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Willem Stronck draagt praktijk over
Barbara Tanis neemt het sokje over

Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Na ruim twintig jaar als 
huisarts in Loosdrecht te 
hebben gewerkt, heeft Wil-
lem Stronck per 1 juli de 
praktijk officieel overge-
dragen aan Barbara Tanis. 
Een bekend gezicht, want 
Tanis werkt al vanaf janua-
ri 2019 – samen met Sanne 
Braas – in de praktijk.

In augustus 2018 liep Willem 
Stronck ernstige steekwonden 
op toen hij in zijn spreekka-
mer werd neergestoken. Een 
schokkende gebeurtenis die 
veel impact had op het leven 
de Loosdrechtse huisarts en 
zijn gezin. Stronck bleef een 
tijd thuis om op te knappen 
en probeerde sinds mei 2019 
zijn werkzaamheden weer op 
te pakken. Helaas lukte dat 
niet meer. “Het helpt mij dat 

ik het heb geprobeerd” legt 
hij uit, “daardoor heb ik er nu 
vrede mee om een nieuwe 
weg in te slaan. Het was wel 
een moeilijk besluit, maar het 
is nu goed. Op dit moment ben 
ik docent op de VU en leid toe-
komstige huisartsen op. Dat 
past bij mij, want dat deed ik in 
de praktijk ook.”

Contact met patiënten
Wat Willem het meeste mist, 
is het contact met patiënten. 
De eerste twee jaar deed hij 
ook bevallingen en consul-
tatiebureaus. “Veel mensen 
ken ik al heel lang en goed. Ik 
heb kinderen zien opgroeien.” 
De Loosdrechtse populatie is 
in zijn ogen een fijne patiën-
tengroep. Het zijn makkelijke 
mensen om vertrouwd mee 
te raken. Barbara is het daar 
mee eens. Zij vindt het dorpse 
karakter ook leuk, al kost het 
wel wat moeite om de familie-

verbanden te leren kennen. “Ik 
moet het me nog een beetje 
eigen maken” meldt ze met 
een lach.

Een leven lang volgen
Barbara Tanis is al veertien 
jaar huisarts. Haar drive om 
ooit huisarts te worden was ‘t 
kunnen volgen van patiënten. 
“Je begeleidt ze niet alleen bij 
een ziekte, maar een heel le-
ven lang” verduidelijkt ze. “Ja, 
‘t echt huisarts zijn, het vak 
waarvoor ik heb geleerd, dat 
ga ik ook missen” vult Stron-
ck aan. Beiden delen de heil-

zame werking van buiten zijn. 
De laatste jaren deed Willem 
alle huisbezoeken op de fiets 
en ook Barbara maakt op die 
manier tijdens het werk haar 
hoofd even leeg. Een aanpak 
die ze ook veel patiënten advi-
seren. “Als mensen het moei-
lijk hebben, dan moeten ze 
gaan lopen. Hup naar buiten, 
de hei op.”

Wees welkom
In het contact met patiënten 
probeert Tanis zoveel mogelijk 
het positieve te benadrukken 
en wil ze altijd open en eer-

lijk te zijn. Wees welkom, dat 
is haar houding, al valt dat in 
deze coronatijd niet altijd mee. 
De praktijk draait immers min-
der spreekuren en veel consul-
ten vinden telefonisch plaats. 
Maar ook nu wordt naar een 
goede manier gezocht om sa-
men in gesprek te gaan.

Afscheid 29 augustus
Op 29 augustus kunnen pa-
tiënten van de praktijk tus-
sen 14.00 en 16.00 uur in de 
Emtinckhof kennismaken met 
de nieuwe dokter en afscheid 
nemen van de oude. Uiteraard 
met inachtneming van de co-
ronamaatregelen. Stronck: 
“Toen ik thuis kwam te zitten, 
werd ik overladen met kaarten, 
bloemen, fruitmanden, flessen 
wijn en andere cadeautjes. 
Dat was geweldig, een enorme 
steun. Het afscheid geldt voor 
mij als een mooie toegift, maar 
alle blijken van meeleven en 
waardering die ik toen kreeg, 
dat was het belangrijkste. Dat 
vergeet ik nooit meer.”
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MAKELAARS - TAXATEURS

NOOTWEG 37 
1231 CP LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33 

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 
1231 NH LOOSDRECHT 
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ONZE KANTOREN NIEUWBOUW (op afspraak)
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

EURO

9

9

HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

ONZICHTBAAR

MET DE SMART-APP
VOLUMEREGELING

MAAK NU EEN AFSPRAAK B I J
BUFF ING OPT IEK & AUD IOLOG IE
035 2400 1 2 3 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar

Wij verzorgen uw declaratie

INLOOSDRECHT

VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN

Wij zijn per direct op 
zoek naar uitbreiding 
van ons team!

 
 

Slagerij Meat & Eat  |  info@slagerijmeatandeat.nl  |  035 6560267

Bel, mail of loop binnen op Meenthof 30 in Kortenhoef!
Ben jij die nieuwe enthiousiaste collega voor in onze slagerij? 

(24 - 38 UUR)
VERKOOPMEDEWERK(ST)ER

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden   088 - 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Boterhamworst, kiprollade
en cervelaat 

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Vleeswarentrio:

Hele week:

Mexicaanse tortilla’s
Gevuld met rundergehakt, kaas
en Mexicaanse saus

Echte Cordon Bleu’s
Gevuld met ham en kaas

Nu 3 stuks

100 gram

€ 10,-

€ 1,49

Samen € 4,98
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Aanpak cabomba:             
gratis nieuwe voorlichtingsmaterialen
LOOSDRECHT
‘Vaar om waterplanten 
heen’ is de belangrijkste 
instructie die huurders en 
eigenaren van een boot op 
de Loosdrechtse en an-
dere plassen mee krijgen. 
Met nieuwe voorlichtings-
materialen willen samen-
werkende partijen, waaron-
der de Vereniging Samen 
Cabomba Aanpakken, de 
zich snel verspreidende 
waterplanten cabomba en 
vederkruid tegengaan.

In de Loosdrechtse Plassen 
vormt de woekerende water-
plant cabomba een bedrei-
ging voor de waterrecreatie. 
“Deze waterplanten horen hier 
niet en zijn een plaag voor 

watersporters, zwemmers en 
vissers. Ze verspreiden zich 
snel door losse stukken die 
wortel schieten. Alleen samen 
kunnen we dat voorkomen”, 
zo valt te lezen in de nieuwe 
folder en op de bijbehorende 
sticker en instructiekaart. Voor 
de herkenbaarheid staat er 
een grappige illustratie op, ge-
maakt door Josse Blase. Een 
zoon van Kees Blase uit Loos-
drecht die zich al jarenlang in-
zet voor het aanpakken van de 
cabomba.

Instructies: wat te doen?
Op sommige plekken in de 
plassen valt haast niet te 
voorkomen dat je door water-
planten vaart, waardoor deze 
in de schroef van motorboten 

komen en de stukjes zich ver-
spreiden. Wat te doen als dat 
gebeurt?

1. Zet de motor een paar keer 
kort in de achteruit en spoel zo 
de schroef schoon.

2. Voorkom dat de stukken 
wegdrijven. Haal de stukken 
uit het water en bewaar deze 
in de boot.

3. Maak de boot (schroef en 
romp) schoon vóór je de ha-
ven in vaart. Herhaal hiervoor 
stap 1 en 2.

4. Gooi de waterplanten in de 
groenbak in de haven (of leg 
deze minimaal één meter van 
de oever op een waterkant).

Wat je nog meer kunt doen als 
je in of bij het water woont of 
werkt, valt de lezen in een fol-
der en online download.

Gratis voorlichtingsmateria-
len opvragen?
De voorlichtingsmaterialen 
worden de komende periode 
verspreid in het plassenge-
bied, onder andere bij verhuur-
ders van bootjes, ligplaatsen 
en recreatiecentra. Recrea-
tieondernemers en andere 
belangstellenden die de ma-
terialen willen helpen versprei-
den, kunnen deze bekijken op 
www.wijdemeren.nl/cabomba. 
Stuur daarna een e-mail naar 
cabomba@wi jdemeren.n l 
waarin u beschrijft welke ma-
terialen u wilt ontvangen en op 

welk adres. U krijgt deze dan 
gratis toegestuurd of bezorgd.

Brede aanpak
Dit project maakt deel uit van 
het Uitvoeringsplan Oostelijke 
Vechtplassen (zie vechtplas-
sen.nl) waarbij meerdere par-
tijen samen werken aan het 
bevorderen van de waterkwa-
liteit, natuur en recreatie. Voor 
de bestrijding van cabomba en 
vederkruid is een driejarig plan 
van aanpak gemaakt. Inwo-
ners of recreatieondernemers 
die hier vragen over hebben 
kunnen een e-mail sturen naar 
de Vereniging Samen Cabom-
ba Aanpakken via
vsca.loosdrecht@gmail.com.

   

Frisse douches van de brandweer
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Na een week van extreme 
hitte met overvolle strand-
jes, drukte op de plassen 
en een verlangen naar 
vocht in diverse vormen 
lijkt bijna iedereen blij met 
de verkoeling. Tijdens de 
hittegolf was de brand-
weerpost Nederhorst den 
Berg zo attent om de jeugd 
te plezieren met enkele 
frisse douches.

De Bergse brandweerlui had-
den er vorige week dinsdag-
avond werk van gemaakt. 
Met groot materieel waren ze 
uitgerukt naar de Spiegelplas 
die achter de brandweerkazer-
ne ligt. Twee tankspuitwagens 
waren aan de plas gestatio-
neerd en maar liefst vijf slan-
gen werden er uitgerold, waar-
van twee waterkanonnen die 
ook nog eens heen en weer 
kunnen bewegen. ‘Een oscil-
lerend waterkanon’ zoals com-
mandant Bart IJkhout dat in 
vaktaal noemt. Hij is vergezeld 
van vrijwel de totale beman-
ning van deze post, van erva-
ren brandmeesters tot jonge 
spuitgasten die met zichtbaar 
plezier hun slangen richten op 
het publiek. Want dat blijft toch 
het allermooiste. Tussen 2000 

en 2400 liter water per minuut 
vliegt er door de slangen. Een 
enorme waterkracht vanaf 
19.30 uur exact. Tientallen kin-
deren en enkele volwassenen 
genoten van het waterfestijn. 
Vanuit diverse richtingen spo-
ten de brandweerlieden op 
alles wat bewoog. Ook de kin-
deren mochten de spuit hante-
ren. Binnen de kortste keren 
waren de veldjes drijfnat, tot 
aan je enkels kon je door het 
water rennen.

Spannend
“Dit is veel leuker dan alleen 
maar zwemmen”, roept Joep 
“dit is spannend en ook lekker 
koud.” “Vind ik ook”, zegt Ta-
mara “hoe je ook loopt je kan 
die stralen niet ontwijken. Dat 
is juist een leuk spel.” Een en-
keling probeert een balletje te 
trappen, maar dat valt niet mee 
in die plassen. Twee broertjes 
blijven op afstand toekijken. 
Ze vinden het maar niks, hoe-
zeer opa ook z’n best doet hen 
zover te krijgen. Ouders die 
omzichtig om de massadou-
che heen proberen te lopen, 
komen van een natte ker-
mis thuis. Spelen met water, 
dat schijnt nooit te vervelen. 
Vraag het maar aan de Bergse 
brandweer die zich weer van 
z’n beste kant liet zien.
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Vragen over intentieovereenkomst 
Zuidsingel Fase 8
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De fractie van De Lokale 
Partij had een aantal vra-
gen over de intentieover-
eenkomst Zuidsingel Fase 
8. Wethouder De Kloet te-
kende die overeenkomst 
met projectontwikkelaars 
Timpaan en Slokker Vast-
goed om maximaal 250 
woningen te bouwen aan 
de zuidzijde van Korten-
hoef tussen Emmaweg en 
Zuidsingel.

De Lokale Partij vroeg zich af 
waarom deze overeenkomst 
geheim is. Het antwoord luid-
de dat contracten met ontwik-
kelaars altijd vertrouwelijk zijn, 

aangezien ze bepalingen be-
vatten die de (concurrentie-)
positie van partijen negatief 
kunnen beïnvloeden. Volgens 
de wethouder zijn er geen 
concrete afspraken vastge-
legd over de bouw. De inten-
tieovereenkomst bestrijkt een 
fase van onderzoek. Er zijn 
weliswaar afspraken op hoofd-
lijnen gemaakt, maar die heb-
ben betrekking op de samen-
werking tussen partijen bij het 
onderzoek naar de haalbaar-
heid, ontwikkeling en realisatie 
van Zuidsingel fase 8. Partijen 
zullen gezamenlijk beoordelen 
of de onderzochte hoofdlijnen 
voldoende grond geven om de 
samenwerking voort te zetten.

De Lokale Partij had de over-

eenkomst willen inzien. Dat is 
echter geen verplichting, ant-
woordt de wethouder. Het col-
lege is bevoegd om overeen-
komsten aan te gaan binnen 
door de raad gestelde kaders. 
De raad stelt kaders aan de 
toekomstige bestemming door 
het bestemmingsplan en de 
uitgangspuntennotitie die wel 
is voorgelegd aan de raad. Alle 
kosten die de gemeente maakt 
voor de begeleiding, worden 
door geschoven naar de ont-
wikkelaar. Om die reden is een 
voorbereidingskrediet (raads-
bevoegdheid) niet nodig. De 
gronden zijn niet gewaardeerd 
op de balans. De exacte op-
pervlakte moet nog worden in-
gemeten, maar is circa 1.8 ha.

   

Open Dag training bij ASV Handbal
ANKEVEEN
Deze week zijn de handbal 
trainingen weer begon-
nen en volgende week, de 
week van 24 augustus, or-
ganiseert ASV in Ankeveen 
een Open Dag training. Je 
kan dan komen om mee te 
trainen! Vind je het leuk, 
dan kan je na de Open Dag 
training je opgeven voor 
nog 3 gratis proeflessen.
 
We trainen op de volgende 
dagen en tijden (buiten):
Woensdag van 19.00-20.00 

uur: C-jeugd Jongens (12, 13, 
14 jaar)

Donderdag van 18.00-19.00 
uur: D-jeugd (11 en 12 jaar)

Donderdag van 19.00-20.00 
uur: B-jeugd (15 en 16 jaar)

Donderdag van 20.00-21.30 
uur: A-jeugd en Dames (17+ 
jaar)

Dit zijn de teams die er op dit 
moment zijn. Ben je jonger? 
Je kan altijd meespelen, bij het 

team dat het dichtst bij jouw 
leeftijd zit (bijv. een 14 jarig 
meisje bij B-jeugd).

Voor meer informatie kun je 
mailen naar: lisatorsing@hot-
mail.com

ASV Handbal doet ook mee 
met de “Sport Speurtocht” op 
zaterdag 22 augustus in Ne-
derhorst den Berg. Tijdens 
deze “Sport Speurtocht” krijg 
je een korte proeftraining 
handbal en van andere spor-
ten die meedoen.

Hakken klaar terwijl
u wacht of winkelt

GUN SCHOENEN EEN 2E RONDE
WEGGOOIEN IS ZONDE

Gijsbrecht van Amstelstraat 99
Hilversum - Hoek Neuweg
035 - 77 26 158

Openingstijden:

Ma: gesloten
Di t/m vr 8:30 - 17:30 uur
Za: 8:30 - 16:00 uur

✓ 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

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

WWW.BOJOSCARWASH.NL

Wij zijn met VAKANTIE
van dinsdag 3 t/m. zaterdag 14 maart.  

          
Deze periode is onze wasstraat GESLOTEN. 
Als u voor die tijd uw auto nog wilt laten

wassen, dan kan dat t/m. maandag 2 maart a.s. 
  Lukt dit niet, dan staan wij maandag

16 maart weer graag voor u klaar!

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

       Wij zijn met VAKANTIE
van maandag 24 augustus t/m

woensdag 9 september.  
          Deze periode is onze wasstraat GESLOTEN. 

Als u voor die tijd uw auto nog wilt laten wassen, 
dan kan dat t/m zaterdag 22 augustus a.s. 

  Lukt dit niet, dan staan wij donderdag
10 september weer graag voor u klaar!

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Saucijzen-
broodjes

€ 1,25  per stuk
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Kursusprojekt Loosdrecht (KPL)
Keuze uit 70 leuke cursussen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het Kursusprojekt Loos-
drecht presenteert voor de 
46e keer een gevarieerd 
programma met ruim 70 
cursussen op verschillen-
de terreinen: beweging, ta-
len, culinair, creatief, teke-
nen & schilderen, lezingen, 
excursies, jeugd en alge-
meen. Door de coronacri-
sis zijn er de nodige aan-
passingen, maar wellicht 
is het juist nu je dichter bij 
huis blijft, dé gelegenheid 
om datgene te doen wat je 
altijd al wilde. Deze week 
ontvangt u in heel Wijde-
meren de bekende Gele 
Gids (12.000) met tal van 
mogelijkheden.

Corona
Cor Lam dichtte: Het Kursus-
projekt Loosdrecht zat meni-
geen als een jas / Toen kwam 
Corona en verzette de bakens 
al ras / Zonder enige verken-

ning / een streep door de plan-
ning / Hopelijk komt het weer 
terug zoals het eerst was/. Of 
die laatste oproep bewaar-
heid wordt, weet niemand. 
Wel dat het KPL-bestuur on-
der de bezielende leiding van 
Joop Hennis zich goed heeft 
ingesteld op het virus. Er is 
extra ruimte gecreëerd in hun 
thuishonk Het 3-Luik aan de 
Acacialaan 2 te Loosdrecht, 
zodat deelnemers op veilige 
afstand bezig kunnen zijn. Ook 
zijn er voldoende hygiënische 
voorzieningen. Een corona-
manager let op uw veiligheid. 
Koffie, thee en water moet je 
zelf meenemen. De belangrijk-
ste wijziging is dat het seizoen 
in tweeën is geknipt, zodat u 
nog even kunt afwachten. Er 
zijn meer cursussen in 2021 
gepland, waarvoor een apar-
te inschrijfdag staat gepland: 
zaterdag 9 januari. Overigens 
kunt u op de komende in-
schrijfdag op zaterdag 5 sep-
tember ook al een cursus kie-
zen voor 2021.

LIVE INSCHRIJVEN 
5 SEPTEMBER EN 9 

JANUARI

Inschrijven
Vanwege de eerlijke indeling 
op volgorde houdt het KPL 
vast aan de traditie dat je je 
fysiek kunt aanmelden op 5 
september van 10-13 uur, op 
het Lindeplein. Dit keer wel 
betalen met pin, u weet wel 
waarom. Bent u verhinderd? 
Dan kunt u zich na 5/9/2020 
ook aanmelden via de web-
site www.kploosdrecht.nl of 
telefonisch of per mail bij de 
betreffende begeleider. In het 
gele boekje en op de website: 
www.kploosdrecht.nl kunt u 
alles nog eens nalezen. Ook 
betalen via de website is nu 
mogelijk.

Vrijwilligers
Het team dat al jaren de KPL 
vormt is een hechte club, maar 
het kan altijd extra handen ge-
bruiken. Bent u gemotiveerd 
om mee te willen draaien, op 

elk niveau, dan nodigt het be-
stuur u van harte uit om con-
tact te zoeken: info@kploos-
drecht.nl

70 cursussen
U moet zelf maar eens rustig 
bladeren door de gele gids, 
want het aanbod is aantrek-
kelijk. Voor elk wat wils. Naast 
oude bekenden als Spaans 
op vier niveaus, diverse 
stadswandelingen, keramiek, 
schilderen, zeilcursus voor 
kinderen, lezingen en medita-
tieoefeningen zijn er zeker 10 
nieuwe uitdagingen.

Zo kun je op 20 oktober mee-
doen aan een Whisky Proe-
verij, van zacht tot vol rokerig. 
Cheers! Vanaf 26 oktober leer 
je in drie avonden om je eigen 
Big Shopper te maken, hele-
maal naar eigen smaak. Voor 
de kinderen is er nu ook Zum-
ba, in 10 lessen oefen je van-
af eind september op speelse 
manier o.a. de salsa en reg-
gaeton. Ongetwijfeld staat er 
voor u iets in het programma 
waar u reikhalzend naar uit-
kijkt. Aarzel niet, doe mee, 
laagdrempelig en gezellig.

Jonge ondernemers passen tablets aan voor 
ouderen
LOOSDRECHT
In de Hooiberg achter ver-
pleeghuis de Beukenhof in 
Loosdrecht hebben 4 jonge 
ondernemers iPads aangepast 
voor ouderen. In opdracht van 
de Zonnebloem maken Elaine 
Coster (22), Mark van Ooster-
om (21), Jonathan Simonse 
(20) en Barry Veldhuizen (21) 
ze gebruiksvriendelijker. Er is 
en speciale knop geïnstalleerd 
om direct te kunnen videobel-
len, het geluid wordt aange-
past en onnodige apps worden 
verwijderd.

“Als studenten van de Christe-
lijke Hogeschool Ede hebben 
we in het kader van de oplei-
ding bedrijfskunde ons eigen 
bedrijf opgestart ‘Blijf verbon-
den’. Onze missie is om ou-
deren te helpen in de digitale 
wereld”, vertelt Barry Veldhui-
zen, zoon van vrijwilliger Gert 
Veldhuizen bij de Beukenhof 
en de man achter het ecologi-
sche project de Buitenhof.

“Ons plan was cursussen op 
te zetten om ouderen weg-
wijs te maken in online media, 
smartphones en tablets. We 
hadden al contacten met or-
ganisaties, met name De Zon-
nebloem. Door corona hebben 
we onze plannen gewijzigd en 

in overleg met de Zonnebloem 
gekozen voor aanpassen van 
tablets.” Er zijn nu 90 iPads 
gebruiksvriendelijker gemaakt 
die worden ingezet in Gelder-
land. Mogelijk volgen er nog 
andere regio’s.

Vanuit de hogeschool hebben 
de jonge ondernemers bege-
leiding gekregen voor het op-
starten van hun bedrijf, maar 
sinds 1 juli doen ze het op 
eigen kracht. Barry: “We ho-
pen dat ons bedrijf een succes 
wordt zodat we onze missie 

kunnen waarmaken”.

Binnenkort beginnen de vier 
jonge ondernemers aan hun 
laatste studiejaar. Hun bedrijf 
gaat in hun ‘vrije tijd’ gewoon 
door.

 Foto: De Whisky Proeverij

 Foto: van links naar rechts: de jonge ondernemers Barry Veldhuizen, Mark van Oosterum, Jonathan Simonse en Elaine Coster
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Column 3
Ervaringen van een vrijwilliger in de hospice zorg

Ingrid Bergstein werkt als 
vrijwilliger bij Inovum op 
palliatieve afdeling de Ster 
in verpleeghuis de Beu-
kenhof.

“De verhalen van mensen die 
op hun leven terugkijken, in-
spireren me. Het valt mij op 
dat mensen aan het eind van 
hun leven puur zijn, zonder 
opsmuk, in al hun kwetsbaar-
heid. Het geeft voldoening om 
wat leven aan de dagen te 
kunnen toevoegen van men-
sen in hun laatste levensfase. 
Nergens is meer leven dan 
vlak voor de dood.”

Het allerergste aan dood 
gaan
Een van onze gasten was een 
vrouw die een groot deel van 
haar leven in Oostenrijk woon-
de en werkte. Ze had weinig 
familie, alleen twee nichtjes. 
Ze koos ervoor om op haar 
kamer te blijven en het enige 
wat haar smaakte was een 
kopje heldere bouillon. Con-
tact maken was lastig omdat 
ze de hele dag in bed Duitse 
soaps lag te kijken. Gaande-
weg de weken kreeg ze meer 
behoefte aan contact. Ik ging 
vaker bij haar zitten en terwijl 
ze haar aandacht volledig op 
de TV had gericht begon zij mij 
de verhaallijn uit te leggen. Op 

een gegeven moment merkte 
ze plompverloren op: ‘Weet u 
wat ik het allerergste vind aan 
dood gaan?’ Ik ging rechtop 
zitten, richtte mijn ogen van 
de soap op haar, mijzelf voor-
bereidend op een serieus ge-
sprek over de dood. Haar ant-
woord was even verrassend 
als grappig. ‘Dat ik niet weet 
hoe deze soap eindigt..’

Toen ze haar einde voelde na-
deren, kreeg ze meer behoef-
te aan gezelschap. Haar twee 
nichtjes wisselden elkaar af. Ik 
bood haar nicht een kopje to-
maten-crèmesoep aan. Haar 
tante wilde in plaats van haar 
dieet van heldere bouillon, ook 
een tomaten-crèmesoep. Een 
week later liep ik haar kamer 
in om gedag te zeggen. Op-
kijkend was het eerste dat zij 
mij vroeg: ‘Bent u die mevrouw 
die de heerlijke tomatensoep 
heeft gemaakt?’ Ik moest 
schoorvoetend erkennen dat 
het een blikje Unox soep was. 
Geeft niets zei ze om te vervol-
gen met: ‘Ik hoop niet dat ik u 
bruuskeer, maar waarom heeft 
u er geen room in gedaan?’ 
Ik bood haar aan om naar de 
winkel te gaan om soep te 
halen. Lopend langs de bloe-
mist viel mijn oog op prachtige 
pioenrozen. Ik besloot er een 
voor haar te kopen. De natuur 

was immers zover weg voor 
haar. Samen met de soep, met 
room dit keer, op een gezellig 
dienblad, bracht ik haar de 
roos. Ze vroeg mij om de roos 
onder haar neus te houden. Ze 
rook er intens aan en er ver-
scheen een gelukzalige glim-
lach op haar gezicht. ‘Wat heb 
ik dit gemist’, zei ze. Ze genoot 
vervolgens van haar soep. Ik 
nam afscheid van haar. Mijn 
dienst zat erop. Ze riep mij 
na om mij te zeggen dat ik de 
roos was vergeten. Ik vertelde 
haar dat het een cadeautje 
was. ‘Maar dat is een veel te 
groot cadeau!’, stamelde ze. 
‘Ik weet niet of we elkaar nog 
zien.’ Ik pakte haar hand nog 
even vast en zei haar ‘We ont-
moeten elkaar in ieder geval 
weer een keer.’ ‘Ja’, zei ze, 
‘zo is het.’ Twee dagen later 
is ze overleden. De volgende 
vrijdag stond de pioenroos nog 
steeds fier overeind.

 
Linnerie

ANNELIES
BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

In liefdevolle herinnering

Ruim anderhalf jaar na het overlijden van haar lieve man, 
onze vader en opa is rustig ingeslapen onze lieve, zorgzame

moeder, schoonmoeder en geliefde oma

Trudi van Doornik-van Ditmarsch
Geertruida Anna Maria

Utrecht Loosdrecht
16 juni 1948 9 augustus 2020

Sinds 2019 weduwe van Henk van Doornik

Zij hield tot het laatst de regie over haar leven...

 Johan

 Petra

 en de kleinkinderen

 Thomas, Sophia, Maarten

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Correspondentie: Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist

FAMILIEBERICHTEN

4

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

GEZOCHT: Hulp in de huis-
houding. Een aanpakker
die van echt schoon houdt

Min 4uur pw OudLoosdrecht
wiehelptons@gmail.com

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Zonnebloemen
de laatste keer

Bij het zien van het Wijdemeer-
se weekblad van deze week 
zag ik de vele reacties op mijn 
stukje van twee weken geleden 
over mijn zonnebloemen en op 
dát moment waren ze (nog 
zonder bloemen) al op 255 cm 
gekomen. Inmiddels zijn ze nu 
305 cm en zullen ze, denk ik, 
niet verder meer gaan.

Blij ben ik met de vele foto-re-
acties uit de gehele regio.

Natuurlijk ook dank aan de re-

dactie dat zij er een heel item 
over hebben gemaakt.

O ja....
‘s Werelds hoogste zonne-
bloem staat in München-Glad-
bach, Duitsland. Deze is tot 
917 cm gekomen, gestut met 
ladders en staken. De brand-
weer kwam aan te pas om het 
plantje “eventjes” op te meten. 
Hij staat inmiddels in het Guin-
ness Book Of Records.

Gert Hendrickx

Lasershow uitgesteld
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Ook in tijden van extreme 
hitte moet je vooruit kijken 
naar Oudjaarsavond. Het 
ziet ernaar uit dat de ge-
wenste Lasershow de ko-
mende jaarwisseling niet 
zal doorgaan, misschien 
wel voor 2021-2022. Dat 
schrijft de burgemeester 
in een brief aan de ge-
meenteraad.

Op 30 juni jl. stemde een 
meerderheid van de raad voor 
een PvdA/GroenLinks-motie 
met de titel ‘Een mooi feest op 
een vuurwerkvrije zone’. Er 
zou een vuurwerkvrije zone 
in Wijdemeren moeten komen 
met een laser- of vergelijk-
bare show. Ondernemers en 
inwoners zouden hierbij be-

trokken moeten worden qua 
organisatie en financiering. 
Het gemeentebestuur wijst 
op de gevolgen van het CO-
VID-19- virus. ‘Wij vragen ons 
af of de timing hiervoor juist 
is, gezien de onzekerheid, de 
impact en de risico’s die we 
neerleggen bij de betrokken 
inwoners en ondernemers. 
Daarnaast rijst het dilemma 
of een gemeente in deze tijd, 
waarin we oproepen om druk-
te te vermijden, dergelijke sa-
menkomsten moet stimuleren 
en faciliteren’. Burgemees-
ter Larson heeft uit overleg 
met het integrale veiligheids-
overleg geconcludeerd dat 
er geen ruimte is voor extra 
handhaving. Bovendien willen 
alle burgemeesters uit Gooi 
en Vecht een regionale aan-
pak als het gaat om vuurwerk. 
Daar is een ambtelijke werk-

groep mee bezig.

Voorstel
Het gemeentebestuur wil zich 
inzetten voor een alternatieve 
viering voor de jaarwisseling 
2021/2022. Via het Dorpen-
team en de Ondernemersma-
nager wordt dit jaar gevraagd 
wie er mee willen werken. 
B&W maken nog wel een fi-
nanciële kanttekening. Uit 
een eerste inventarisatie blijkt 
dat de kosten kunnen oplo-
pen tussen € 4000 – € 8.000 
per show, afgezien nog van 
EHBO, toiletten en toezicht. 
Dat geld staat niet op de be-
groting. Het college vraagt 
zich af of deze kosten volle-
dig kunnen worden gedragen 
door het bedrijfsleven dan wel 
vrijwillige bijdragen.

   

Theaterles in Nederhorst 
en Kortenhoef
NEDERHORST DEN BERG 
/ KORTENHOEF
Theaterschool Zone 1380 
is al bijna 10 jaar geves-
tigd in Weesp, maar gaat 
nu ook theaterles geven 
in Nederhorst en Korten-
hoef. Kinderen van 6 t/m 
8 jaar en 9 t/m 12 jaar zijn 
van harte welkom om een 
gratis proefles te volgen.

De theaterlessen zijn het hele 
jaar door en sluiten af met 
spelen in een voorstelling. 
Het hoogtepunt van het jaar 
is altijd het theaterstuk, waar, 
om uiteindelijk echt in een 
theater te kunnen schitteren, 
maanden aan wordt gewerkt. 
Daarnaast biedt de theater-
school diverse leuke extra’s 
voor leerlingen. Voor de ou-
dere leerlingen uit de regio, 
van 13 t/m 17 jaar, zijn er ook 
theaterlessen in Weesp en 
Hilversum.

De theaterschool biedt cre-
atieve lessen in kleine groe-
pen, onder andere op het 
gebied van acteren, inbeel-
ding, beweging en stemge-
bruik. Creativiteit, fantasie en 
spelplezier staan bovenaan. 
Daarnaast krijgen de leerlin-
gen een aantal workshops 

van bekende gastdocenten uit 
het theatervak.
De gratis proefles in Neder-
horst den Berg is op dinsdag 
25 augustus. Kinderen zijn 
ook van harte welkom om de 
eerste les mee te doen als 
proef, op dinsdag 15 septem-
ber. De locatie is de mooie yo-
gazolder van het Sportlokaal 
op de Reeweg.

De gratis proefles in Korten-
hoef is op maandag 14 sep-
tember. Kinderen zijn ook van 
harte welkom om de eerste 
les mee te doen als proef, 
op maandag 21 september. 
De locatie is de St. Antonius-
school.

Voor meer informatie en om je 
aan te melden voor de proef-
les: www.zone1380.nl

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.
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Foto Expositie van Marjolijn Lamme op  
Kasteel-Museum Sypesteyn
Zaterdag 29 augustus t/m zondag 13 september.

LOOSDRECHT
Vorig jaar maakte Marjolijn 
Lamme, fotograaf in Loos-
drecht, een serie portret-
ten van mensen met aller-
lei verschillende etnische 
achtergronden.

Als eerste vrouwelijke foto-
graaf in Nederland heeft zij 
met deze foto’s de Gold Mas-
ter Kwalificatie ontvangen; de 
hoogste onderscheiding in Ne-
derland op Fotografie gebied.

Haar voorliefde voor mensen, 
andere culturen en reizen ko-
men samen in deze portretten.

Met deze foto’s wil ze de kijker 
verbinden met andere cultu-
ren, in gevoelens van authen-
ticiteit, omdat wij in de kern 
allemaal gelijk zijn.

Fotografie is een universele 
taal, een taal die verbindt.

Het portfolio draagt de titel ‘in 
the name of the Father’ en is 
een eerbetoon aan haar vader, 
die veel te jong is overleden.

Haar vader, een fanatieke 
amateur fotograaf, heeft de 
basis gelegd voor wat later 
haar grote passie zou worden.

VERBONDEN DOOR 
PASSIE

De passie van jonkheer Hen-
ri van Sypesteyn was verza-
melen, waarbij hij een sterke 
voorkeur had voor porselein. 
In die tijd werd dat het ‘witte 
goud’ genoemd omdat het por-
selein in die dagen zeer kost-
baar was.

Zijn interesse om porselein te 
verzamelen begon doordat hij 
van zijn moeder het flesje van 
Böttger’ kreeg. Van zijn vader 
erfde hij de passie voor o.a. 

portretten verzamelen.

Het portret schilderen van tóen 
is vergelijkbaar met de foto-
grafie van nú: het vastleggen 
van mensen en (levens)ge-
beurtenissen.
Zowel jonkheer Henri van Sy-
pesteyn als Marjolijn Lamme 

zijn bevlogen kunstenaars die, 
ieder op zijn/haar eigen ma-
nier het leven vastlegde/vast-
legt van de mensen, om het 
als een document door te ge-
ven aan volgende generaties.

De expositie is opgesteld in 
het tijdsbeeld en de ruimte van 

de jonkheer, die op zijn beurt 
een beeld heeft geschetst van 
voorgaande eeuwen.

Wij wensen u veel plezier bij 
de foto expositie
Kasteel-Museum Sypesteyn

Foto: Marjolijn Lamme

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


