parkeren, en-
tree en het eerste kopje kof-
fie/thee zijn gratis)

Voor meer informatie: Arly-
anne Kuipers 06-20951875 
www.alzheimer-nederland.
nl/gooi

alzheimercafe.hilversum@
gmail.com

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

Vrijwilligers gezocht:
plukkers bloementuin
LandinZicht. 1-2x/week

0644184273

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

STERRETJES
Opgave van een Sterretje  kunt u on-line doen via www.denieuwsster.nl,

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,50 per gedrukte regel.



Wind speelt ook Holland Weekend parten
LOOSDRECHT - Zaterdag-
morgen 22 juni maakten de 
Vrijheiden, Pampussen en 12 
-voetsjollen tezamen ruim 
80 boten, zich op om te star-
ten. Er stond een leuke wind 
uit het zuidoosten maar die 
draaide constant, soms zelfs 
met meer dan 30 graden. ‘s 
Morgens stonden 3 wedstij-
den op de planning. Daarna 
zouden na een pauze nog 
twee wedstrijden gevaren 

worden. Met veel pijn en 
moeit werden die dag drie 
wedstrijden af gewerkt

Zondag was een schitterende 
zomerdag, maar helaas zon-
der wind. Er werd ook zon-
dag niet meer gevaren. Het 
klassement moest dus na de 
drie wedstrijden van zater-
dag opgemaakt worden. De 
weersomstandigheden weer-
hield Duuk Dudok van Heel 

met grote voorsprong bij de 
12 voetsjollen te winnen. Bij 
Pampussen wist Marco Bos-
man nipt de Loosdrechtse aas 
Bob Heineke te verschalken. 
Bij de Vrijheden was er een 
ex aequo maar door winnen 
van de laatste race gingen 
Nico Wensveen en Yoeri Meu-
lemans er met de hoofdprijs 
vandoor.

   

Legervrienden, 30 jaar na dato

NEDERHORST DEN BERG - Na 
zo lange tijd nog steeds dikke 
maten blijken te zijn. Met z’n 
achten. Dat werd duidelijk bij 
de reünie van twee klasjes 
van zes mannen die samen 
in 1988 de officiersopleiding 
van de landmacht hadden ge-
volgd.

Door: Niels van der Horst

Vier man waren helaas ver-
hinderd maar er waren al ge-
luiden om het snel opnieuw 
te doen zodat vermoedelijk 
over een paar maanden het 
twaalftal compleet zal zijn.

Opleiding
Jaap Franse was de initia-
tiefnemer van het bij elkaar 
brengen van de ooit samen 

door de modder kruipende 
collega officieren in oplei-
ding Jaap en de rest waren 
afgestudeerde studenten die 
toen nog verplicht in dienst 
moesten. Hij herinnerde zich 
nog dat er een strenge selec-
tie plaatsvond en dat de op-
leiding nogal stevig was. Die 
duurde zes maanden waarin 
je klaargestoomd werd een 

peloton van veertig man een 
jaar lang te kunnen leiden. Je 
stond mentaal en fysiek be-
hoorlijk onder druk en er vie-
len gaandeweg ook behoor-
lijk wat mensen af. Maar dat 
was noodzakelijk gezien de 
verantwoording die volgde. 
Jaap en de elf anderen waren 
fanatiek omdat ze zoveel mo-
gelijk van de opleiding wilde 
maken. Tijdens de pittige 
trainingen sleepten ze elkaar 
geregeld door moeilijke mo-
menten heen.

Reünie
Een tijdje geleden kwam 
Jaap een van de jongens van 
zijn lichting van dertig jaar 
terug in Amsterdam tegen. 
Dat werd zo’n gezellige ont-
moeting dat ze besloten dat 
het ook heel leuk zou zijn om 
dit met de hele groep te doen. 
Ze waren destijds toch een 
flinke periode intensief met 
elkaar omgegaan en goeie 
maatjes geworden. De acht 
aanwezigen kwamen van 
heinde en ver. Eentje was uit 
Dubai hierheen gevlogen. Hij 
is daar directeur van het ha-
venbedrijf. Een ander is am-
bassadeur in Peru en moest 
dus ook van ver komen. Ook 

hun opleider die hen destijds 
flink had gedrild, was aan-
wezig. De meesten waren via 
social media achterhaald en 
de reünie was daar. Ze von-
den elkaar weinig veranderd. 
“Behalve dat onder deze pet 
vroeger mooie krullen zaten” 
zei er een met een glimlach 
en wees op zijn wat kalende 
hoofd. Na de eerste verhalen 
gingen de mannen roeien op 
de Spiegelplas. Jaap Franse is 
lid van de watersportvereni-
ging waar hij instructeurs 
en twee grote boten had ge-
regeld. Na wat aanwijzingen 
roeiden ze de haven uit en 
de plas op. Het was de bedoe-
ling een uurtje te varen op de 
Spiegelplas en na terugkomst 
met een gemotoriseerde boot 
naar Het Boothuys te gaan. 
Daar zullen tijdens het eten 
veel herinneringen en le-
venservaringen zijn opge-
haald, mede omdat iedereen 
gevraagd was foto’s van hun 
officiersopleiding mee te ne-
men.

Foto: Jolanda van der Linden

   

Glow in the dark volleybaltoernooi
NEDERHORST DEN BERG - Op 
zaterdag 14 september orga-
niseert Volleybal Vereniging 
Nederhorst in samenwerking 
met Sportcafé De Blijk voor 
de tweede maal een Glow in 
the dark volleybaltoernooi.

Altijd al eens willen ‘shinen’ 
in blacklight terwijl je je vol-
leybalkunsten laat zien? Ver-
zamel dan teamgenoten, ver-
zin een leuke naam, creëer 
een originele outfit én schrijf 
je in! Waar: Sporthal De Blijk 
Wanneer: 14 september 2019 
Tijd: Jeugd van 6 tot 16 jaar: 
14.00 -18.00 uur

16 jaar en ouder 19.00-22.30 
uur
Kosten: €10,- per team bij 
6-16 jaar
€20,- per team vanaf 16 jaar
Spelvorm: 4 tegen 4
E-mail: evenementen@vv-
nederhorst.nl Heb je er hele-
maal zin in? Schrijf je in via 
bovenstaand e-mail adres of 
bij Sportcafé De Blijk vóór 1 
september aanstaande. Ver-
meld de naam van je team, de 
namen van de spelers en hoe-
veel volleybal ervaring jullie 
hebben. Met elkaar maken 
we er een gezellig en sportief 
toernooi van!
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Beleef de sfeer van een oud 
western dorp

VREELAND- Boerderij 
Pondarosa organiseert voor 
de 30e keer weer een prach-
tig feest voor jong en oud. 

De boerderij is omgetoverd 
tot een western dorp, er is 
zelfs een jail.

Op zaterdag 6 juli zijn de 
volwassenen welkom vanaf 
20.00 uur. Er speelt een fan-
tastische band uit België die 
niet alleen country en wes-
tern spelen, een gezellige, 
ongedwongen sfeer die je 
echt een keer moet meema-
ken. Entree: 12,50.

Zondag 7 juli vanaf 1400 uur 
is er voor kinderen van alles 
te doen op de boerderij. Pop-
penkast voor de kleintjes, al-
lerlei spelletjes, trampoline 
springen, Corolado jumping-
pony en paard rijden, mini 
koetjes kammen, boswach-
ter Harry, schminken en mu-
ziek. Maar het mooiste is na-
tuurlijk de tractorzeilrace in 
het weiland, door de koeien-
vlaaien, uniek in Nederland. 
Zondag entree kinderen gra-
tis, volwassenen 5 euro.
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Tweede Coastal 
Loosdrecht groot 
succes!

LOOSDRECHT - Zaterdag 22 
juni maakten 21 teams zich 
op om te strijden om de 
Coastal Loosdrecht. Coastal 
Loosdrecht wordt gevaren in 
het vorig jaar ingestelde Ne-
derlands Klassement Coastal 
Roeien. Het klassement 
wordt gevaren met Yole de 
Mers roeiboten. Deze zijn 
geschikt voor ruim ruwer 
open water. De wedstrijden 
werden onder bijna ideale 
omstandigheden gevaren. 
Er stond een windje van om-
streeks 9 knopen met een 
zonnetje.

Rond 11 uur begonnen de in 
totaal 21 teams met 4 roei-
ers en een “stuur” aan hun 
heats. De baan die, tussen 
de eilanden door, gevaren 
moest worden werd duidelijk 
door boeien aangegeven en 
had een lengte van 4,5 km.

De roeiwedstrijden konden 
zich in een grote publieke 
belangstelling verheugen. 
Toeschouwers hadden vanaf 
de startsteiger van de KWVL 

een mooi zicht op de wed-
strijden.

De teams gingen, zeker in 
het begin redelijk gelijk op, 
maar door de lange baan, te-
kenden de winnaars zich op 
het laatste rak wel af. Bij de 
Dames A werd de ploeg van 
De Hoop overtuigend win-
naar. Bij de Dames B was het 
Nautilus, die met de eer ging 
strijden.

Bij de Heren zaten nummer 
1 en 2 lang dicht op elkaar, 
maar uiteindelijk kwamen 
de het combinatie heren 
team onder de vlag van 
KNZ&RV Muiden als winnaar 
uit de bus.

Belangrijkste uitslagen: Da-
mes A, 1: De Hoop, 2: KNZ&RV 
3: Tromp. Dames B, 1: Nauti-
lus, 2: KWVL 1, 3: KNZ&RV 4. 
Heren: 1 KNZ&RV-combi, 2: 
RIC, 3: KNZ&RV 2.

Complete lijst uitslagen zie 
www.kwvl.nl/roeien

   

No nonsense 
wéér Nederlands 
kampioen

REGIO- In 2018 en afgelopen 
zondag 23 juni j.l. heeft dans-
groep No Nonsense weer de 
eerste plaats streetdance/hip-
hop tijdens de Soneo Dance 
Challenge gewonnen! De jon-
kies De Bom van Marjoleins 

Dance Studio gaan met een 
prachtige tweede plaats op 
het NK naar huis. En dankzij 
coach Kim wonnen zij ook 
nog eens de prijs voor beste 
muziekmix!

Geld nodig voor je 
vakantie? Zon, water, boten, leuke collega’s 

en tegelijkertijd geld verdienen 
met een afwisselende baan?

Meld je aan door een filmpje van jezelf te sturen 
waarin je vertelt:
wie je bent, hoe oud je bent, waar je vandaan komt en 
waarom je bij ons wilt werken.

Dit filmpje mag je appen naar
Rianne 0651693476 of
e-mailen naar
info@jachtwerfvandusseldorp.nl

Wij zoeken enthousiaste vakantiekrachten 
tussen de 15 en 20 jaar die de handen uit 
de mouwen willen steken bij de verhuur 
van boten en in de horeca. 

Meld je nu aan!
Werktijden

We zijn 7 dagen per week open.
Je geeft je beschikbaarheid door

en wordt vervolgens ingeroosterd
(vaste dagen of op oproepbasis).

Dit kunnen hele of halve dagen zijn 
(zowel ochtend als avonden).

Beloning
Marktconform

Het bestuur van de ge-
meenschappelijke regeling 
Belastingsamenwerking 
SWW-gemeenten (BSWW) 
heeft besloten:

a. De heer M. Nieuwpoort is onbe-

zoldigd gemeenteambtenaar belast 

met de invordering van gemeente-

lijke belastingen (invorderingsamb-

tenaar).

b. De heer M. Nieuwpoort is onbe-

zoldigd gemeenteambtenaar belast 

met de heffing van gemeentelijke 

belastingen (heffingsambtenaar).

Besluiten a tot en met b treden 

in werking met ingang van 1 april 

2019. 

Belastingen SWW

Besluit aanwijzing (onbezoldigd)
invorderingsambtenaar

Officiële bekendmaking
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Vlag en Wimpel voor 
Kortenhoefse schrijver

“Hagen op z’n best,” schreef 
de Volkskrant over ‘Onbreek-
baar’, de laatste dichtbundel 
van Hans Hagen. En nu heeft 
de Kortenhoefse schrijver 
deze week ook nog een Vlag 
en Wimpel voor zijn bundel 
gekregen. ‘Onbreekbaar’ is 
een perfecte kennismaking 
met de kracht van poëzie. Net 
als het succesvolle ‘Jij bent de 
liefste’ is ‘Onbreekbaar’ een 
prachtige vermenging van 
speelsheid en ernst.

 

   

6 juli feestelijke start
‘Vroeger en Nu’ wandeling 
NEDERHORST DEN BERG- De 
Historische Kring Nederhorst 
den Berg heeft een foto-bor-
den-wandeling door het dorp 
opgezet. Het doel daarvan is 
om de historie van het dorp 
duidelijk in beeld brengen. 
De wandeling voert langs 33 
borden geplaatst bij histori-
sche plekken en gebouwen 
in het dorp.

Er zijn historische foto’s op 
afgebeeld met een toelichten-
de tekst. Daarnaast zijn de 
borden, voor meer gesproken 
informatie en foto’s voorzien 
van een QR-code.

De borden zijn zó geplaatst, 
dat men op precies dezelfde 
plek staat als de fotograaf 
van destijds. Zo is te zien wat 
er in de loop der tijd veran-
derd is op die plek. De route 
kan bij ieder bord begonnen 
worden, er is geen bepaald 
begin- of eindpunt. Iedere 
bezoeker komt, waar hij of 
zij ook parkeert, of het dorp 
doorloopt, wel ergens een 

bord tegen om de wandeling 
te volgen.

Feestelijke onthulling
De Historische Kring gaat de 
wandeling introduceren met 
een onthulling van de plat-
tegrond waarop de locaties 
staan. De feestelijke onthul-
ling vindt plaats op zaterdag 
6 juli om 11.00 uur, door wet-
houder Rosalie van Rijn. De 

festiviteiten vinden plaats 
rondom de muziektent op 
het Willie Dasplein in het 
centrum van het dorp.

Het programma omvat: 
11.00 uur woord van welkom 
door waarnemend voorzitter 
Ton Kuijs, met aansluitend 
de onthulling van de plat-
tegrond door wethouder Ro-
salie van Rijn. Koffie, thee, 
frisdrank, en wat lekkers. 
Om 11.15 uur groepsquiz ge-
presenteerd door: Radio-DJ-
Cobus Bosscha, Oud Holland-
se spelen, verzorgd door het 
Willie Dasplein comité. 12.15 
uur Prijsuitreiking door de 
jury bestaande uit Karien 
Veerman en Gerard Baar. 
12.30 uur Afsluiting.

Iedereen is van harte welkom 
om bij de feestelijke onthul-
ling van de plattegrond en de 
overige activiteiten aanwezig 
te zijn.

Zomeravondconcert BMOL
KORTENHOEF - Op donder-
dag 4 juli om 19.30 uur sluit 
BMOL een succesvol seizoen 
af met een zomerconcert 
op de Salomonstempel in 
Kortenhoef. Aan dit concert 
nemen zowel het orkest als 
zanggroep BlueZ deel.

Het was voor alle onderde-
len van BMOL een bijzonder 
jaar, want de vereniging be-
staat in 2019 al 120 jaar. Met 
alle onderdelen hebben we 
voor een uitverkochte zaal 
ons voorjaarsconcert gege-
ven. We zien u graag volgend 
jaar weer op zaterdag 21 
maart 2020. De slagwerkers 
hebben hun laatste concert 
van dit seizoen gegeven tij-
dens de jaarafsluiting op het 
Wellant College in Naarden. 
En nu gaan ook de andere 
onderdelen op welverdiende 
vakantie. Traditiegetrouw 

doen we dat met een buiten-
concert. U bent van harte 
welkom om te komen luis-
teren naar de zangeressen 
van BlueZ, met onder an-
dere een ‘Abba- en een Disco 
Medley’. Het orkest speelt de 
wereldberoemde tune van 
‘Out of Africa’ om daarna 
het programma te vervolgen 
met meerdere solowerken 
voor vibrafoon en trompet. 
Hierna gaan we swingend 
de zomer tegemoet met ‘Co-
pacabana’. We zien u graag 
tijdens ons zomeravondcon-
cert! Mocht u interesse heb-
ben om bij deze vereniging, 
die ondanks het 120- jarig 
bestaan jong van geest blijft, 
muziek te maken, of een 
nootje mee te zingen, neem 
dan gerust contact met ons 
op via info@bmol.nl en 
vraag naar de mogelijkhe-
den.

   
 

Johannette Zomer en Mike 
Boddé: De grote oversteek

KORTENHOEF - In een 
unieke ambiance tussen de 
schilderijen in Atelier Art to 
Join in Kortenhoef, gaan de 
pianist Mike Boddé en de so-
praan Johannette Zomer een 
prachtige samenwerking 
aan in hun nieuwe program-
ma ‘De grote oversteek’. Hoe 
mooi kan het zijn dat de try- 
out in Atelier Art to Join gaat 
plaats vinden, voordat zij 
een paar dagen later het po-
dium in het concertgebouw 
in Amsterdam betreden.

‘In de grote oversteek’ ga je 
mee op reis door verschil-
lende landen en wereldde-
len. Je wordt meegenomen 
van Bach tot Gershwin en 
van Händel naar Sinatra. 
Mike Boddé is bij menigeen 
bekend door Podium Witte-
man en zijn cabaretvoorstel-
lingen. Johannette Zomer is 
een groot zangeres die met 

name bekend is om haar 
Bach vertolkingen. Zij wor-
den bijgestaan door Marcel 
Booij, een fantastisch con-
trabassist, die onder andere 
gespeeld heeft in het metro-
poolorkest. Angelo van den 
Burg is een bekend percus-
sionist binnen de lichte mu-
ziek en Nederlandse pop die 
sinds kort met eigen projec-
ten is gestart waaronder Mu-
sic in Color.

Op zaterdag 3 augustus om 
20.00 uur en zondag 5 augus-
tus om 15.00 uur vindt het 
concert plaats bij Atelier Art 
to Join in Kortenhoef.

Kaarten kosten € 23,00 in-
clusief consumptie. Kaart-
verkoop: ingrid@art-to-join.
nl



Reactie op ‘Wie was De Mol?’

Door: Joop Glijn

De komende maanden is er in 
kasteel- museum Sypesteyn 
in Nieuw Loosdrecht een ex-
positie over Ds. Joannes de 
Mol met als titel ‘Wie was 
De Mol?’. Hij werd in 1726 
in Harlingen geboren en was 
van 1753 tot 1781 predikant 
in Oud Loosdrecht. Hij geniet 
echter vooral bekendheid 
als de producent van het 
fraaie ‘Loosdrechts porse-
lein’. Wanneer u dit leest zal 
duidelijk worden waarom ik 
inhaak op de vraag ‘Wie was 
De Mol?’

Optreden als De Mol
In september 2017 ontving 
ik een uitnodiging van de 
Historische Kring Loosdrecht 
om in de persoon van Ds. Jo-
annes de Mol een bijdrage te 
leveren aan de opening van 
hun nieuwe verenigingsge-
bouw. Informatie over ds. De 
Mol ontving ik via een fraai 
boekwerk ‘De Loosdrechtse 
porseleinfabriek boven wa-
ter’, een eigen uitgave van 
de HKL, waarin uitgebreid 
verslag wordt gedaan over de 
vindplaats van de door Ds. De 
Mol in de 18e eeuw gebouwde 
porseleinfabriek.

Deze locatie lag tegenover 
de huidige NH- kerk in Oud-
Loosdrecht, op de plek waar 
ook de vroegere ‘Oude Kerk’ 
heeft gestaan, waarin Ds. De 
Mol zijn standplaats had. De 
levensbeschrijving van ds. 

De Mol maakte op mij diepe 
indruk. Die bracht me op het 
idee om een preek te schrij-
ven die ik als Ds. De Mol 
vanaf de kansel zou kunnen 
uitspreken. Dat is ook zo ge-
beurd. Als telg uit een Oud-
Loosdrechtse familie bewaar 
ik hieraan een bijzondere 
herinnering.

Een eigen porseleinfabriek
Toen De Mol in 1753 zijn 
standplaats in Oud- Loos-
drecht betrok, verkeerden 
vele gezinnen als gevolg 
van de vervening, in grote 
armoede en werkeloosheid. 
Naast zijn wekelijkse preek 
en het ondersteunen van zijn 
gemeenteleden in vreugde 
en verdriet, voelde hij zich in 
hoge mate ook verantwoor-
delijk voor het verbeteren 
van hun levensomstandighe-
den. De dominee had privé 
grote belangstelling voor 
mineralogie, in het bijzon-
der voor porselein dat vanuit 
China naar Europa was ko-
men overwaaien.

Dit was in de periode dat er 
in ons land een stroming ont-
stond om door het stichten 
van zgn. ‘armenfabrieken’ 
ongeschoolden de mogelijk-
heid boden om daarin de 
kost te kunnen verdienen. In 
dat licht moet ook de bouw 
van De Mols Porseleinfabriek 
worden gezien. Hij kreeg 
hierbij ook financiële onder-
steuning van zijn familie. Op 
een gegeven moment wist hij 

in zijn fabriek niet minder 
dan 70 dorpsgenoten aan het 
werk te zetten.

De Porseleinfabriek heeft 
echter slechts kort bestaan, 
namelijk van 1774 tot 1784. 
Na de eerste succesvolle jaren 
ontstonden er daarna toch 
financiële problemen, waar-
door hij genoodzaakt werd 
om leningen aan te gaan 
om aan zijn verplichtingen 
te kunnen voldoen. Naast 
problemen van persoonlijke 
aard. Niet alleen overleed in 
1780 zijn vrouw en zijn ge-
liefde broer, maar daarnaast 
ontstonden er ook grote pro-
blemen met de levenswandel 
van zijn enige zoon, waar-
door ook de kerkenraad er 
zich ermee moest bemoeien. 
Mede door oplopende span-
ningen en grote zorgen liet 
ook zijn gezondheid op een 
gegeven moment te wensen 
over. Met als gevolg dat hij 
in 1781 vervroegd emeritaat 
aanvroeg en die ook kreeg.
In november 1782 werd hij 
helaas gedwongen om ook 
het beheer over zijn fabriek 
over te dragen aan zijn obli-
gatiehouders. En hoe tra-
gisch, aan het einde van dat 
jaar overleed ds. De Mol in 
alle eenzaamheid in een lo-
gement in Amsterdam. In 
1784 werd het faillissement 
over zijn fabriek uitgespro-
ken.

Borstbeeld
Het bouwplan Porseleinha-
ven zal een luxe uitstraling 
krijgen. Toch pleit ik ervoor 
dat op een centraal gelegen 
plek ruimte komt voor een 
borst- en/of standbeeld voor 
Joannes de Mol.

Een zichtbare herinnering 
die een centraal gelegen 
plaats verdient met rondom 
een paar zitbanken. Daar-
op kunnen Loosdrechters 
nieuwsgierige toeristen ver-
tellen wie deze dominee De 
Mol was en over zijn dappere 
poging om via zijn Porselein-
fabriek de levensomstandig-
heden van hun verarmde 
voorouders te verbeteren. 
Helaas heeft De Mol het niet 
meegemaakt dat het door 
hem geproduceerde Loos-
drechts porselein eeuwig-
heidswaarde heeft gekregen 
en te bezichtigen is in kas-
teel-museum ‘Sypesteyn’ in 
Nieuw Loosdrecht.
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Á Night out with Snowé  
kippenveluitvoering van hoog 
niveau

Door: Edgar en Clara Broekman

Op 15 juni verzorgde het 
Loosdrechtse jongerenkoor 
Snowe een avondvullend en 
zeer afwisselend programma 
in theater Spant! in Bussum. 
Er was duidelijk keihard ge-
werkt, maar ook het plezier 
van samen muziek maken 
spatte van het podium.

Bekende meerstemmig uit-
gevoerde nummers zoals 
Skyfall, Gladiator en Fix You 
van Coldplay werden prach-
tig uitgevoerd en daarbij was 
‘Puppet on a String’, met een 
ijzersterke choreografie, een 
absoluut hoogtepunt.

Er wordt veel gezongen in het 
Gooi, er zijn meer koren dan 
bushaltes, en hoe leuk is het 
dan om je als koor te onder-
scheiden met gedurfd reper-
toire, zoals het a capella ge-
zongen Northern Lights van 
de jonge Noorse componist 
Ola Gjeilo. Snowe zong dit 
adembenemend mooi en spat-
zuiver. Ook het in het Noors 
gezongen Eatnemen Velie en 
het Afrikaanse Baba Yetu met 
solo’s van Roy de Graaf, Tam-
syn en Nicole Southam wer-
den perfect uitgevoerd. Daar-
naast maakte de choreografie 

en de verschillende kleurige 
chique outfits het een feestje 
om naar te kijken.

Binnen Snowe is recent ook 
een 8 leden tellende a capella 
vocal group ontstaan: Vice 
Versa. Zij zongen ingewik-
kelde meerstemmige num-
mers zoals 500 Miles en May 
it be van Enya en als afsluiter 
het prachtige Nearer my God 
to thee, stuk voor stuk kip-
penveluitvoeringen van hoog 
niveau.
Daarnaast was er nog een op-
treden van de band Frostbite 
met de zeer ontspannen en 
zuiver gezongen vocals van 
Nicole Southam en Roy de 
Graaf.
‘Is het nu afgelopen? Ja, dit is 
ons laatste nummer’ grapte 
lage bas Mike van der Wal die 
de avond luchtig en met veel 
humor aan elkaar praatte.

Maar natuurlijk volgde er nog 
een toegift voor alle enthousi-
aste bezoekers.
Petje af voor dit koor, onder 
directie van Jacqui Southam, 
dat de afgelopen jaren duide-
lijk grote stappen heeft ge-
maakt. Die waardering blijkt 
ook bij deelname aan diverse 
festivals in binnen- en buiten-
land, waar Snowe steeds hoge 
ogen gooit.

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een

bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de 

Oud Loosdrechtse- en Loosdrechtse-
dijk / Vuntuslaan en Heulakker

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl
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28 en 29 juni
VVN Multinal Voetbal 
Event
- Nederhorst den Berg
Deze editie met  het thema 
‘Forzaibiza’. Spaanse sfeer 
in Nederhorst!
www.vvnederhorst.org

28 juni t/m 30 juni 
Wijdemeren Beach
- Kortenhoef
Je neemt 300 kuub zand, 
een paar netten en een 
bal…en BAM! Kom kijken 
en genieten van dit zomerse 
sportfeest! 
www.wijdemerenbeach.nl 

28 t/m 30 juni
Hilversum Kei Live
Tijdens het reguliere week-
end, het laatste van juni, 
staat er voor De Kei het 
bekende podium, met een 
line-up zoals men gewend 
is. Het alom geroemde feest 
op vrijdagavond met dit 
jaar een optreden van “The 
Recipe”, op zaterdagavond 
een Jamsession, Big Band en 
DJ’s, en op zondag de altijd 
populaire Hollandse mid-
dag. www.keihilversum.nl

t/m 27 oktober 
Tentoonstelling: Wie was 
de mol?
- Loosdrecht
Wie was De Mol? is het ver-
haal van dominee de Mol, 
een verhaal over Loosdrecht 
en een ambitieus man in 
een ambitieuze tijd.
www.sypesteyn.nl 

29 juni
Open Middag Historische 
Kring Kortenhoef e.o.
U bent welkom tussen 13.00 
en 16.00 uur.
Kerklaan 89 te Kortenhoef
www.hk-kortenhoef.nl

30 juni 
Open deurendag in de 
Meentwerf
- Hilversumse Meent
De Meentwerf is een Cul-
turele Broedplaats in de 
Hilversumse Meent, met 6 
ateliers, een Mongoolse tent 

en La Kantina. Op 30 juni 
zijn alle ateliers open van 
13 tot 17 uur en is er werk 
te bewonderen van de kun-
stenaars. In La Kantina kunt 
u terecht voor een drankje. 

6 juli 
Vaartocht Ankeveense
Plassen
Beleef de zonsondergang 
op het stille water van de 
Ankeveense Plassen. www.
natuurmonumenten.nl/na-
tuurgebieden/ankeveense-
plassen

7 juli 
SLOEPentocht
- Loosdrecht
Varen, muziek, gezellig-
heid, proeverijen, hapjes, 
feest, mooie natuur. dat wilt 
u niet missen! 
www.stichtingsloep.nl 

7 juli 
OERRR Ontdek de
geluiden uit het bos
- ‘s-Graveland
Ga mee met de boswachter 
op ontdekkingstocht door 
het bos van de ’s-Graveland-
se buitenplaatsen! Deze 
activiteit duurt anderhalf 
uur en is geschikt voor ge-
zinnen met kinderen vanaf 
4 jaar.

Ontdek de buitenplaat-
sen van ’s-Graveland
inclusief Bantam
Ga mee en ontdek de na-
tuur en de cultuurhistorie 
op Boekesteyn, Schaep en 
Burgh en Bantam. De bos-
wachter weet de mooiste 
plekjes te vinden!
www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek

UITAGENDA

TENTOONSTELLING:
PLOEGSCHILDER JANNES DE VRIES (1901-1986), 

t/m 7 juli
Het Groninger Hogeland - 
Kortenhoef
Tot en met 7 juli 2019 is 
de tentoonstelling ‘Het 
Groninger Hogeland’ van 
ploegschilder Jannes de 
Vries (1901 - 1986) te bewon-
deren. Kunst aan de Dijk 
Kortenhoef presenteert dit 
jaar een prachtige verzame-
ling werk uit particuliere 
collecties van de Ploegschil-
der Jannes de Vries (Meppel 
1901- 1986 Groningen). Een 
must voor iedere liefheb-
ber van expressionistische 
schilderkunst.
www.kunstaandedijk.nl

OERRR STRUINEN EN KNUTSELEN MET DE BOSWACHTER
- ´S-GRAVELAND
30 juni
Wandel mee met de bos-
wachter over de buiten-
plaatsen van ‘s-Graveland. 
Deze gezinswandeling is 
speciaal voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar en 
duurt anderhalf uur.
Ga samen met de boswach-
ter op ontdekkingsreis 
door de ’s-Gravelandse Bui-
tenplaatsen Boekesteyn en 
Schaep en Burgh. Ontdek 
wie de bewoners van het 
bos zijn en hoe zij leven. De 
boswachter weet antwoord 
op al je vragen. Neem een 
tasje mee om onderweg de 
mooiste bos schatten te ver-
zamelen. Met je vondsten ga je in het bezoekerscentrum knutselen en krijg je een glaasje 
limo.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

ZOMERAVONDCONCERT BMOL  - KORTENHOEF

4 juli om 19.30 uur 
Deze avond sluit BMOL een succesvol seizoen af met een zomerconcert op de Salomon-
stempel in Kortenhoef. Aan dit concert nemen zowel het orkest als zanggroep BlueZ deel. 
U bent van harte welkom om te komen luisteren naar de zangeressen van BlueZ, met 
onder andere een ‘Abba- en een Disco Medley‘. Het orkest speelt de wereldberoemde tune 
van ‘Out of Africa’ om daarna het programma te vervolgen met meerdere solowerken 
voor vibrafoon en trompet. Hierna gaan we swingend de zomer tegemoet met ‘Copaca-
bana’. www.bmol.nl

BUURT BBQ ALBERT HEIJN - NEDERHORST DEN BERG 

11 juli
AH Nederhorst den Berg wil met haar klanten de zomervakantie gaan inluiden, en dat 
is natuurlijk het meest toepasselijk met een grote buurt BBQ! Kom genieten van lekkere 
hapjes, een stukje vlees en gezellige gesprekken. 
U bent van 15.00 tot 19.00 uur van harte welkom op het Willy Dasplein voor de winkel.
https://nl-nl.facebook.com/ahnederhorstdenberg

UITGELICHTOrganiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.NIEUWSSTER

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | In samenwerking met
WEEKBLAD WIJDEMEREN
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Beachvolley Loosdrecht in beeld

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


