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

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Woensdag 12 juni 2019

Laatste ‘muzikale groet’ van 
Nieuw Leven
Na bijna 91 jaar speelde 
Nieuw Leven haar laatste 
concert tijdens de Doden-
herdenking op 4 mei. De 
fanfare bestaat helaas niet 
meer. Er valt een muzikale 

leegte in Loosdrecht.

door: Herman Stuijver

Erelid Margo Zeldenrijk en 
dirigent Gert Jan van den 
Dolder zijn er kapot van. De 
emoties na het slotakkoord 
van ‘Eternal Father Strong to 
Save’ waren overweldigend. 
‘Onwerkelijk, Ongeloof en 
Bizar maar een feit’ zijn de 
woorden die al direct na het 
concert naar boven kwa-
men. In 1965 leerden Margo 
en Gert Jan elkaar kennen 
bij de tamboers van Nieuw 
Leven. Gert Jan’s muzikale 

carrière is hier gestart. Hij 
kwam later op het profes-
sionele pad als trompettist 
en verliet zijn ‘roots-clubje’ 
in 1975. Ook Margo wissel-
de van tamboer naar een 
blaasinstrument. Zij heeft 
van begin jaren zeventig in 
vele commissies en besturen 
plaatsgenomen en het stokje 
van haar vader Gerard Zel-
denrijk overgenomen. Naast 
50 jaar bugelspeler heeft hij 
ook de voorzittersrol 25 jaar 

glansrijk vervuld tot aan zijn 
overlijden in 1995. Met in het 
achterhoofd haar vader, voor 
wie deze fanfare immens 
veel betekende, heeft zij een 
extra drive ontwikkeld om 
Nieuw Leven verder te laten 
opbloeien.

Friends
Zij was ook degene die 
Gert Jan polste of hij mis-
schien geïnteresseerd was 
om Nieuw Leven muzikaal 
te gaan leiden als dirigent 
in 2002. Vanaf dat moment 
ging het langzaam naar een 
steeds hoger niveau. Door 
een teruglopend ledenaantal 
in de daaropvolgende jaren, 
zagen Margo en Gert Jan ech-
ter kans om het orkest uit te 
breiden met Friends. Leden 
van andere verenigingen 
werden genodigd om bij spe-
ciale gelegenheden Nieuw 
Leven muzikaal te onder-
steunen. Dat leidde onder an-
dere tot een serie van 9 keer 
een bomvolle Sijpekerk, met 
prachtige concerten omlijst 
door fraaie sfeerbeelden. Er 
waren optredens waarbij on-
geveer de helft van de muzi-
kanten uit Friends bestond. 
Dirigent Van den Dolder was 
in staat om een zeer geva-
rieerd repertoire samen te 
stellen voor deze grote bezet-
ting. Uren/dagen stak hij in 
het bijeen zoeken en arran-
geren van de muziek. “Maar 
als je dan na zo’n groot con-
cert weer moest repeteren 
met de eigen bezetting, dan 
viel je in een zwart gat, met 
onvolledige secties”, verhaalt 
Gert Jan.
-Lees verder op pagina 4-

 Foto: Margo en Gert Jan in 2015 in de Sijpekerk
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NieuwsSter
Ook op Facebook

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

Probeer niet de eerste op een feestje te zijn
of de laatste, maar wees nooit allebei
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Evenementenbeleid bespreekbaar
 

WIJDEMEREN- Burgemees-
ter Ossel presenteerde het 
aangepaste Evenementen-
beleid tot 2022. Daarop 
kunnen organisaties en 
inwoners reageren. Na de 
zomervakantie zal de ge-
meenteraad het document 
vaststellen.

In het stuk van 33 pagina’s 
staat: ‘Een gevarieerd aanbod 
van evenementen binnen de 
gemeente Wijdemeren zorgt 
voor een aangenaam leefkli-
maat voor onze inwoners, 
biedt economisch voordeel 
voor onze ondernemers en 
versterkt het imago van Wij-
demeren als ‘recreatie- en 
toerisme gemeente.’ Eve-
nementen kunnen tijdelijk 
een grote invloed hebben 

op de omgeving. Denk aan 
verkeersdrukte, meer afval 
en harder geluid die overlast 
voor milieu en omwonenden 
kunnen betekenen. Volgens 
de heer Ossel wordt globaal 
het beleid van voorgaande ja-
ren voortgezet, met een aan-
tal ‘preciseringen’. Als eerste 
speerpunt gaat het om het 
verbod van alcoholgebruik 
door jongeren onder 18 jaar, 
waarbij bijzondere aandacht 
uitgaat naar het doorgeven 
van de biertjes. Een relatief 
nieuw aandachtspunt is het 
gebruik en de verkoop van 
verdovende middelen. Extra 
aandacht wordt hierbij ge-
schonken aan preventieve 
voorlichting voor organisa-
toren en bezoekers.

Checklist
Voorts is er een checklist 
‘duurzaamheid’ waarbij or-
ganisaties aangeven hoe ze 
omgaan met onderwerpen 
als afval (plastic, confetti, 
wegwerpflesjes, rietjes, bal-
lonnen en lampionnen), het 
energie- en watergebruik, 
catering en vervoer. Er 

wordt verschil gemaakt voor 
evenementen met minder 
dan 1000 bezoekers en die 
erboven komen. De burge-
meester wil een vereenvou-
diging van de vergunningen. 
Het liefst eerder om de tafel 
zitten om elkaar te helpen.

A en B
Wijdemeren onderscheidt 
A- en B- evenementen. Bij A 
gaat het om een bijeenkomst 
waarbij een of meer orde-
diensten niet noodzakelijk 
worden geacht. In Wijde-
meren zijn dat o.a. kerst-
markten, straatfeesten en 
ijsbanen. Het Zomerspekta-
kel, de Feestweken, NK Pa-
lingroken en de Autocross 
vallen onder de B-categorie, 
daarbij worden de hulpdien-
sten ‘voorstelbaar’ geacht. 
De sluitingstijden blijven 
doordeweeks om 01.00 uur 
(muziek 24.00 u.) en op vrij-
dag en zaterdag om 01.00 en 
02.00 uur. De burgemeester 
kan uitzonderingen maken. 
De geluidsnorm blijft 80 
DBA en voor de lage tonen: 
95 DBC.

   

Kortenhoefsedijk met gejuich ontvangen
KORTENHOEF- Het plan voor 
de herinrichting van de Kor-
tenhoefsedijk dat de Klank-
bordgroep zelf met behulp 
van KNHM en Arcadis op-
stelde, wordt grotendeels 
door B&W overgenomen. 
Wethouder Boermans meld-
de dat de initiatiefnemers 
‘heel blij’ waren dat hun 
voorstel ‘bijna integraal’ 
wordt overgenomen.

Vanaf de toegang Vree-
landseweg tot aan de Katten-
brug komen aan weerszijden 
roodbruine fietsstroken van

1 meter. In het midden komt 
een rijstrook van 2,60 m. die 
zal bestaan uit klinkers. Ge-
luidsarm, zei de wethouder, 
dat was uit onderzoek ge-
bleken. De straatverlichting 
met klassieke lampen wordt 
niet geheel volgens wens uit-
gevoerd. Die komt alleen op 
de delen waar 30 km. wordt 
geadviseerd. Het traject 
wordt namelijk in stukken 
van 50 en 30 km. verdeeld. 
Naast het wegdek komt er 
ook een nieuwe riolering en 
beschoeiing. Het totale pro-
ject gaat 4 miljoen kosten.

Waarbij er 4 ton extra nodig 
was voor de fundering. Aan 
de waterkant bestaan de ber-
men over het algemeen uit 
gras. Dit inrichtingsmodel 
past in de historische omge-
ving, maar biedt ook ruimte 
voor doorgaand verkeer en 
de hulpdiensten. Later wordt 
ook het deel vanaf de Kat-
tenbrug tot aan de Kerklaan 
op dezelfde wijze geconstru-
eerd. Wanneer de Korten-
hoevers kunnen genieten 
van de nieuwe dijk is nog on-
zeker. De aanbesteding moet 
nog starten.

   

Debat over toekomst jeugdzorg
GroenLinks Hilversum en 
PvdA/GroenLinks Wijde-
meren staan op donderdag 
20 juni stil bij de situatie in 
de jeugdzorg. Sinds 2015 is 
deze zorg een taak van de 
gemeentes maar veel ge-
meenten worstelen met de 
hoge kosten en de kwaliteit 
van de zorg. Wat heeft vier 
jaar jeugdzorg bij gemeen-
ten opgeleverd? En wat 
moet er in de toekomst ge-
beuren?

Deelnemers aan het debat

zijn o.a. Cor Anneveldt 
(Hoofd Bedrijfsvoering GGZ 
Fornhese), Johan Vroeginde-
weij (directeur van samen-
werkingsverband Unita) en 
Marlies van Loon (Bestuur-
der Youké) en wordt gehou-
den in de infoschuur ‘t Gooi 
(Naarderweg 103) en begint 
om 19.30 uur. Voor twee 
derde van de gemeenten in 
Nederland vormen de kosten 
van de jeugdzorg een pro-
bleem, tientallen gemeenten 
zijn gedwongen om te bezui-
nigen, omdat ze de kosten

niet langer kunnen beta-
len. Bij elkaar hebben de 
gemeenten hun budget voor 
jeugdzorg overschreden met 
meer dan 600 miljoen euro. 
Er zijn ook zorgen over de 
kwaliteit van de jeugdzorg. 
Lukt het de gemeenten in 
het Gooi daadwerkelijk om 
de jeugdzorg beter te orga-
niseren? Kan meer inzet op 
preventie van problemen 
helpen om de kosten van de 
zorg te drukken en de kwali-
teit te verbeteren? Program-
ma: 19.30 -22.00 uur

Nog meer politiek
 
Er komen geen middengelei-
ders op het wegdek tussen 
de rotondes op de Oud Loos-
drechtsedijk. Dat hebben 
B&W besloten. De klankbord-
groep kwam met een alter-
natief voorstel, met klinkers 
tussen de twee rijbanen. Dat 
veroorzaakt echter teveel ge-
luidsoverlast, zei wethouder 
Boermans. De heggen en het 
fietspad worden wel meege-
nomen in de reconstructie. 
De drinkwaterleiding die 
in 2018 zorgde voor uitstel 
wordt niet vervangen. Die 
ligt te laag onder het weg-
dek, bovendien zag waterbe-
drijf Vitens geen noodzaak. 
Bij de uitvoering tussen de 
rotondes bij ‘t Bruggetje en 
het voormalige gemeente-
huis wordt de weg drie dagen 
volledig afgesloten om alles 
te asfalteren. Op andere mo-
menten zijn de bedrijven en 
woningen wel bereikbaar. 
Het is de bedoeling dat er in 
oktober 2019 wordt gestart 
en dat het ongeveer 16 we-
ken gaat duren.Het vreemd-
ste uitstel van het jaar (tot nu 
toe) vond aan het eind van 
de gemeenteraad plaats. Alle 
partijen dienden eensgezind 
een motie in om te onderzoe-
ken of een zonnepanelenpro-
ject als in Parkstad (Limburg) 
ook in onze vijf dorpen moge-
lijk is. Wethouder Joost Boer-
mans voelde zich overvallen 
en schrok van de impact. 
Dat bleek ook het geval bij 
de woordvoerders van VVD, 
Dorpsbelangen, CDA en D66. 
Die hadden niet goed gecom-
municeerd met hun partijge-
noten in de commissie Duur-
zaamheid, want ze wilden 

geen stemming. Het was te 
vroeg, de motie wordt ‘aan-
gehouden’. Het woord ‘bla-
mage’ van Stan Poels (PvdA/
GrL.) leek op z’n plaats. Met 
tegenstemmen van De Loka-
le Partij en PvdA/GroenLinks 
ging de raad akkoord met 
de woonbestemming van de 
historische woonboerderij op 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
87. Het plangebied achter de 
woning blijft voorlopig agra-
risch. De oppositie had voor-
al moeite met het proces, 
waarbij het plangebied in een 
laat stadium werd verkleind. 
De omgang met de indieners 
van bezwaren verdient geen 
schoonheidsprijs, was de al-
gemene conclusie. Ook nu 
met tegenstemmen van de 
oppositie nam de raad een 
motie aan om minder traag 
om te gaan met vergunnin-
gen voor evenementen. Het 
duurt nu vaak te lang en 
men ontvangt soms pas kort 
van tevoren een besluit. Bur-
gemeester Ossel zag de mo-
tie als een ‘aansporing’. De 
procedures worden eenvou-
diger. Het college stelt een 
krediet van 150.000 euro be-
schikbaar om de laatste vijf 
niet-aangesloten woningen 
binnen Wijdemeren op de 
riolering aan te kunnen slui-
ten. De woningen liggen aan 
het Googpad in Nederhorst 
den Berg en het Bergse Pad in 
Ankeveen. In een kwetsbaar 
natuurgebied. Lozing van af-
valwater op het oppervlakte-
water is niet langer gewenst. 
Bedoeling is om de woningen 
via een drukrioolsysteem 
aan te sluiten op het bestaan-
de riool aan de Machineweg.

   

+1,3 mln op Jaarrekening 2018
De gemeente Wijdemeren 
sluit 2018 af met een posi-
tief resultaat van 1,3 miljoen 
euro. Dit blijkt uit de (voor-
lopige) jaarrekening die het 
college aan de gemeente-
raad heeft aangeboden. Het 
positieve resultaat is de re-
sultante van vele incidentele 
mee- en tegenvallers.

Het jaarverslag geeft een 
overzicht van de behaalde 
resultaten en alle inkomsten 
en uitgaven die de gemeente 
daadwerkelijk heeft ontvan-
gen of gedaan. Het college 
stelt de raad voor om het re-
sultaat toe te voegen aan 
bestemmingsreserves voor 
duurzaamheid, de invoering 
omgevingswet en de reser-

ves voor het sociaal domein. 
Het overige deel wordt toe-
gevoegd aan de algemene re-
serve. Een deel hiervan zal in 
2019 aangewend worden voor 
projecten die doorlopen zo-
als het gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen. Uit de 
verantwoording blijkt dat de 
grote tekorten op de grond-
exploitaties (- 1,66 miljoen) 
en op de Jeugdzorg (-340.000 
euro) zijn verwerkt in deze 
cijfers. Op 19 juni wordt de 
jaarrekening behandeld in 
de auditcommissie en op 27 
juni in de commissie Bestuur 
en Middelen. De besluitvor-
ming in de gemeenteraad is 
op 11 juli. De concept jaar-
rekening is te raadplegen op 
www.wijdemeren.nl.



Jury bekend voor Ondernemer 
van het Jaar

WIJDEMEREN- Na het suc-
ces van vorig jaar gaan de 
gemeente Wijdemeren, on-
dernemersvereniging Onder-
nemend Wijdemeren en de 
Rabobank in 2019 verder met 
de verkiezing ‘Ondernemer 
van het Jaar’. Wie wordt de 
opvolger van de jonge Mats 
Smit van de Smit’s Delicious 
bonbons. Op 15 november is 
de winnaar bekend.

Het thema van 2019 is ‘Fami-
liebedrijven’. “Familiebedrij-
ven vormen de pijler van de 
economie”, weet wethouder 
Jan Klink. “Ze vormen 69% 
van het totale Nederlandse 
ondernemersbestand.” Hoe 
de cijfers zijn in Wijdemeren, 
is niet duidelijk. Wie om zich 
heen kijkt, ziet echter veel 
bedrijven waar familie de 
rode draad vormt. Naast de 
wethouder economische za-
ken, die samen met z’n moe-
der en broers een agrarisch 
bedrijf leidde, is Renée de 
Kuyper een opvallende naam 
in de jury. Zij is een loot uit 

het geslacht De Kuyper dat 
al sinds 1695 jenever distil-
leert. Mevrouw De Kuyper 
is adviseur familiebedrijven. 
Peter Landwaart, voormalig 
eigenaar van AH Kortenhoef, 
neemt namens Onderne-
mend Wijdemeren zitting in 
de vierkoppige jury. Waar Ro-
derick Alberti, directeur Ra-
bobank Gooi en Vechtstreek, 
ook een stem heeft.

Beoordeling
De jury heeft een waslijst aan 
beoordelingscriteria, onder 
andere hoe bepalend is de 
familiefactor (minstens twee 
generaties), hoe innovatief 
is het bedrijf, hoe staat het 
met de continuïteit, wat is de 
betrokkenheid bij de vijf Wij-
demeerse dorpen, hoe maat-
schappelijk stelt het bedrijf 
zich op en wat doet men aan 
duurzaamheid.

Aanmelden
Tot en met zaterdag 6 juli 
kunnen familiebedrijven 
aangedragen worden op on-

derstaande website. U kunt 
ook uw eigen bedrijf nomi-
neren. De jury beoordeelt de 
inzendingen en selecteert de 
kandidaten. “Nieuw dit jaar”, 
vertelt Peter Landwaart “is 
dat we een top- 10 maken die 
we ook echt gaan bezoeken. 
Dan heb je meer feeling met 
wat er gebeurt.” Uiteindelijk 
blijft er een top-3 over. Die 
presenteert zichzelf met een 
filmpje en andere informatie. 
Vanaf 1 oktober kan iedereen 
online zijn stem uitbrengen. 
Het winnende bedrijf mag 
zich het komende jaar hét 
familiebedrijf van Wijdeme-
ren noemen. Dan verdien je 
ook 2500 euro voor een mas-
terclass, een gratis lidmaat-
schap van OW en uiteraard 
de wisselbokaal. Alle info 
vindt u op: https: //onderne-
mervanwijdemeren.nl

Vlnr: Jan Klink, Renée de Kuy-
per, Peter Landwaart, Roderick 
Alberti Foto: Govard-Jan de Jong

   

Themabijeenkomst waterstof

Op dinsdag 18 juni organi-
seert de Energiecoöperatie 
Wijdemeren van 19.30 tot 
22.00 uur samen met de bi-
bliotheek een thema avond 

over waterstof. Bijzonder is 
dat waterstof energie kan 
opslaan en transporteren. 
Hoe maken we praktijk van 
waterstof en wat kunnen 
wij ermee? We laten ons 

deze avond inspireren door 
drie sprekers (incl. film-
fragmenten uit Tegenlicht-
uitzending). Marco Bijkerk 
van Remeha begint met een 
inleiding over waterstof. Cor 
Osendarp gebruikt waterstof 
voor het schoonmaken van 
motoren. Rob Schellekens 
laat ons kennismaken met de 
veelzijdigheid van waterstof 
en vertelt over de waterstof-
hub in Dalfsen. Meld u aan 
via https://energiecooperatie-
wijdemeren.nl/themabijeen-
komsten/
Bibliotheek Gooi en meer; 
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-Vervolg van voorpagina-

Het aantal leden is inmiddels 
gedaald tot 15, hierdoor werd 
het steeds lastiger om elkaar 
muzikaal te motiveren. Min-
stens 10 jaar hebben ze met 
een onvolledige bezetting 
moeten repeteren.

Onvermijdelijk
Vol enthousiasme hebben 
Margo Zeldenrijk en Gert 
Jan van den Dolder deze kar 
getrokken en de afgelopen 
17 jaar de muzikale koers 
van Nieuw Leven bepaald. 

Door vergrijzing, overlijden, 
te weinig jeugd, te weinig 
schouders eronder en on-
voldoende bereidheid van 
andere verenigingen tot een 
toekomstige samenwerking, 
was het omvallen van mu-
ziekvereniging Nieuw Leven 
onmogelijk te voorkomen. 
Helaas hebben zij gezamen-
lijk, dirigent, bestuur en le-
den met pijn in hun muzikale 
harten deze onvermijdelijke 
beslissing moeten nemen. 

✓ 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

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

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

Zondag 16 juni
VADERDAG

Vaderdagschnitt
(Slagroom en marsepein)

Nu  €7,95
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Bureaucratie

Beste gemeente Wijdemeren, dat 
heel Loosdrecht dicht gebouwd 
wordt met huizen en je daarom 
nergens meer een fatsoenlijk 
evenement kunt organiseren 
aan het water, allemaal prima! 
Maar dat de paar ondernemers 
en vrijwilligers die in ieder geval 
iets organiseren en alleen maar 
op bureaucratie stuiten is wer-
kelijk waar bedroevend. Een ver-
gunning aanvragen was al, en is 
nog steeds een project waarbij 
men gewoon schijt heeft aan, 
en respectloos omgaat, met de 
organisatoren. Weken wachten 
op antwoord en dan gewoonweg 
zeggen dat je niet ontvangen 

hebt, je niets kunnen herinne-
ren van de aanvraag, alles op 
de schop , meer ‘out of Office 
replays’ dan antwoorden, alle-
maal deeltijdbanen, amper com-
municatie, nul begeleiding maar 
wel veel commentaar. Gelukkig 
hebben we geen horecavergun-
ning nodig , want dat schijnt 

nog erger te zijn. Lieve mensen 
op het gemeentehuis, neem je 
werk eens serieus, doe of je het 
leuk vindt, help vrijwillige orga-
nisatoren en zorg niet voor onge-
lofelijk veel stressmomenten.

Jan- Willem Schermerhorn,
Nederhorst den Berg

Twee jonge honden 
in de lokale politiek

WIJDEMEREN- Ter linkerzijde 
kent de Wijdemeerse politiek 
twee ‘jonge honden’: Max 
Schouten (26) en Rijk van 
Beek (19) zijn fractieassisten-
ten van PvdA/ GroenLinks. 
Het is de vraag hoe lang ze 
nog actief blijven in de dor-
pen.

Voor PvdA ‘er Max is de kans 
om ‘wereld vorm te geven’ de 
belangrijkste motivatie om 
in de politiek te gaan, voor 
Rijk van GroenLinks geldt 
‘voor 100% hetzelfde’. Bij hem 
komt het klimaat op de eerste 
plaats ‘en dan een hele tijd 
niks’, voor Max blijft het ada-
gium ‘de sterkste schouders 
de zwaarste lasten’ doorslag-
gevend. “Ik zag laatst iemand 
met een beperking die moeite 
had om iets te bestellen, een 
Marokkaan schoot hem te 
hulp. Kijk, dat is voor mij de 
samenleving in het klein.” De 
jongemannen zijn niet kapot 
van de eerste ervaringen als 
commissielid. “Het is een ge-
sloten wereldje, er hangt echt 
een ‘ons-kent-ons’ sfeertje”, 
constateert Max. Terwijl Rijk 
het jammer vindt dat een ‘te-
gengeluid’ plaatsen lastig is, 
omdat hij vaak pas aan het 
eind van de commissie Be-
stuur en Middelen de kans 
krijgt iets te poneren. Dat de 
Regenboogvlag nu ook in Wij-
demeren een aantal dagen 
per jaar wappert, vindt Rijk 
een mooi winstpunt. Welis-
waar een D66- motie, maar 
toch. Ook Max weet zeker dat 
de LHBTIQ+ -gemeenschap 
het waardeert. Rijk noemt 
nog dat het massaal oplaten 
van ballonnen verboden is als 
een wapenfeit, terwijl Max 
tevreden is over de Wijde-
meerse inbreng in de OV- con-
cessie, waarbij in ieder geval 
geen buslijnen verdwijnen. 
Een oproep van hem in dit 
blad leverde zo’n 15 reacties 
op die hij kon gebruiken voor 
zijn pleidooi.

Splijtzwam
Dat PvdA/GrL- fractievoorzit-
ter Stan Poels laatst uithaalde 
naar B&W dat een woning-

bouwplan wil doorzetten in 
Nederhorst-Noord, betekent 
niet dat de hele afdeling ook 
te allen tijde kiest voor groen 
in plaats van huizen. Max 
noemt het ‘een splijtzwam’. 
Het is voor hem zonneklaar 
dat er gebouwd moet wor-
den om de dorpen leefbaar 
te houden. Het liefst niet aan 
de rand van de dorpen, maar 
soms is het noodzakelijk. Vol-
gens Rijk zijn er nog voldoen-
de opties binnen de dorps-
grenzen, hij noemt de tiny 
houses, bedrijfsgebouwen 
omzetten naar woningen, 
grote panden verdelen in ap-
partementen, enz. Voor beide 
is het wel duidelijk dat het 
voor jongeren onbetaalbaar 
is om je te vestigen in de vijf 
dorpen. “Moet je het wel wil-
len om per se hier te wonen?”, 
is de retorische vraag van 
Max Schouten. Hij werkt als 
communicatieadviseur voor 
de Hoge School Amsterdam 
en Rijk studeert geschiedenis 
in de hoofdstad. Hun sociale 
leven speelt zich grotendeels 
af buiten Wijdemeren.

Fusie
Max en Rijk denken breder, 
net als veel andere jongeren, 
weten ze. Het behoud van 
Wijdemeren als een zelfstan-
dige gemeente is een utopie. 
Samen met Hilversum ligt 
voor de hand, met één sterke 
Gooi en Vechtregio op de ho-
rizon. “Eigenlijk is er al een 
verkapte fusie met Hilver-
sum”, meent Rijk “de belas-
tingen, financiën, ICT, noem 
maar op. We doen al zoveel 
onder die paraplu.” Max vult 
aan: “We moeten eens heel 
goed kijken hoe Weesp prima 
geïntegreerd wordt in Am-
sterdam. Dat zou een mooi 
voorbeeld zijn hoe Hilversum 
samen gaat met Wijdemeren, 
met aparte wijkwethouders.” 
De jonge honden blijven voor-
lopig nog actief in de Wijde-
meerse politiek, er zijn nog 
teveel idealen waar ze voor 
willen strijden. Maar als er 
woonruimte vrijkomt in de 
Pijp of elders, dan……

Wandelen, zwemmen, knut-
selen en de tijd nemen om 
mensen écht te verwennen. 
Vrijwilligerswerk in exper-
tisecentrum Zonnehoeve 
geeft Marga Korswagen (60) 
invulling aan haar leven. ‘Ik 
word er heel erg blij van.’ 

Marga werkte tot haar 58e als 
verpleegkundige in ziekenhuizen 
en een verzorgingshuis.  
Maar nooit kwam ze toe aan dat 
wat ze het allerleukste vindt aan 
het vak: omgaan met mensen. 
‘Het extra stukje schoot er vaak 
bij in’, zegt ze. Vrijwilligerswerk 
maakt het gemis goed. 

‘Als vrijwilliger kan ik de tijd 
voor mensen nemen, ze lekker 
verzorgen.’

Genieten 
Voor Marga was het werken met 
demente ouderen een eyeope-
ner. ‘Ik riep altijd: ‘Ik ga nooit met 
demente mensen werken.’ Daar 
ben ik van teruggekomen. Het 
geeft me zoveel. Ik vind het mooi 
om te zien hoe mensen, die door 
hun dementie toch een beetje in 
zichzelf zijn gekeerd, heel open 
kunnen zijn. Ik vind het fijn om 
met ze te werken. Met name 
het een op een bezig zijn, samen 
zwemmen bijvoorbeeld. 
En knutselen. Als je ziet hoe blij 

ze naar huis gaan met een knut-
selwerkje. Daar kan ik echt van 
genieten.’

Voldoening
Marga zou het vrijwilligerswerk 
voor geen goud willen missen. 
‘Ik ben redelijk jong gestopt met 
werken en heb geen kinderen. 
Thuis zitten is niets voor mij. Dit 
werk geeft zoveel voldoening. 
Laatst zei een bewoonster na het 
zwemmen tegen me: ‘Oh, wat 
ben ik blij met jou.’ Dan denk ik: 
‘Yes, leuk! Ze is het misschien 
tien minuten later weer vergeten, 
maar dat moment beleeft ze heel 
intens. Daar doe ik het voor.’ 

Voor Marga was werken in Zonnehoeve een eyeopener

‘Vrijwilligerswerk geeft invulling aan mijn leven’

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor onze locatie Zonnehoeve,  
het expertisecentrum voor mensen met dementie. 

Geïnteresseerd? Kijk op www.hilverhart.nl en meld je aan!

hilverzorg.nl

Vrijwilliger Marga (links) met een cliënt
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Diana en Jasper Ketelaar leven 
toe naar Zomerspektakel
Door: Mark Hilberts

NEDERHORST DEN BERG - 
Het Zomerspektakel staat 
met grote letters geschreven 
in de agenda van Diana en 
Jasper Ketelaar. Al sinds hun 
jeugd zijn ze verknocht aan 
het zomerfeest in Nederhorst 
den Berg dat dit jaar op 22 en 
23 juni wordt georganiseerd 
door Stichting Nederhorst 
den Berg Aktief. Jasper doet 
dit jaar voor de vierde keer 
mee aan de A en S Sprinttri-
athlon. Sindsdien heeft het 
evenement voor hun Diana 
(44) en Jasper (41) nog meer 
betekenis gekregen. “Als 
kind ging ik al graag kijken 
bij de triathlon samen met 
mijn vader. Nu Jasper mee-
doet sta ik met onze drie kin-
deren langs de kant om hem 
aan te moedigen”, vertelt 
Diana enthousiast. Jasper 
vindt het superleuk dat er in 
Nederhorst den Berg zoveel 
toeschouwers afkomen op 
het Zomerspektakel.

“De A en S sprinttriathlon 
is een gezellig dorps sporte-
venement dat zeer in trek is 
bij triatleten in Wijdemeren 

en ver daar buiten. Dit jaar 
wordt het evenement voor de 
34e keer georganiseerd. Al in 
februari werd het maximum 
aantal deelnemers bereikt. 
Diana en Jasper hebben niet 
alleen een grote klik met het 
evenement maar ook met de 
hoofdsponsor van de Sprint-
triathlon, A en S Financieel 
Adviseurs uit Hilversum.

Voor een nieuwe termijn van 
drie jaar zal de naam van A 
en S Financieel Adviseurs 
verbonden zijn aan een van 
de mooiste sportevenemen-
ten van Wijdemeren. A en S 
Financieel Adviseurs heeft 
een warme band met het 
Vechtdorp. Het bedrijf heeft 
veel klanten uit Wijdemeren, 
onder wie Diana en Jasper Ke-
telaar. Via mede-eigenaar van 
het bedrijf, oud-Berger Mark 
Smits, werd Jasper Ketelaar 
als goede klant gevraagd om 
met het A en S bedrijfsteam 
deel te nemen aan sporteve-
nementen. Jasper vindt dat 
geweldig om te doen.

“Dat de inschrijving voor de 
A en S Sprinttriathlon hele-

maal vol zit zegt wel genoeg”, 
vindt Jasper. Het wordt goed 
georganiseerd door de Bergse 
Runnersclub en het is prach-
tig om te zien dat zoveel vrij-
willigers een steentje willen 
bijdragen om het evenement 
mogelijk te maken. Jasper 
krijgt een kick van het spor-
ten en dat zorgt er voor dat 
hij lekker in zijn vel zit.

Het trainen voor de sprint-
afstand in Nederhorst den 
Berg, 500 m zwemmen, 20 
km fietsen, 5 km hardlopen, 
is voor Jasper goed te doen 
naast zijn werk en gezinsle-
ven. In het dagelijks leven is 
hij verkoopmanager business 
development bij de Zweedse 
firma Gunnebo . “Van spor-
ten in mijn vrije tijd word 
ik gewoon blij, lekker vier 
keer per week actief zijn. 
Verwacht van mij geen won-
deren, ik doe het voor mijn 
plezier en laat een biertje of 
wijntje op zijn tijd er niet 
voor staan.”

Ondanks dat plezier voorop 
staat laat Jasper niets aan 
het toeval over. Samen met 
zijn sportkameraard Marcel 
Schaper traint hij zodra de 
temperatuur het toelaat in 
de Spiegelplas. Jasper werkt 
daarnaast volgens een gedo-
seerd trainingsprogramma 
zijn loop- en fietskilometers 
af in de wijde omgeving van 
Nederhorst den Berg. Voor 
Diana is deelname aan de A 
en S Sprinttriathlon nu nog 
een stapje te ver, maar het 
vuur brandt wel om ooit eens 
deel te nemen.

   

Dillewijn lanceert nieuwe programmering

Rotatie @ Maartje ter Horst & 
André Beuving

ANKEVEEN - Met een spette-
rende show lanceerde Thea-
ter de Dillewijn op 24 mei

j.l. op feestelijke wijze het 
nieuwe programma voor het 
2019-2020. Dit ging gepaard 
met bubbels en hapjes, met 
een mooie presentatie, en 
met enkele optredens van ar-

tiesten die later dit jaar in De 
Dillewijn zullen gaan optre-
den. Om geheel Wijdemeren 
in éen keer te kunnen infor-
meren, trof u vorige week in 
Weekblad Wijdemeren al het 
nieuwe Dillewijn program-
maboekje aan! U heeft het 
waarschijnlijk al bekeken 
en gezien dat Theater De 
Dillewijn dit nieuwe seizoen 
weer veel moois te bieden 
heeft! De website is geheel 
aangepast, en ook daar kunt 
u al een kijkje nemen bij de 
nieuwe programmering. De 
Dillewijn wenst u weer een 
fantastisch seizoen toe, dat 
van start gaat in het weekend 
van 28 en 29 september.
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Lotenverkoop Zonnebloem
De lotenverkoop is een be-
langrijke inkomstenbron 
voor de Zonnebloem. Voor 
de afdelingen wordt dit ook 
steeds belangrijker. Daarom 
mogen op 15 juni van 11:00 
tot 14:00 uur loten verkocht 
worden bij de ingang van de 
Jumbo en Joy’s Cadeaus & 
Woonaccessoires. Er wordt 
een goed zichtbare stand 
geplaatst. Doet u boodschap-
pen, steun dan Zonnebloem 
Loosdrecht door loten te ko-
pen. We kunnen met de op-

brengst zoveel leuke activi-
teiten organiseren voor onze 
gasten die overwegend min-
der mobiel zijn. Wilt u weten 
wat we allemaal doen? Neem 
dan een kijkje op de website 
zonnebloem.nl/loosdrecht 
of op onze facebook pagina. 
Zien we u bij onze stand?

Loterijvergunning verleend door 
de Raad van Bestuur van de 
Kansspelautoriteit aan Stichting 
SNL/Zonnebloem 10293 d.d. 6 de-
cember 2016. Kijk op: ssnl.nl

   

Burenmaaltijd
De Emtinckhof aan de Eiken-
laan 51 in Loosdrecht biedt 
een ontmoetingsplek waar 
u buurtgenoten ontmoet en 
nieuwe vrienden kunt ma-
ken. In het Ontmoetingscen-
trum worden diverse activi-
teiten georganiseerd die daar 
op zijn gericht. Op woensdag 
19 juni tussen 12.00-14.00 
uur organiseren we weer 
onze maandelijkse gezellige 
burenmaaltijd. Het

menu bestaat uit kippenpoot 
en frisse salade en gekruide 
aardappelwedges. Een toetje 
mag natuurlijk niet ontbre-
ken: Dit keer een heerlijke 
sorbet. Kosten voor deze ge-
zellige buurtmaaltijd bedra-
gen slechts € 12,50. Graag 
uiterlijk 14 juni aanmelden 
via 035-5888229 of via grand-
cafe@inovum.nl. We zien u 
en uw buurtgenoten graag de 
19e!

   

GooiTV
Vanaf woensdag 13 juni 
zendt GooiTV de volgende 
programma’s uit: - TV Ma-
gazine met onder andere de 
Kunstroute in Wijdemeren. 
- Ruud Bochardt praat in 
‘In Derde Termijn’ over het 
schoolzwemmen met Geert-

Jan Hendriks,

wethouder in Gooise Meren 
en Floor Elderman (GDP). 
- Het gesprek met de burge-
meester van Wijdemeren 
Freek Ossel en van Gooise 
Meren Han ter Heegde. 
GooiTV is te zien bij o.a. Zig-

Je was mijn maatje, je was mijn alles.
Je had het leven zo lief.

Martin Vlug
Loosdrecht, 29 december 1965

Zaandam, 3 juni 2019

Niels de Ruiter
Mijndert en Cobie
Peter en Joke
Verdere familie

 Rody en Binky

Correspondentieadres:
Verfmolen 2, 1541 WE  Koog aan de Zaan

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN
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In Memoriam Martin Vlug

door: Herman Stuijver

Kort na zijn 25-jarig jubileum 
als organisator bij de Avond-
vierdaagse in Loosdrecht 
overleed Martin Vlug toch 
nog onverwacht op maandag 
3 juni in Zaandam. Hij stierf 
in het Zaans Medisch Cen-
trum, de oorzaak is nog niet 
bekend. Martin huwde op 15 
juni 2018 met Niels de Ruiter 
in Zaandijk. Na de huwelijks-
reis ging hij weer aan het 
werk in de taxiwereld waar-

in hij al jaren actief was. Kort 
hierop werd hij getroffen 
door een beroerte. Sindsdien 
was hij bezig met z’n her-
stel. Niels en Martin waren 
al ruim 10 jaar samen. De 
laatste maanden deed Martin 
vrijwilligerswerk, onder an-
dere als host in het ZMC en 
voor de Zonnebloem. Naast 
uiteraard 16 jaar voorzitter-
schap van de Loosdrechtse 
Avondvierdaagse. De laatste 
avond van de wandeltocht 
kon hij tot z’n blijdschap het 
defilé bijwonen, naast bur-

gemeester Ossel. Hij werd 
diezelfde avond in het zonne-
tje gezet, met onder andere 
een onderscheiding van de 
Wandelbond. Martin Vlug 
stond bekend als een lieve, 
zorgzame en sociale man. Hij 
laat naast zijn partner Niels, 
zijn ouders Cobie en Mijndert 
Vlug, zus Jolanda, broer Wil-
lem, zijn schoonouders Joke 
en Peter de Ruiter en verdere 
familie in groot verdriet ach-
ter. Afgelopen maandag was 
de crematie in Zaandam.

   

Bezoek atelier Ditte Benschop
Tijdens de zomereditie van 
het Landelijk Atelierweek-
end op 22 en 23 juni stellen 
beeldend kunstenaars in heel 
Nederland hun atelier open 
voor het publiek. Belangstel-
lenden krijgen zo een kijkje 
achter de schermen bij het 
creëren van kunstwerken. 
Op het recreatiepark De 
Mijnden nabij de Mijndense 
sluis is het atelier van Ditte 
Benschop bij haar woonark 
te vinden.

U kunt hier dus ook per boot 
aankomen om haar expositie 
te komen bewonderen. Ver-
der is er ruime parkeergele-
genheid beschikbaar. De af-
gelopen tijd heeft Ditte zich

steeds meer gericht op 3-di-
mensionale kunstwerken. De 
materialen die zij gebuikt, 
omvatten bijvoorbeeld wad-
denklei en meer natuurlijke 
stoffen. Het formaat van deze 
kunstwerken is dan ook fors 
te noemen.

Daarnaast bestaat haar as-
sortiment uiteraard ook uit 
schilderijen van modern en 
abstract tot figuratief en re-
alistisch. De technieken die 
zij hiervoor gebruikt bestaan 
uit collages, olieverf, acryl en 
aquarel. Al met al een onge-
looflijk en veelzijdig kunste-
naar. Een voorproefje kunt u 
alvast tot u

nemen op de website : www.
atelier-dittebenschop.nl. Zo-
wel op zaterdag 22 juni als 
op zondag 23 juni zijn de 
openingstijden van 11.00 tot 
17.00 uur.

Indien u niet in de gelegen-
heid bent om op deze expo-
sitiedagen te komen, is er 
altijd de mogelijkheid om het 
atelier te bezoeken na een 
telefoontje of via het contact-
formulier van de website. Ie-
dere bezoeker krijgt een half 
jaar lang gratis Vriend van 
Stichting Kunstweek, een 
vriendschap met veel voorde-
len. Bloklaan 22 A - Zwanen-
gat 8; 1231 AZ Loosdrecht; 
06-54904873; 0294-267983

   

Verbazing
Met verbazing verneem ik via de 
Nieuwsster van weer de zoveelste 
poging tot over de balk smijten 
van belastingcentjes. Nu zou er 
weer een onafhankelijke denk-
tank moeten komen om onze 
gemeente te voorzien van advies 
op beleid en projecten. Die zijn 
vast niet gratis en zullen weer 
oeverloos vergaderen. Laten wij 
ons dus piepelen door Weesp 
en Stichtse Vecht, en klap op de 
vuurpijl, praten over alweer een 

nieuw gemeentehuis en dit ter-
wijl er vooraf al bekend was dat 
de Rading een financieel fiasco 
zou zijn. Wordt het niet eens tijd 
om het gemeentegeld te besteden 
aan de gemeente zelf. Het wordt 
tijd voor renovatie van stoepen, 
goten en bestrating, straatver-
lichting te voorzien van een likje 
verf, enz. Plantsoenen wordt al 
jaren zo goed als niks gedaan. 
Dus, dames en heren van de ver-
schillende fracties in dit mooie 
dorp: loop, rijd en fiets eens rond 

en kijk eens wat echt belangrijk 
is en voorrang zou moeten heb-
ben in plaats van denktanks en 
nieuwe gemeentehuizen.

Ruud Vastenburg, Loosdrecht

De Beste Service van DBS 
Maaitechniek

ANKEVEEN- DBS Maaitech-
niek aan de Cannenburger-
weg 65 (De Slenk) is dé spe-
cialist in tuinmachines. “Wij 
verkopen en repareren alles 
wat met groen te maken 
heeft”, vat eigenaar Don van 
Schijndel het samen. Van een 
simpele heggenschaar tot 
een geavanceerde grasmaai-
er voor een voetbalstadion, 
u vindt alles van uw gading 
bij DBS.

“Wij hebben ook bewust de 
naam DBS wat eerst iets an-
ders betekende, veranderd 
in De Beste Service, want dat 
vinden we het allerbelang-
rijkst”, vervolgt Van Schijn-
del. “De klant ontzorgen is 
ons parool.”
Een maaier kopen is niet zo 
moeilijk, maar het gaat erom 
dat je een degelijk apparaat 
hebt dat past bij jouw tuin. 
Dan staan Don en zijn col-
lega’s voor u klaar om u van 
vakkundig advies te voorzien. 
“Omdat wij ook leveren aan 
de vakhandel, werken wij uit-
sluitend met goede merken 
als Husqvarna en Stiga, plus 
nog wat grote namen. Dan 
weet je wat je in huis hebt.” 
Van Schijndel noemt het een 
kwestie van de lange adem. 
Door goede mond-op-mond- 
verhalen weten klanten dat je 
bij DBS goed geholpen wordt. 
Ook voor reparaties kun je 
elk moment aanwaaien op de 
Cannenburgerweg.

Naast een goed gevulde werk-
plaats kijk je je ogen uit in 
de grote showroom, vol met 
grasmaaiers, kettingzagen, 
bladblazers, grastrimmers, 
waterpompen en handgre-

pen. Daarnaast zie je een 
gevarieerd assortiment aan 
tuingereedschap, kortom van 
klein naar groot. Bovendien 
weten Van Schijndel c.s. ook 
vrij goed wat een klant wil. 
In de categorie ‘big boys toys’ 
staan er een paar schitteren-
de ebikes en e-scooters klaar. 
Je zou er zo opspringen en 
weg racen.

Robotmaaiers
Don van Schijndel wordt he-
lemaal lyrisch als hij vertelt 
over de robotmaaiers. Dat 
schijnt op dit moment dé 
trend te zijn. Vooral die van 
Husqvarna ontzorgen de con-
sument anno 2019 optimaal. 
Met een draadje in de grond 
kun je het robotje aanstu-
ren die precies doet wat hem 
wordt opgedragen. “Deze is 
echt top! Hij onderhoudt niet 
alleen het gras, hij voedt ook 
je bodem en je krijgt een per-
fect gazon.”
Naast particulieren doet DBS 
Maaitechniek o.a. ook zaken 
met de voetbalstadions van 
Ajax en Feyenoord om het 
gras in topconditie te hou-
den. De acht DBS ‘ers werken 
niet alleen in de werkplaats 
en showroom, ook de service-
bus is vaak onderweg naar 
de klandizie. Plus de backof-
fice die de zeven webshops 
beheert: De Tuinmachine, De 
Sneeuwmachine, Tuinmachi-
ne Outlet, De Robotgrasmaai-
er, Tweedehandstuinmachi-
ne en Gebruiktegolfkarren.nl 
U bent te allen tijde welkom 
voor verkoop en reparatie. 
Cannenburgerweg 65, 1244 
RH Ankeveen; 035- 642 33 58; 
www.dbsmaaitechniek.nl
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8e Wijdemeren Beach Event

KORTENHOEF- Ook deze zo-
mer organiseren ODIS Vol-
leybal, SV ‘s-Graveland en 
TV Westerveld in het laatste 
weekend van juni het Wijde-
meren Beach Event. De par-
keerplaats van Sporthal De 
Fuik wordt op 28, 29 en 30 
juni met ruim 300 kub zand 
omgedoopt tot Wijdemeren 
Beach.

Inmiddels is de organisatie 
toe aan de achtste editie en ie-
der jaar wordt het evenement 
groter, drukker en leuker! 
De voorbereidingen zijn in 
volle gang en met de inschrij-
vingen loopt het prima. Het 
Beachvolleybal toernooi is 
zelfs met maar liefst 35 teams 
al helemaal volgeboekt. Ook 
bij het footvolley en beachten-
nis lopen de inschrijvingen 
goed, maar inschrijven voor 
deze onderdelen is nog moge-
lijk.

Beachtennis
Vrijdagavond 28 juni van 
15.00 tot 22.00 uur: Beachten-
nis voor jeugd en

senioren. Een relatief nieuwe 
maar bijzonder spectaculaire 
tennisvariant in wedstrij-
den van 2 tegen 2 (heren, 
dames, jongens en meisjes, 

geen mix). Met een speciaal 
beachtennisracket en een wat 
lichtere, zachte bal (de organi-
satie regelt deze materialen). 
De senioren zitten al hele-
maal vol, inschrijven voor 
de jeugd is nog mogelijk. De 
jeugd (12 t/m 17 jaar) speelt 
van 15.00 tot 17.00 uur, de se-
nioren (vanaf 18 jaar) spelen 
van 17.00 tot 22.00 uur.

Beachvolley
Zaterdag 29 juni van 9.30 tot 
17.30 uur: Beachvolley. Op 
zaterdag 29 juni organiseert 
ODIS Volleybal uit Kortenhoef 
haar 8e Beachvolleybal toer-
nooi. Dit toernooi wordt voor-
al gekenmerkt door de ple-
zierfactor. Hoewel iedereen 
natuurlijk wel wil winnen, 
vindt de organisatie het pas 
een geslaagd evenement als 
iedereen het naar zijn of haar 
zin heeft. Het deelnemersveld 
is inmiddels compleet, maar 
kom gerust kijken.

Footvolley
Zondag 30 juni van 12.00 
tot 17.00 uur: Footvolley. In 
teams van 4 personen heb je 
één opdracht: zorg ervoor dat 
de bal niet op jouw helft

op de grond komt, maar wel 
op die van de tegenstander. 

En vooral: gebruik daarbij 
niet je armen en handen. Er 
is nog ruimte voor vier teams 
dus.

Panna Knock out
Zondag 30 juni van 14.00 tot 
17.00 uur: Panna Knock out. 
Op zondag 30 juni kunnen 
jongens en meisjes, zowel be-
ginners als gevorderden van 
8 t/m 18 jaar, elkaar uitdagen 
voor een 1 tegen 1 duel in 
sporthal De Fuik in Korten-
hoef. Het toernooi start om 
14.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Vanaf 13.30 uur kunnen 
deelnemers zich ter plekke 
inschrijven. Kijk voor meer 
info op de website.

Sponsors
Dit evenement wordt moge-
lijk gemaakt door de spon-
sorbijdrage van verschillende 
bedrijven uit de regio en de 
vele vrijwilligers zullen in 
de week voorafgaand aan het 
evenement weer druk zijn 
met de opbouw en organisa-
tie. Er worden ruim 300 m3 
zand (13 vrachtwagens vol) 
op het parkeerterrein van 
Sporthal De Fuik in Korten-
hoef gestort en uitgereden: 
genoeg voor 5 velden en heel 
veel sportplezier. Informatie: 
www.wijdemerenbeach.nl.

   

Kom op gitaarles bij gitaarschool Ankeveen
ANKEVEEN - Wat is er leuker 
dan zelf muziek maken en 
op gitaar je favoriete num-
mers te spelen? Of misschien 
heb je wel plannen om ooit 
je eigen gitaarband te begin-
nen. Bij ons ben je zowel als 
beginnende als gevorderde 
gitarist(e) aan het juiste 
adres. Bij Muziekvereniging 
de Vriendschapskring in An-
keveen geven we namelijk al 
een aantal jaren privéles-

sen op gitaar. De gitaarles-
sen worden gegeven door de 
professionele en zeer ervaren 
docent Tatakh Huisman, die 
op woensdagmiddag in Anke-
veen is om op verschillende 
niveaus les te geven. Heb je 
(nog) geen eigen gitaar dan 
is dit geen enkel probleem, 
want onze muziekvereniging 
beschikt over een aantal goe-
de lesgitaren die je als lid van 
de gitaarschool gratis in

bruikleen kunt krijgen. Heb 
je al een eigen gitaar, dan 
neem je die mee natuurlijk. 
Kortom, er is geen enkel ex-
cuus meer om niet te begin-
nen met gitaarspelen of om je 
spel snel te verbeteren. Bij ons 
leer je het! Wil je meer weten 
over de mogelijkheden, les-
tijden en kosten, of een keer 
een les meemaken? Stuur 
dan een e-mail naar info@
vriendschapskring.nl

Dick le Mair nieuwe 
slagwerkdirigent 
BMOL

 
KORTENHOEF- BMOL World 
Percussion heeft sinds een 
maand een nieuwe dirigent, 
die tevens de drum- en slag-
werklessen verzorgt. Met de 
komst van Dick is het weer 
gelukt om een bijzondere di-
rigent aan onze slagwerkaf-
deling te verbinden. En bij-
zonder, dat is Dick zeker.

Dick maakte concertreizen 
door de hele wereld, was 
gastdocent aan de universi-
teiten van Sydney, Caracas, 
Odense en Porto en hij heeft 
meegewerkt aan diverse ra-
dio- en plaatopnames. Dick 
is naast een zeer bevlogen 
docent/dirigent ook compo-
nist/arrangeur. Dat doet hij 
in opdracht van omroepen 
en platenlabels, maar hij 
schrijft ook voor orkesten, 
etc. Dat Dick en BMOL World 
Percussion bij elkaar passen 
blijkt ook uit de gezamenlij-

ke liefde voor wereldmuziek: 
Dick beheerst alle slagwerk-
instrumenten en combineert 
klassieke en Keltische invloe-
den met jazz en avant-garde. 
Slagwerk wordt bij BMOL op 
allerlei niveaus gespeeld, van 
starter tot en met (vooroplei-
ding) conservatorium. BMOL 
beschikt over een groot as-
sortiment aan slagwerkin-
strumenten. Je bent bij ons 
dus nooit uitgeleerd. Het is 
voor ons dan ook super dat 
we Dick gevonden hebben, 
hij inspireert elke muzikant 
op elk niveau. Wil jij dat ook 
meemaken? Kom dan eens 
kijken op maandagmiddag/-
avond in ons repetitiege-
bouw ‘t Akkoord aan de Kwa-
kel. Wil je een live optreden 
zien: World Percussion treedt 
op tijdens de braderie op de 
Meenthof op 15 juni. Meer 
informatie kun je vinden op 
www.bmol.nl/slagwerk.

   

Van Herrikhuyzen verpulvert 
wereldrecord
NEDERHORST DEN BERG- 
Carolien van Herrikhuyzen 
heeft tijdens de Grand Prix 
-wedstrijden op de wieler-
baan in Moskou haar oude 
UCI- wereldrecord in de leef-
tijdsgroep 40-44 met bijna 
een halve seconde verbeterd.

Afgelopen oktober bracht ze 
in Los Angeles het staande 
record over 200 meter vlie-
gende start al op haar naam 
en verlaagde het van 12.140 
naar 12.006 seconden. Nu 
zette ze de uitzonderlijke tijd 
van 11.560 op de klok.

Dat betekent dat zij fietste 
met een gemiddelde snelheid 
van ruim 62 km per uur. De 
Olympische baan van 1980 is 
een spectaculaire baan met 
een lengte van 333 meter 
en een zeer hoge en steile 
wand. Zonder verwachtingen 
toog Carolien naar Moskou 
om ‘daar eens te rijden en 
de baan eens te ervaren. Het 
resultaat noemt ze: ‘Bizar en 
nog niet helemaal te bevat-
ten’.



Persoonlijke terugblik op 
D-Day

D- Day op 6 juni roept bij Ali-
cia Visscher bijzondere her-
inneringen op. Ze slaat geen 
minuut over van de tv-pro-
gramma’s over de invasie op 
de stranden van Normandië.

door: Herman Stuijver

“Het lijkt wel of ik naarmate 
ik ouder word er steeds meer 
mee bezig ben. Ik heb veel 
bewust meegemaakt, ik was 
een meisje van zeven toen de 
oorlog begon. Bepaalde de-
tails komen in flitsen terug, 
andere ben ik vergeten.” Ze is 
omringd met foto’s, brieven, 
krantenknipsels en andere 
attributen. Met haar zoons 
maakte ze in april 2004 een 
trip naar Normandië, langs 
bekende stranden als Oma-
ha-, Utah- en Junobeach. Op 
het strand wilde ze schrijven 
‘Dear Boys, We will never for-
get’. Ze zag de Pegasus Bridge, 
waar de eerste Britse troepen 
landden. Het museum in Ar-

romanches, over de smalle 
kustweg, langs de bunkers 
waar de Duitsers zaten die 
Alicia steevast ‘moffen’ blijft 
noemen. Ook het bekende 
kerkje met parachutist van 
St. Mère Eglise werd bezocht 
en Point du Hoc waar de 
droppingzones van de gealli-
eerden waren gesitueerd. Het 
waren emotionele dagen en 
nog krijgt Alicia tranen in de 
ogen als ze zichzelf terugziet 
op een massaal ereveld met 
kruisen. “Het zijn mixed fee-
lings”, vervolgt Alicia “want 
het is rouwen, maar toch ook 
blijheid dat met D-Day onze 
vrijheid in zicht kwam.”

Meidagen ‘40
Terwijl haar vader voer als 
kapitein op een koopvaar-
dijschip van de Rotterdamse 
Lloyd nabij Genua werd de 
7-jarige Alicia ‘s ochtends 
op 10 mei ruw uit haar slaap 
gewekt. Haar twee oudere 
broers stonden al op de 3e 
verdieping om te zien hoe de 

Duitse Luftwaffe bommen 
liet vallen in de Schevening-
se duinen. Daar woonde ze 
toen. Dat werd alras Sperrge-
biet en dus moest het gezin 
evacueren naar Voorburg. 
“Het was vreselijk spannend. 
Papa zouden we 5 jaar lang 
niet meer zien.” Bepaalde 
gebeurtenissen ziet Alicia 
ruim 75 jaar later nog haar-
fijn voor zich. Zo was ze ook 
getuige van een razzia op die 
stille Herenweg in Voorburg. 
Met moeite sleepte ze twee 
gamellen met soep naar huis 
toen ze plots vier Duitse sol-
daten in leren jassen zwaar 
bewapend zag lopen. Een 
jongen dook tevoorschijn uit 
een poortje en werd ter plek-
ke doorzeefd met kogels. “Pas 
vele jaren later hoorde ik dat 
het een vriendje was met wie 
ik altijd speelde”. De hereni-
ging met vader was ook een 
moment om nooit te verge-
ten. Toen hij in augustus ‘45 
thuis kwam, durfde Alicia 
niet eens bij de deur te staan. 
Vanaf een muurtje tegenover 
hun woning zag ze hoe een 
man met een Borsalinohoed 
haar moeder begroette.

Vrijheid
Uren kan mevrouw Visscher 
verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog en de nasleep. 
Hoe ze brieven schreef met 
de soldaat van Oranje, Erik 
Hazelhoff Roelfzema, hoe ze 
in contact kwam met de Ca-
nadese veteraan Alan Kirk-
wood, hoe ze veel verzamelt 
over die tijd en over de jaar-
lijks bezoeken aan bevrij-
dingsfeesten die haar in hart 
en ziel raken. “Het allerbe-
langrijkste blijft wat mijn va-
der zei”, sluit Alicia Visscher 
af. “Hij sleepte ons mee langs 
alle oorlogsbegraafplaatsen 
en dan zei hij ‘dit mag je 
nooit meer vergeten dat al 
deze mensen voor onze vrij-
heid zijn gesneuveld’. Ik hoop 
dat de jeugd deze les mee-
neemt naar de toekomst.”

Woensdag 12 juni 201910

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

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Vitality Control 
opent nieuw pand

foto: Rolf Trijber Fotografie

Met een gouden schaar open-
de Kim Kötter vrijdag jl. de 
nieuwe sportschool ‘Vitality 
Control’ aan de Pr. Margriet-
straat 45A in Loosdrecht. 
Voor de jonge Loosdrechtse 
vitaliteitscoaches Cristian 
van Zoomeren en Ramón van 
Weenen (23) is het fijn dat de 
ex- Miss Universe Nederland, 
presentator en onderneem-
ster tot hun klantenkring be-
hoort.

Mevrouw Kötter die met haar 
echtgenoot en kinderen in 
Loosdrecht woont, zei dat 
ze zich voelde aangetrokken 
door wat Cristian en Ramón 
willen bereiken. “Het is niet 
alleen een strakke bilspier, 
ook de mindset hoe om te 
gaan met je lichaam vind ik 
een uitstekend concept”, zei 
ze. De kern van hun aanpak 
gaat over de samenhang tus-
sen bewegen, voeding en 
coaching. Cristian: “Een vi-
taal persoon is zowel geeste-
lijk als lichamelijk gezond. 
Dus niet alleen de spieren 
ontwikkelen, maar ook het 
innerlijk hoort erbij. Hoe je 
je voelt. Je alleen maar be-
zig houden met één aspect, 
werkt niet.” Ramón vult aan: 
“Maar het is ook van belang 
dat we willen aansluiten bij 
wat iemand wil. Zijn of haar 
wensen en behoeften be-

palen wat er gebeurt.” Niet 
alleen is hun nieuwe huis-
vesting een goed uitziende 
ruimte met apparatuur als 
een loopband, fietsen, ge-
wichten, ballen, matjes en 
rek- en stretchbank, ook aan 
de buitenkant wordt reke-
ning gehouden met je mind. 
Een smalle patio vol planten 
biedt ruimte voor een bota-
nische gym. De coachruimte 
met een robuuste houten ta-
fel steunt het idee dat naturel 
en vitaliteit samen gaan.

Wethouder economie Jan 
Klink was ook blij met deze 
jonge ondernemers die vorig 
jaar net buiten de boot vielen 
bij de top-3 van ‘startende on-
dernemers’. “Goed voor het 
dorp”, meende Klink. Natuur-
lijk waren er vele bedankjes 
vanuit het tweetal. Naast de 
klussende vaders hadden de 
moeders de mannen opge-
voed met yoga en meditatie. 
Wout van Paridon was hun 
mentor op het gebied van on-
dernemerschap met wie ze 
een goede klik hebben. Cris-
tian en Ramón hadden zelfs 
een complete maaltijd voor 
de bezoekers georganiseerd 
om ‘hun verandering van 
binnenuit’ vorm te geven. 
Op zaterdag 15 juni is er een 
Open Huis van 12.00 tot 17.00 
uur, met een persoonlijke 
rondleiding. Zie ook: www.
vitalitycontrol.nl

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

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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Pampus jubileum zeilen bij 
KWVL

Foto: Eize Hoekstra

De Pampusklasse viert ko-
mend weekend een dubbel 
jubileum: de Pampus is al 85 
jaar oud en de Pampusclub 
viert dat zij 60 jaar bestaat. 
De Pampusclub heeft de 
KWVL gevraagd de lustrum-
wedstrijden te organiseren.

Op donderdag 13 juni wor-
den de deelnemers vanaf 
14.00 uur welkom geheten, 
de kranen staan op. De prijs-
uitreiking is op zondag om 
16.00 uur. De eerste race zal 
op vrijdag 14 juni van start 
gaan. Er wordt een vloot van 
121 schepen verwacht. De 
Pampussen zullen komend 
weekend de plassen domine-
ren. Op vrijdag, zaterdag en 
zondag worden 7 officiële 
wedstrijden gevaren. Op vrij-
dag wordt er een familiewed-

strijd gevaren (vader/ zoon, 
man/vrouw, opa/ kleinkind 
etc.) en op zaterdag is er een 
integratiewedstijd. Tijdens 
die race vaart de stuurman 
van de hoogst geklasseerde 
boot (na de eerste dag) met 
de bemanning van de laatst 
geklasseerde boot. Hierdoor 
ontstaan bijzondere koppels; 
jong/oud, Fries/ Loosdrech-
ter, goede zeiler/achterhoede 
zeiler. Alles draait om ‘in-
tegratie’. Tussen de regio’s 
(Friesland/ Loosdrecht), qua 
niveau (oud -Olympiërs, WK-
gangers/ recreatieve zeilers), 
qua leeftijd, qua geslacht, de 
nieuwe generatie en de oude 
generatie Pampuszeilers. Op 
vrijdag is er een interessant 
‘walprogramma’ met diner, 
muziek en een amusant stuk-
je cabaret. En op zaterdag 
wordt het officiële Pampus-
diner gehouden, in een grote 

tent op het KWVL-terrein, 
met maar liefst 365 mensen 
aan tafel. Een unicum qua 
hoeveelheid gasten. Na het 
diner is er feest, met mede-
werking van de 23- koppige 
DeBasic Big band in de tent.

Trots
Waar is de Pampusklasse 
trots op? Op de onderlinge 
eenheid, op de laagdrem-
peligheid, op de grote deel-
nemers- velden, op de vele 
vrouwelijke zeilers, op het 
het niveau (met veel kampi-
oenen), op de jeugdige talen-
ten en op het feit dat steeds 
meer zeilers overstappen 
naar de Pampus. Koninklij-
ke Watersport Vereeniging 
Loosdrecht (KWVL); Oud 
Loosdrechtsedijk 151, Loos-
drecht. www.pampusclub.nl

   

SLOEPenTOCHT ‘Ga voor goud!’
 
Op zondag 7 juli is het feest 
op het water want dan gaat 
Stichting SLOEP voor goud 
tijdens de 20ste SLOEPen-
TOCHT.

Meedoen is eenvoudig: hang 
de gouden wimpel aan je 
boot en je kan genieten van 
muziek, leuke activiteiten 
en heerlijke proeverijtjes tij-
dens een ‘Rondje Loosdrecht’. 
De wimpel zit (samen met 
proeverijbonnen voor 4 per-
sonen, het programma, de 
route en verrassingen) in 
deelname tassen die vanaf 
zaterdag 29 juni voor € 27,50 
te koop zijn bij Joy’s Cadeaus 
& Woonaccessoires (Nootweg 
43C, Loosdrecht), bij Sam’s 
IJs (Oud-Loosdrechtsedijk 

198, Loosdrecht) en bij de 
Sluiswachter van de Mijn-
dense Sluis, (Mijndensedijk 
21, Loenen). Wees er snel bij, 
want het aantal deelnemers 
is beperkt en (helaas) OP=OP. 
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. 
Hebt u geen boot, dan hoeft 
u deze dag niet te missen. 
Want op de fiets kunt u de 
route langs de sluizen ook 
volgen en genieten van de 
gezelligheid. Dit jaar kunt u 

optredens vinden bij onder 
andere de Mijndense sluis, 
Ottenhome, de Raaisluis, 
Bar-Bistro het Bruggetje en 
natuurlijk bij sluis ‘t Hemel-
tje. Bij ‘t Hemeltje zullen Jan, 
Lesley en Nico het publiek in 
en om de sluis vermaken met 
leuke spelletjes en heerlijke 
muziek. Komt u met de auto, 
dan is er bij sluis ‘t Hemel-
tje in Nederhorst den Berg 
gezorgd voor voldoende par-
keergelegenheid, volg daar-
voor de parkeerinstructies 
op van onze parkeerwachten. 
De SLOEPentocht begint op 7 
juli om 10 uur, bezoek voor 
het volledige programma en 
de route de website www.
stichtingsloep.nl.

Weergoden verstoren 
Regenboogfeest

Elk jaar kijken de Regen-
boog zeilers uit naar een 
mooi Pinksterweekend op de 
Loosdechtse Plassen. Dit jaar 
hadden zich 36 deelnemers 
voor het Regenboogklasse 
Evenement Loosdrecht, bij 
de organiserende vereni-
ging, de KWVL, gemeld.

De eerste dag, zaterdag, viel 
letterlijk en figuurlijk in het 
water. Om 10 uur was het al 
duidelijk dat er die dag met 
zoveel wind en regen (wind-
kracht 6 met vlagen van meer 
dan 8 bft.) niet gevaren kon 
worden. Zondag begon veel-
belovend. De zon scheen en 
met een mooi lopend windje 
stond de deelnemers een 
mooie zeilochtend te wach-
ten. Er konden twee wedstrij-
den gevaren worden. Na de 
lunch was het echter gedaan 
met de zeilpret. Niet alleen 
zakte de wind regelmatig 
weg. De wind draaide steeds 
alle kanten op. Zodanig zelfs 
dat starten bijna onmogelijk 
was. Er werden meerdere po-
gingen gedaan een wedstrijd 
te starten. Maar vijf startpro-
cedures moeten afgebroken 
worden vanwege wind shifts. 
Tot tweemaal toe werd een 
al gestarte wedstrijd afgebro-
ken, omdat de wind dermate 

van richting veranderde 
dat de baan geheel te bezei-
len was. Daarmee was van 
een eerlijke wedstrijd geen 
sprake meer. Rond 16.00 uur 
gaf iedereen het op en werd 
onverrichte zaken de haven 
opgezocht. Maandag maakte 
veel goed. Hoewel de wind 
draaierig bleef en de start-
lijn weer regelmatig verlegd 
moest worden, konden 3 drie 
volwaardige wedstrijden ge-
varen worden. In totaal wer-
den dus vijf in plaats van de 
geplande negen wedstrijden 
gevaren. Sven Coster bleek 
het beste tegen alle zeilstress 
bestand. Met drie eerste 
plaatsen, een derde en een 
vijfde voor de aftrek was hij 
de afgetekende winnaar van 
het weekend met grote voor-
sprong op Sjoerd Vollebregt 
die tweede werd.

Het was een gedenkwaardig 
weekend. Belangrijkste uit-
slagen 1. Sven Coster, Koos 
Jan van Brouwershaven, Mi-
chiel Sluijters; 2. Sjoerd Volle-
bregt, Boudewijn Beck, Roe-
lof Kok; 3. Mark Drontmann, 
Jip Penn, Robert Drontmann; 
Volledige lijst met uitslagen 
vindt u op www.kwvl.nl/zei-
len

   

‘Langste dag markt’ 
gaat niet door
 
De geplande ‘Langste dag 
markt’ op 21 juni aanstaande 
in de Emtinckhof kan
vanwege organisatorische en 
persoonlijke redenen helaas 

niet doorgaan. Houdt
onze website in de gaten. Zie 
https://emtinckhof.weebly.
com
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NieuwsSter
Ook op Facebook

NieuwsSter
Ook op Facebook

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

TE KOOP GARAGEBOX
Frans Halslaan vr. Prijs 

€32.500 info 06-53202313

STERRETJES

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

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL


