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Emotioneel afscheid van 11 raadsleden
René Voigt stopt na 36 jaar

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week dinsdag na-
men maar liefst 11 van de 
19 raadsleden afscheid 
van de gemeenteraad. 
Het werd een emotione-
le avond waarbij ruim 
120 jaar aan ervaring ver-
dween. Sieta Vermeulen, 
Ria Hennis, Jan Verbrug-
gen en René Voigt kregen 
bij hun vertrek een Konink-
lijke onderscheiding.

“Het is een eervolle maar zwa-
re baan”, zei burgemeester 
Crys Larson. “Je moet over 
alle terreinen meebeslissen. 
Wie is zo gek om dit te doen, 
bij een toenemend wantrou-
wen in de politiek?” vroeg ze 
zich af. Mevrouw Larson had 
voor ieder lid van het elftal 

een speciaal woordje, waarbij 
opviel dat ze goed doorhad 
hoe elk van hen in elkaar stak. 
Voor Renée Wijnen (DLP), 
Barry Rooimans, Eric Torsing 
(CDA), Rob Duikersloot (DB), 
Ram Lachman (PvdA/GrL.), 
Michiel van Balen (VVD) en 
Mario Wouters (D66) was er 
een zgn. Drijvende Kracht- bo-
kaal voor hun inzet van een 
tot meerdere periodes in de 
gemeenteraad. De raadsleden 
kregen ook nog de gelegen-
heid om de aanwezigen toe te 
spreken. De een deed het kort 
met een kwinkslag, een ander 
liet bij wijze van spreken een 
politiek testament achter.

‘WIE IS ZO GEK OM 
DIT TE DOEN’

Vier gedecoreerden
Voor leden die 12 jaar of lan-

ger hun diensten verleenden 
aan de plaatselijke politiek 
behaagde het Zijne Majes-
teit om hen te eren met een 
lidmaatschap in de Orde van 
Oranje Nassau. Koploper was 
daarbij René Voigt van Dorps-
belangen die 36 (!) jaar raads-
lid was. Hij startte op 29 april 
1986 in de raad van ’s-Gra-
veland. Deze nestor van de 
raad was zowel inhoudelijk als 
procedureel sterk. Hij maakte 

8 burgemeesters mee en bur-
gemeester Larson waardeer-
de zijn steun als waarnemend 
voorzitter van de raad. “Jam-
mer dat ik moet stoppen”, zei 
Voigt “ik had graag de 40 jaar 
vol willen maken.” Ook Sieta 
Vermeulen speelde lang een 
rol als VVD- raadslid, zo’n 10 
jaar in de raad van Nederhorst 
den Berg, later nog 8,5 jaar in 
Wijdemeren. “Toegewijd, een 
harde werker met een verant-

woordelijkheidsgevoel” zei de 
burgemeester. Die mevrouw 
Vermeulen ook prees voor 
medewerking in de werkge-
verscommissie die o.a. de 
arbeidsomstandigheden van 
de ambtenaren begeleidt. Ria 
Hennis (Dorpsbelangen) zette 
zich 16 jaar ‘passievol en con-
structief’ in voor de belangen 
van de inwoners. Verbaal en 
non-verbaal was er nooit twij-
fel over haar standpunten. Na 
4401 dagen stopte ook CDA’er 
Jan Verbruggen als raads-
lid. Een fractievoorzitter die 
steeds beter als woordvoerder 
uit de verf kwam, sociaal en 
gedreven en behept met een 
vorm van droge humor.

Mario Wouters, Rob Duiker-
sloot, Ram Lachman, Michiel 
van Balen en René Voigt blij-
ven in de komende periode 
actief als commissielid.

FOTO: v.l.n.r.: Sieta Vermeulen, Jan Verbruggen, Crys Larson, René Voigt en Ria Hennis 
(foto: Douwe van Essen)

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG 

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht 

Nootweg 37 
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

 

TE KOOP:

Nootweg 82, Loosdrecht
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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

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611
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WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Bollen ICT 
Service aan huis

Voor hulp bij PC, Mac, 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
Bel 06 – 51 993 153

Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in

huis & hoofd. Lotte van 
ontspullen?

huis & hoofd. Lotte van 
ontspullen? Krijg rust in

huis & hoofd. Lotte van 
 Krijg rust in

Aerle, opruimcoach. Vrij-
blijvend contact 0612227976

info@lottevanaerle.nl
blijvend contact 0612227976

info@lottevanaerle.nl
blijvend contact 0612227976

NANNY GEZOCHT
Wie wil ons gezin vanaf 
eind juni 2022 komen 

versterken in Loosdrecht?
Wij zoeken een spontane, 
lieve, flexibele Nanny in

Wij zoeken een spontane, 
lieve, flexibele Nanny in

Wij zoeken een spontane, 

het bezit van rijbewijs, 
pedagogische diploma\’s

kinder EHBO en goede 
referenties. Contact:

kinder EHBO en goede 
referenties. Contact:

kinder EHBO en goede 

06 270 232 17

BOENPRINSES GEZOCHT
Hardwerkende boenprinses

gezocht die flexibel is 
Hardwerkende boenprinses

gezocht die flexibel is 
Hardwerkende boenprinses

met goede referenties.
gezocht die flexibel is 
met goede referenties.
gezocht die flexibel is 

Minimaal 4 uur p/w
Omgeving Loosdrecht.
Contact: 0627023217

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, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
Tandartsen Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
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

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 € 1,55 per

gedrukte regel

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
        weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats

             worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
        naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

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

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 7 april t/m woensdag 13 april

Vrijdag 8 en zaterdag 9 april
Varkenshaas medaillons

Runder Entre Côte

100 gram

100 gram

€ 2,25
€ 3,50

Hele week
Biologische Beenham
De lekkerste, de sappigste bij de asperges!

Filet Americain
De lekkerste in de wijde omtrek!

Roomkaas Bien Sûr
Met Cranberries en bieslook.

100 gram

100 gram

100 gram

€ 2,98

€ 1,75

€ 1,98
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Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Met een ‘Dat verklaar en 
beloof ik’ of met ‘Zo waar-
lijk helpe mij God almach-
tig’ werden vorige week 
woensdag 19 raadsleden 
door burgemeester Crys 
Larson geïnstalleerd in de 
gemeenteraad.

In alfabetische volgorde wer-
den de leden voor een volle 
raadszaal gewezen op hun 
rechten en plichten: Alette 
Zandbergen, Gert Zagt, Din-
geman Goossen, Frits den 
Hartog, Margriet Rademaker, 
Wilma Snel, Patricia Roobol 
en Olivier Goetheer (De Lokale 
Partij). Rosalie van Rijn, Peter 
Heeren, Jan-Willem Nienhuis 
(CDA), Jan- Jaap de Kloet, 

Patricia IJsbrandy (Dorpsbe-
langen), Bo de Kruijff, Sorrel 
Hidding (VVD), Stan Poels, 
Wilna Wind (PvdA/GrL.), Nan-
ne Roosenschoon (D66) en 
Esther Kaper (ChristenUnie).

Een raad zonder leden uit de 
kleine kernen Ankeveen en 
Breukeleveen, met 7 Korten-
hoevers, 5 Loosdrechters, 5 
Bergers en 2 ‘s-Gravelanders. 

Met Alette Zandbergen, Rosa-
lie van Rijn en Esther Kaper 
telt de raad drie vrouwelijke 
fractievoorzitters en in totaal 
9 vrouwen (47%) tot nu toe. 
Overigens is het aannemelijk 
dat vier leden van de boven-
staande 19 alsnog zullen wor-
den vervangen, aangezien er 
vier wethouders voor het nieu-
we college van B&W uit hun 
midden kunnen worden ge-

haald. Tenzij er gemeentebe-
stuurders van buitenaf worden 
benoemd. De komende weken 
is er een startprogramma om 
de do’s en dont’s voor raads-
leden tot zich te nemen. Acht 
raadsleden nemen voor het 
eerst plaats op hun zetel.

FOTO: De raadsleden hebben 
er zin in (foto: Douwe van Es-
sen)

   

Het Plassenschap investeert
WIJDEMEREN
Het bestuur van het Plas-
senschap heeft op 24 
maart besloten om per di-
rect 435 m oever langs de 
oostzijde van recreatieter-
rein de Strook te vervan-
gen en de zwemtrappen 
te vernieuwen. Zo blijft dit 
een veilige en aantrekke-
lijke zwemlocatie bij de 
Loosdrechtse Plassen.

De werkzaamheden die de 

komende tijd plaatsvinden 
bij recreatieterrein de Strook 
zijn een gevolg van de febru-
aristormen, die zorgden voor 
afkalving van de oever en 
gaten en verzakkingen achter 
de beschoeiing. Zonder di-
rect ingrijpen zou deze locatie 
moeten worden gesloten voor 
publiek. De vervanging van de 
beschoeiing van het midden-
gedeelte van de Strook staat 
op de planning voor 2023 en 
die van het westelijke deel 

voor 2024.

Eiland Meent
Afgelopen winter is op Eiland 
Meent de beschoeiing ver-
vangen en zijn tegelijkertijd 
duikers in de havenkom aan-
gelegd ter verbetering van de 
zwemwaterkwaliteit. De dui-
kers zorgen voor een betere 
doorstroming waarmee naar 
verwachting het probleem van 
de zwemwaterkwaliteit bij het 
strand van eiland Meent tot het 

verleden behoort. De haven-
kom blijft afgesloten voor ka-
juitboten zodat zogenoemde 
onderwatertoiletten niet voor 
vervuiling kunnen zorgen. De 
kioskhouder heeft de kiosk van 
binnen en buiten gerenoveerd.

’s-Gravelandsevaart-zuid en 
Muyeveldsevaart
Afgelopen winter liet het Plas-
senschap ook de beschoei-
ing langs de oevers van de 
’s-Gravelandsevaart-zuid al 

vervangen. In het najaar volgt 
de beschoeiing van de Muye-
veldsevaart. Met alle genoem-
de nieuwe investeringen zijn 
de achterstanden grotendeels 
weggewerkt. Deze waren ont-
staan door oponthoud in de 
vergunningverlening als ge-
volg van de landelijke stikstof-
problematiek.

   

Spreekuur bij Politie, brandweer en boa’s
LOOSDRECHT
Elke laatste donderdag 
van de maand houden ver-
schillende hulpverleners 
een spreekuur in de bi-
bliotheek aan de Tjalk 41 
in Loosdrecht. Dit is voor 
alle inwoners van Loos-
drecht.  De politie, brand-
weer en Buitengewoon Op-
sporingsambtenaar zitten 
letterlijk van 14:00 uur tot 
15:00 uur voor al uw vra-
gen klaar.

Staan er verkeersborden on-
duidelijk opgesteld? Weet u 
even niet hoe u een conflict 
met een foutparkeerder aan 
moet pakken? Voelt u zich 
soms niet veilig? Kom gerust 
langs om uw vragen te stellen 
of uw zorgen te uiten.

Privacy
Om de bezoekers van de bi-
bliotheek niet te storen én om 
uw privacy te waarborgen, 
loopt u als u binnenkomt recht-

door. Achter een scherm zitten 
de hulpverleners klaar voor al 
uw zorgen en vragen. Heeft u 
behoefte aan een gesprek on-
der vier ogen? U kunt ter plaat-
se een afspraak maken of u 
kunt meteen terecht. Jong en 
oud, iedereen met een vraag 
of opmerking is welkom. 

Als de aanwezigen u niet kun-
nen helpen, dan zetten zij uw 
vraag door naar de juiste per-
soon, zodat u spoedig wél ge-

holpen wordt. 

Advies
Het komt  regelmatig voor dat 
een schijnbaar kleine irritatie 
voor flinke hinder kan zor-
gen. Denk bijvoorbeeld aan 
een foutief geparkeerde auto, 
waardoor hulpdiensten niet of 
nauwelijks ter plaatse kunnen 
komen.

Ook kunt u dit spreekuur be-
nutten om advies te vragen 

over bijvoorbeeld uw woning. 
Is deze goed beveiligd? Wat 
als er brand uitbreekt?

De aanloop op dit spreekuur 
kan wat beter. ‘Waarschijnlijk 
weten veel mensen niet dat wij 
hier zitten, dat is jammer’ zegt 
Buitengewoon Opsporings-
ambtenaar Alex Buitenhuis.

Veel ergernissen kunnen snel 
opgelost worden en zo houden 
we de buurt leefbaar
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Gouden Troffel voor Eric Torsing
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De redactie van het lokale 
opinieplatform Rading 0 
bedacht een speciale prijs 
voor een opvallende politi-
cus. Deze ‘Gouden Troffel’ 
werd vorige week na de af-
scheidsraad uitgereikt aan 
Eric Torsing (CDA). Tijdens 
de vergadering was er he-
laas geen ruimte voor dit 
eerbetoon.

Rik Jungmann noemde Tor-
sing ‘het kleurrijkste raadslid 
van de afgelopen vier jaar’. 
Een raadslid dat uitblonk in 
praktische oplossingen, die 
verpakt werden in niet mis te 
verstane, goed te begrijpen, 
bewoordingen. Dat was een 
grote gave in deze raad, voeg-
de Jungmann er vilein aan toe. 
Torsing is zeer praktisch inge-
steld, iets wat de gemeente 
Wijdemeren regelmatig flin-
ke besparingen opleverde. 
Denkt u maar eens aan zijn 
inbreng bij de renovatie van de 
Oud-Loosdrechtsedijk die de 
gemeente tonnen opleverde. 
De insteek van dit raadslid is 
altijd positief en actiegericht. 
Een soort ‘niet lullen maar 

poetsen’ en dat dan in zijn 
prettigste verschijningsvorm, 
want altijd goedgemutst en 
voorzien van een grap. Jung-
mann wees op de gevleugelde 
uitspraak van Eric Torsing over 
‘een plakkie asfalt’ dat stukken 
goedkoper kon. Eric Torsing, 
een geboren en getogen An-
kevener die zijn dorp zelfs een 
Gele Brug schonk. Samenge-

vat een Gouden Troffel voor 
iemand voor zijn grote ver-
diensten voor Wijdemeren (en 
Ankeveen in het bijzonder), 
alsmede de kleur die hij regel-
matig gaf aan debatten over 
zijn vakgebied.

Foto: Rik Jungmann en
Eric Torsing (rechts),
foto Jan-Willem Nienhuis

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Jan Vis AA
Accofis Accountants 
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

uw

expert

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

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

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

Horecamedewerker MET EEN MUZIKAAL TINTJE gezocht! 
 

Wij zijn FAJÉ catering & events in Hilversum; een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van (bedrijfs)catering & events.
Voor onze unieke locatie Muziekcentrum van de Omroep (MCO) zijn wij op zoek naar een representatieve en vooral

enthousiaste 
Horecamedewerker bediening | parttime 20 uur 

 
In de centrale hal van het MCO bevindt zich het Muziekcafé Elling: het kloppende hart  waar de medewerkers en

gasten van concerten terecht kunnen voor een heerlijke lunch, een kop koffie of een borrel. 
Het Muziekcentrum van de Omroep is veelzijdig! Los van bovenstaande kunst- en muziekevenementen vinden er ook
regelmatig congressen en vergaderingen plaats. De catering is divers en van hoge kwaliteit, wij zijn op zoek naar die

topper die graag zijn/ haar steentje hieraan bijdraagt.
 

Het café is geopend van maandag t/m vrijdag en met regelmaat werk je in het weekend. 
 

Enthousiast geworden? Bekijk de volledige vacature op https://www.fajecatering.nl/vacatures of bel voor meer
informatie naar 035-201 9629

 
 



Woensdag 6 april 2022
5

Rondje Wijdemeren

Esther Kaper: niet bezuinigen op 
armoedebestrijding
Door: Ben Groenendijk

Ik weet niet precies wat 
meisjes van zestien in hun 
dagboeken schrijven, maar 
van Esther Kaper weet ik 
het nu wel: de uitslagen 
van de verkiezingen. Maar 
ze kreeg de politiek niet 
met de paplepel ingego-
ten. ‘Nee, dat niet. Wel is 
mijn politieke partijkeuze 
dezelfde als die van mijn 
ouders.’

Esther kwam met haar partij 
met één zetel in de gemeente-
raad. Landelijk gezien verloor 
de CU 10%. Esther kreeg 73% 
meer stemmen dan vier jaar 
geleden. ‘Ik ben onze kiezers 
er erg dankbaar voor.’

Politieke belangstelling
‘Mijn belangstelling voor po-
litiek is vooral aangewakkerd 
door mijn werk. Ik studeerde 
Journalistiek in Utrecht en heb 
daarna veel redactioneel werk 
gedaan voor programma’s van 
de publieke omroep. Zo heb ik 
ook politici geïnterviewd. Het 

drong tot mij door dat dit de 
mensen zijn die het moeten 
doen. Geleidelijk groeide de 
behoefte om zelf ook verant-
woordelijkheid te nemen. Ik 
ben toen een keer het congres 
van de ChristenUnie binnen-
gelopen. Daar viel het kwartje 
definitief. Ik vind het mooi mij 
in te zetten voor de samenle-
ving, geïnspireerd door mijn 
geloof.’

Toen Esther in de campagne 
de vraag kreeg welke boe-
ken ze graag leest, noemde 
ze titels van boeken over de 
oorlog. Waarom? ‘In mijn kin-
dertijd – ik was 11 – schreef ik 
een verhaaltje over kinderen 
die in het bos een onderduika-
dres van Joodse mensen von-
den. De Tweede Wereldoorlog 
heeft mij op een of andere ma-
nier gegrepen. Ik dwing mezelf 
dus om die gruwelijkheden 
elke keer weer te lezen. Om 
waakzaam te blijven.’

Trainer
Esther is nu eindredacteur en 
trainer op het gebied van vi-

deo en presentatie. Ze werkt 
o.a. voor de videoredactie van 
het Reformatorisch Dagblad, 
een krant die lange tijd het be-
wegend beeld meed. ‘Bij mijn 
keuze niet meer zelf actief te 
zijn in de journalistiek speelde 
een rol dat dit lastig combi-
neerbaar is met politieke acti-
viteiten. Je onafhankelijkheid 
staat dan op het spel. Ik rea-
liseer me dat politiek veel van 
je vraagt, ook van je gezin. We 
hebben twee kinderen, van 10 
en 7. Gelukkig heb ik een man 
die me volledig steunt. Omdat 
ik ondernemer ben, kan ik zelf 
mijn tijd indelen.’

Inspraak
‘Op het gebied van woning-
bouw moeten er lange termijn 
plannen komen. Niet meer dat 
hapsnap-beleid, met een pro-
ject hier en daar.’

Inspraak? Is dat niet een 
vorm van georganiseerde 
teleurstelling? 
‘Haha, die onthoud ik. Maar 
nee, afschaffen kan natuurlijk 
niet. Maar het kan wel beter. 

Bijvoorbeeld door heel heldere 
kaders. Duidelijk maken waar 
mensen wel en niet over mee 
mogen praten.’

Armoedebestrijding
‘We hebben besloten niet in de 
coalitie te stappen. Eerst maar 
eens een termijn meedraaien. 
De andere winnaar, De Lokale 
Partij (8 zetels), praat overi-
gens wel met ons, om te ho-
ren wat we willen. DLP heeft 
een goeie campagne gevoerd. 
Heeft benadrukt dat inwoners 

zich niet gehoord voelen. De 
partij krijgt nu als eerste de 
grote verantwoordelijkheid 
om dat gevoel weg te nemen. 
Voor ons staat armoedebestrij-
ding voorop. Bijvoorbeeld door 
de kledingbank in Kortenhoef 
overeind te houden. We moe-
ten zorgen voor de mensen 
die het het moeilijkst hebben. 
Ook als er minder te besteden 
is.’

   

Mijn Plek

Strandje Spiegelplas in Nederhorst 
den Berg

Tekst en foto: Karin Wesselink

Emilia (9) uit Nederhorst 
den Berg

“ER ZIJN HIER HEEL 
VEEL VLINDERS”

“Ik heb hier zoveel mooie her-
inneringen! De meest bijzon-
dere is dat ik vorig jaar voor de 
eerste keer alleen hier naartoe 
mocht, met een vriendin. We 
namen de telefoon van m’n 
moeder mee en mochten an-
derhalf uur wegblijven. Ik zat 
de hele tijd op de telefoon te 
kijken hoelaat het was. Want ik 
wilde niet de tijd vergeten en 
m’n moeder bezorgd maken. 
Ik ben hier ook weleens met 
de hele klas van de Warin-
school geweest, om spelletjes 

te doen. En ik ga hier komen-
de zomer weer op zeilkamp 
en met mijn vader zeilen. Nu 
is het water trouwens ook heel 
mooi, kijk maar hoe licht het 
water is en je kunt de bodem 
zien. Zelfs jezelf. Als je iets 
verder loopt, is er hele mooie 
natuur. Er zijn hier heel veel 
vlinders en daar houd ik van. 
Vijf jaar geleden woonden we 
nog op een appartement in 
Amsterdam. Toen was ik niet 
zo veel buiten als hier. Daar-
om vind ik het hier leuker. En 
ook omdat ik hier heb leren 
fietsen. Ik zie hier trouwens 

ook vaak honden. Die vind ik 
niet zo leuk, ze zijn een beetje 
te groot en ze kwijlen veel en 
poepen op het strand. Niet ie-
dereen ruimt dat netjes op. Ik 
verheug me erop deze zomer 
in m’n eentje naar het strandje 
te gaan. Daar ben ik nu groot 
genoeg voor. Met mijn ouders 
ga ik nooit, die hebben het te 
druk. Ik heb namelijk ook nog 
een zusje en twee broertjes 
waar ze op moeten passen. 
Ik heb het zelf ook vaak druk, 
want ik doe aan karate, paard-
rijden en ik heb pianoles. Maar 
ik vind het allemaal heel leuk!”

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Galerieconcert Mariskwartet 
verplaatst
LOOSDRECHT
Helaas is het concert van 
zondagmiddag 27 maart 
’22 door ziekte van de pri-
marius uitgesteld en vindt 
het nu plaats op zondag-
middag 10 april aanstaan-
de om 15.00 uur. Einde is 
ca. 16.30 uur.

Het Maris kwartet speelt op 
een prachtige locatie in Loos-
drecht. Het kwartet bestaat uit 
beroepsmusici van het Radio 
Filharmonisch Orkest en het 
Koninklijk Conservatorium 

Den Haag. De bezetting is 
Dana Mihailescu viool, Hedwig 
Smulders altviool, Brigitte Re-
bel viool en Frank De Gee 
cello. Gespeeld wordt Haydn 
Opus 54 nr.2 in C, Schumann 
Opus 41 nr.3 in A en Dvorak 
twee walsen voor strijkkwartet.

Entree € 20.— Locatie Ver-
meulen Art Gallery, De Zodde 
20, 1231MB Loosdrecht.
Reserveren is noodzakelijk 
i.v.m. beperkt aantal plaatsen: 
info@vermeulenart.nl of 035-
5821730

   

GooiTV
REGIO
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 6 
april
Deze week besteedt Ruud 
Bochardt in In Derde Termijn 
aandacht aan het Mama-Oma 
project, waarin opa’s en oma’s 
gekoppeld worden aan ge-
zinnen in Nederland met een 
niet-westerse taal en cultuur. 
HIermee wordt de zelfred-

zaamheid van de nieuwkomers 
vergroot, tegelijkertijd wordt 
het leven van ouderen verrijkt 
met nieuwe waardevolle con-
tacten. In TV Magazine zijn er 
onderwerpen die in deze re-
gio spelen. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is te 
vinden op kanaal 48. Via KPN 
is dat kanaal 1432. Via T-Mobi-
le is dat kanaal 842.

Vink Witgoed • Pr. Christinastraat • 3615 AE WESTBROEK3615 AE WESTBROEK
Tel. 0346-281459 • info@vinkwitgoed.nl • www.vinkwitgoed.nlwww.vinkwitgoed.nl

RUTH ZOEKT RECHTERHAND!
Vink Witgoed is een kleinschalig bedrijf (7 FTE) dat service en 

klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij zijn op zoek klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij zijn op zoek 
naar een enthousiaste secretaresse voor 24 tot 38 uur per week. naar een enthousiaste secretaresse voor 24 tot 38 uur per week. 

Kom jij ons team versterken?

• Beantwoorden van telefoon Beantwoorden van telefoon 
en mailen mail

• Administratieve takenAdministratieve taken
• Verkoopondersteunende Verkoopondersteunende 

takentaken
• Controleren van uitgaande 

documenten op spelling

• Een proactieve houding
• Goede beheersing van de 

Nederlandse taal
• Sociale en communicatieve 

vaardigheden
• Het vermogen om overzicht 

en structuur te creëren
• Deze nieuwe functie vorm te 

geven

JOUW TAKEN WORDEN O.A.: WIJ VRAGEN VAN JOU:

Bij Vink Witgoed kom je in een gezellig team werken en ontvang je een 
goed salaris*. Interesse of meer informatie? Stuur een mailtje of appje Stuur een mailtje of appje 

naar dhr. Ruth Nagel: vacature@vinkwitgoed.nl, 06-28348002. dhr. Ruth Nagel: vacature@vinkwitgoed.nl, 06-28348002.

Reageren kan tot 20 april 2022

*€2200-3000 bruto per maand*€2200-3000 bruto per maand

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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                   ADVERTORIAL

Kinderfysiotherapie
’S-GRAVELAND
Als een kind beweegt en 
speelt, leert het de zintui-
gen te gebruiken en de 
motoriek te oefenen. Soms 
laat het kind echter een ver-
traagde ontwikkeling zien, 
een andere ontwikkeling of 
ontstaan er klachten. Dan 
kan de kinderfysiothera-
peut uitkomst bieden.

Op basis van het onderzoek 
en een intakegesprek krijgt de 
kinderfysiotherapeut een vol-
ledig beeld van het motorische 
niveau van het kind en/of de 

klachten aan het houdings- en 
bewegingsapparaat. Aan de 
hand van dit onderzoek wordt 
er bepaald of behandeling 
noodzakelijk is, alleen advie-
zen volstaan of dat er overleg 
met een medisch specialist 
raadzaam is.

Er kunnen oefeningen nodig 
zijn om de klachten te verhel-
pen of juiste ontwikkeling te 
stimuleren. U wordt hierin ui-
teraard altijd nauw betrokken.

Wist u dat bijna 20% van alle 
kinderen problemen heeft met 

schrijven? Kinderen waarbij 
school, arts of ouders onze-
ker zijn over de motorische 
ontwikkeling, kunnen ook baat 
hebben bij een consult van 
een kinderfysiotherapeut.

“VAN PROBEREN
KUN JE LEREN!”

Vanaf begin dit jaar is één van 
onze kinderfysiotherapeuten 
werkzaam op het Zandkasteel 
in ’s-Graveland. (voorheen het 
pand van Natuurmonumenten) 
Een mooie centrale locatie, 
waar onze kinderfysiothera-

peut alle ruimte en mogelijk-
heden heeft om uw kind te on-
derzoeken en te behandelen. 
Maakt u zich zorgen over de 
lichamelijke ontwikkeling van 
uw kind, maak gerust een af-
spraak. Onze kinderfysiothe-
rapeuten adviseren u graag.

Elk kind heeft vanuit de ba-
sisverzekering* recht op 18 
behandelingen fysiotherapie 
per indicatie. Kinderen heb-
ben geen eigen risico. Meer 
behandelingen kunnen vanuit 
de aanvullende verzekering 
worden vergoed.

Paul Klaver Kinderfysiotherapie
Het Zandkasteel
Noordereinde 54c
1243 JJ ’s Graveland     

Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden                                                                                                

T: 035-69 50422
I: www.paulklaver.nl
E: info@paulklaver.nl

*Wij hebben met alle zorgver-
zekeraars een contract afge-
sloten.

Foto van de week

“Zo even het nest ordenen” Foto: Ton Keizer

  

 Foto:
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Jonge turnsters Nilo 
succesvol

LOOSDRECHT
Op zaterdag 2 april wer-
den de mini 3- en 4-kamp 
wedstrijden gehouden in 
Sporthal de Fuik in Korten-
hoef.

Voor sommige turnsters de 
eerste wedstrijd buiten de 
dorpsgrenzen. Onze turn-
sters Roos, Myrthe, Femke en 
Eva deden mee aan de mini 
4-kamp, wat betekent dat je op 
4 toestellen je oefeningen mag 
laten zien aan de jury. Het is 
een teamwedstrijd, dus je 
scoort met je team de punten 
bij elkaar.

Natuurlijk volop zenuwen voor 
de wedstrijd, want hoe span-
nend is dat, turnen in een 
vreemde zaal met een volle 
tribune en met een echte jury. 
De “kaboutergang”, zoals ze 
zichzelf bij Nilo noemen, was 
goed op dreef en lieten prach-

tige oefeningen zien. Dat werd 
beloond met een heerlijke 
chocoladelolly en een kuiken-
tje voor in het haar. Maar de 
grootste verrassing volgde bij 
de prijsuitreiking, ze hadden 
de 3e plaats behaald in een 
deelnemersveld van 11 groe-
pen. En naast een mooi di-
ploma kregen ze ook allemaal 
een welverdiende medaille 
omgehangen. Trotse ouders 
en trainsters, vooral ook blij 
dat de turnsters zo’n leuke 
wedstrijdervaring hebben op-
gedaan. Alle meegereisde 
supporters met spandoeken 
hebben hier zeker aan bij ge-
dragen.

Hopelijk gaan er nog vele leu-
ke wedstrijden volgen voor 
deze jonge talentjes

Foto: Vlnr Eva, Mythe, Femke 
en Roos

   

Beweegcursus voor kleuters 
bij Nilo
LOOSDRECHT
Gymnastiekvereniging 
Nilo heeft het Nijntje be-
weeg keurmerk ontvangen 
van de KNGU. Dit omdat 
onze trainster Annelies de 
cursus met goed resultaat 
heeft doorlopen.

We bieden vanaf donderdag 
14 april een 10-wekelijkse cur-
sus aan voor kinderen in de 
kleuterleeftijd (4-6 jaar) waarin 
we alle basisvormen van be-
wegen gaan behandelen, zo-
als o.a. klimmen, rollen, zwaai-
en en springen. Gericht op het 
ontwikkelen van spierkracht, 
verbeteren van de coördinatie 
en vergroten van de beweeg-
lijkheid van het kind. We leg-

gen hiermee een goede basis 
voor het turnen, maar ook voor 
alle overige sporten, omdat 
alle spiergroepen worden ge-
traind. Aan het einde van de 
cursus ontvangen de kinderen 
een Nijntje Beweegdiploma 
en, als klap op de vuurpijl, mo-
gen ze hun kunsten vertonen 
aan het publiek tijdens een 
demo op zaterdag 9 juli op de 
onderlinge wedstrijden van 
Nilo in Sporthal de Eikenrode.

Mocht u meer informatie willen 
ontvangen over de kleutercur-
sus, kunt u ons mailen: lei-
ding@gvnilo.nl. Meer informa-
tie over lessen is te vinden op 
onze website: www.gvnilo.nl

Diplomauitreiking Jeugdschaatsen 
Loosdrecht
Door: Natascha Rienks

Afgelopen zaterdag was 
bij sporthal Eikenrode een 
feestelijke afsluiting van 
het schaatsseizoen voor 
het jeugdschaatsen van de 
ijsclub Loosdrecht (JSL). 
Alle leden kregen tijdens 
dit feest hun schaatsdiplo-
ma uitgereikt.

Net als vele andere sportver-
eningen had ook de JSL last 
van de coronapandemie. Door 
de flexibiliteit van ouders en 
leden hebben zij, gelukkig, 
een vrij normale winter gehad 
waarin de kinderen konden 
schaatsen op de Vechtseba-
nen in Utrecht.

Om op de schaatsbaan te ko-
men was het elke week verza-
melen op het Lindeplein om 
vervolgens met iedereen naar 
Utrecht te vertrekken. Elke 
week was het, net als tijdens 
de uitreiking. Een groot feest 

in de bus. De kinderen, en 
trainers, zongen elke week uit 
volle borst mee met liedjes als 
“Lief klein konijntje,” “Zwem-
men in Bacardi Lemon” en 
“Bon gepakt”. Deze nummers 
werden ook tijdens de diplo-
ma-uitreiking ten gehore ge-
bracht en door iedereen weer 
meegezongen.

De kinderen schaatsen in een 
groepje, ingedeeld in hun ei-
gen niveau. Elke niveau leert 
de kinderen om beter en snel-
ler te kunnen schaatsen. Deze 

lessen sluiten ze af met een 
examen. Tijdens dat examen 
laten ze alles zien wat ze ge-
leerd hebben. Het resultaat 
hiervan kregen zij afgelopen 
zaterdag tijdens de diplo-
ma-uitreiking. En iedereen 
heeft zijn diploma gehaald. 
GEFELICTEERD!!!

Er waren geruchten dat de JSL 
ging stoppen, dit is volgens de 
ijsclub niet waar. In september 
kunnen de kinderen gewoon 
weer op zaterdag schaatsen 
bij de Vechtsebanen.

   

Open Dag Scouting Klaas Toxopeus
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag was 
de open dag van Scouting 
Klaas Toxopeus. Alle in-
woners vanaf 5 jaar waren 
welkom om van 10.00 tot 
13.30 een kijkje te nemen 
bij het clubhuis aan de 
Kwakel 52.

De scouts hadden alles uit 
de kast getrokken om te laten 
zien wat ze elke zaterdag aan 
activiteiten zoal doen. In het 
lokaal van de bevers (5 t/m 7 
jaar) konden de kinderen een 
figuur met spijkers en een 
touwtje maken, bij de welpen 
(7 t/m 12 jaar) was er de ge-
legenheid om te figuur zagen 
en bij de zeeverkenners (12 
t/m 16 jaar) werden er heuse 
bouwwerken gemaakt met sa-
téprikkers en kurken.

Ook buiten het clubhuis was 
er van alles te doen. Schom-
melen op een bank, over een 
zelfgemaakte touwbrug heen-
lopen, een krattentoren bou-
wen en daarop klimmen, een 

rondje zeilen over de Korten-
hoefse plassen en wanneer je 
het koud had kon je je opwar-
men bij het kampvuur.

De open dag werd niet alleen 
druk bezocht door kinderen 
die graag wilden kijken of 
scouting iets voor hen was, 
maar ook door ouders van de 
huidige leden. “Door corona 
hebben we de afgelopen jaren 
geen boerenkoolmaaltijd ge-
had. Nu kan alles weer en je 
merkt dat ouders graag komen 

kijken wat hun kind op zater-
dag doet,” aldus voorzitter Die-
derik Klaassen.

“Iedereen is welkom op de 
scouting. Ik merk dat iedereen 
hier wordt geaccepteerd zo-
als hij is. Het leukste is dat je 
soms heel verlegen kinderen, 
hangend aan de benen van 
hun ouders ziet binnenkomen 
en je ziet ze veranderen in 
zelfstandige jongeren,“ zegt 
de voorzitter.
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Hoempen in het riet
Op de groepsapp van mijn 
collega-boswachters meldde 
de boswachter van de Tienho-
vense Plassen onlangs dat het 
‘hoempen’ weer is begonnen. 
Deze lage en diepe toon uit 
het moeras verraadt de aan-
wezigheid van de roerdomp 
tussen het riet. Want zien doe 
je hem niet zo snel.

Dit hoempen is altijd een lust 
voor het oor. Het is zo’n karak-
teristiek geluid voor een vogel. 
En daarnaast vind ik het een 
feest om een roerdomp in het 
gebied te hebben.

Roerdompen broeden in over-
jarig rietland. Bestaande uit 
riet dat enkele jaren oud is. Zij 
zoeken hun voedsel tussen 
de planten van het moeras en 
langs de oevers van het water. 
De roerdomp houdt zich met 
zijn poten vast aan stevige 
rietstengels en maakt daarbij 
handig gebruik van zijn lange 
tenen. Zo sluipt hij behendig 
door de dichte plantengroei 
op zoek naar zijn prooi. Maar 
hij kan ook in ondiep water op 
zoek gaan naar vissen, amfi-
bieën en kleine zoogdieren.

De roerdomp is een meester 
in vermommingen. Door zijn 
schutkleuren en de bekende 
‘paalhouding’ valt hij niet op 
in het riet. Door stijf rechtop te 
gaan staan, imiteert hij een pol 
riet en is zijn camouflage vol-
maakt. Pas in de lucht vallen 
zijn brede vleugels, dikke hals 
en lange tenen op.

Sinds een aantal jaar broedt 

de roerdomp weer in de Oos-
telijke Binnenpolder van Tien-
hoven. Vlak daarvoor heeft de 
Provincie Utrecht dit gebied 
opnieuw ingericht. In grote 
delen van deze polder is de 
voedselrijke bovenlaag afge-
graven. Het schone grondwa-
ter kan hierdoor beter aan de 
oppervlakte komen. Ook zijn er 
natuurvriendelijke oevers aan-
gelegd en is er een natuurlijk 
waterpeil ingesteld, waardoor 
het in de winter deels onder 
water staat. Het wisselende 
waterpeil zorgt voor steviger 
waterriet. Een ideale leefom-
geving voor de roerdomp dus.

De roerdomp wordt door de 
EU beschermd, omdat hij is 
aangewezen als een doelsoort 
binnen het Natura 2000 gebied 
Oostelijke Vechtplassen. An-
dere doelsoorten zijn vogels 
als zwarte stern, purperreiger 
en porseleinhoen. Als deze 
soorten in een natuurgebied 
broeden, dan is dat gebied 
ecologisch gezien gezond. 
Maar dat betekent dat ook veel 
kleinere plant- en diersoorten 
daar een geschikt leefgebied 
vinden. Zij liften als het ware 
met deze vogels mee.

Zulke appjes in de groepsapp 
doen me altijd popelen om 
naar buiten te gaan en de ont-
luiking van de lente met mijn ei-
gen zintuigen waar te nemen. 
Binnenkort dus maar eens een 
wandeling over de Kanaaldijk 
in Tienhoven gaan maken en 
hopen dat het hoempen klinkt 
vanuit het riet.

Nieuwe voorzitter voor HKL
LOOSDRECHT

In het vijftigste jaar van 
haar bestaan een nieuwe 
voorzitter voor de Histori-
sche Kring Loosdrecht

In de gereformeerde Kerk in 
Nieuw Loosdrecht hield de 
HKL op 29 maart haar Algeme-
ne ledenvergadering na twee 
jaar overgeslagen te hebben 
wegens corona. 
Er was een mooie opkomst. 
Voorzitter Ernst Haselhoff Lich 
Kasteleijn heette de aanwezi-
gen hartelijk welkom. De pen-
ningmeester, Klaus Eckardt, 
presenteerde de jaarcijfers op 

heldere manier, elk met een 
positief resultaat. De kascon-
trolecommissie verleende het 
bestuur over de laatste drie ja-
ren decharge. De HKL is een 
gezonde club, niet alleen finan-
cieel. Secretaris Trees Lamme 
deed verslag van de activitei-
ten in 2021, die ondanks alle 
beperkingen door covid 19 
toch een indrukwekkende lijst 
vormden. Hierna volgde de be-
stuursbezetting. Henk Zelden-
rijk was aftredend, maar her-
kiesbaar en werd met en luid 
applaus herbenoemd. Daarna 
werd voorzitter Ernst Kasteleijn 
lang toegesproken door zijn 
opvolger, Arie de Kloet, waar-

bij een aantal anecdotes de 
revue passeerden. Terwijl de 
voorzittershamer onder uitbun-
dig applaus in nieuwe handen 
kwam, dankte de bijna 14 jaar 
zittende voorzitter Ernst HLK 
de HKL voor het geschonken 
vertrouwen, memoreerde de 
hoogtepunten van zijn voorzit-
terschap en wenste Arie veel 
plezier en sterkte in zijn nieu-
we functie. Na de pauze heeft 
Jasper Daams een uiterst boei-
ende lezing gehouden over 4 
generaties Daams smeden in 
Loosdrecht. Gezien het lange 
applaus voor Jasper na afloop 
heeft het publiek genoten van 
deze gezellige avond.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Het Witte Huis

In de Boomhoek aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 242 stond eens café-restaurant
Het Witte Huis dat decennialang een druk bezochte gelegenheid was. De prent-
briefkaart uit se 50er jaren  toont het café met het terras. Om het de gasten nog 
aangenamer te maken werd er in de zestiger jaren van de vorige eeuw een 
verrijdbare glazen wand neergezet, zodat zij lekker uit de wind konden zitten met 
een prachtig uitzicht op het water. Na de Tweede Wereldoorlog was vooral het 
zwembad bijzonder in trek. Dat had een groot houten zonneterras en een duik-
toren die zeer geliefd was bij de jeugd. Drommen dagjesmensen kwamen op de 
fiets naar het bad. Badmeester Hans Kleis bracht veel Loosdrechtse kinderen 
tijdens het zogenaamde schoolzwem men de zwemkunst bij ‘aan de hengel.’ Van 
het oorspronkelijke Witte Huis en het zwembad is niets meer over. Het zwembad 
werd als eerste gesloten. Op die plaats is nu de jachtmakelaardij Dijkzicht geves-
tigd. Het restaurant redde het ook niet en verviel tot een ruïne. Jarenlang is er 
onderhandeld over een andere bestemming. Er staan nu twee villa’s die nu alweer 
grondig gerenoveerd worden. Recent is de tuin beplant met grote bomen, zodat 
Boomhoek haar naam weer meer terugverdient! Naast de villa’s bevindt zich nog 
steeds de haven van de bekende Watersportvereniging Het Witte Huis. Steeds 
worden deze fantastische plekken aan het water goed gebruikt. Teloorgang van 
het erfgoed van weleer wordt omgezet in moderne pracht.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK
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Korenavond in de Loosdrechtse 
Feesttent
LOOSDRECHT
Meer dan 150 zangers en 
zangeressen tijdens 13e 
Korenavond.

Tijdens de Loosdrechtse 
Feestweek, op donderdag 28 
april vindt, in de Loosdrechtse 
Feesttent, alweer de 13e Ko-
renavond plaats. Dit jaar al-
leen koren uit Wijdemeren, met 
meer dan 150 zangers en zan-
geressen. De avond zal wor-
den geopend door ’t KOOR!, 
het uit ca. 65 leden bestaande 
koor onder leiding van Vladimir 
Pairel. Vervolgens een koor dat 

nog niet eerder aan een Ko-
renavond heeft meegewerkt: 
BlueZ. Een vrouwenkoor uit 
Kortenhoef, met een divers 
repertoire meto.a. eigentijdse 
pop, Nederlandstalig en oldies. 
Hierna is het de beurt aan All 
Directions! uit Ankeveen, een 
koor van bijna 50 personen. 
Ooit ontstaan vanuit een kerk-
koor, maar zoals de naam al 
zegt, je kunt er alle kanten mee 
op en inmiddels staat er ook 
popmuziek op hun program-
ma. Na de pauze een optreden 
van het bekende Loosdrechtse 
koor Snowe. Net als voor de 

overige koren zal dit het eerste 
grote optreden van het koor zijn 
sinds 2 jaar. De avond zal wor-
den afgesloten door het Loos-
drechtse koor Fun4All met een 
afwisselend repertoire. Deze 
13e Korenavond belooft weer 
een mooie avond te worden 
met een gevarieerd program-
ma en met repertoire voor elk 
wat wils. De aanvang is 19.30 
uur. Kom op tijd voor een goe-
de zitplaats, want de tent werd 
de laatste jaren steeds voller 
tijdens de korenavond!

   

Mooie liedjes van het Ministerie

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Het culturele palet van de 
dorpen heeft een nieuwe 
kleurtje erbij gekregen 
door het Ministerie van 
Mooie Liedjes dat afgelo-
pen weekend twee keer 
optrad in De Blinker in Kor-
tenhoef. Een gezelschap 
van vijf vrouwen en vijf 
mannen dat samen met ar-
rangeur, tekstschrijver, pia-
nist, enz. Ben Groenendijk 
het publiek vermaakte met 
een reeks mooie liedjes.

Dit keer waren de songs rond 
het thema C aan Zee gegroe-
peerd, waarbij talkshow-host 
Chris Ceder (gespeeld door 
Antoine van Roemburg) aan 
tafel met z’n gasten diverse 
onderwerpen aan de kaak 
stelde. Vaak met een verras-

sende invalshoek, een enkele 
keer oubollig. De keuze van 
de liedjes was zondermeer 
geslaagd, een verzameling uit 
een rijke schatkist met teksten 
uit het verleden. ‘De Enkeling’ 
van Jules de Corte is nog bij-
zonder actueel, maar ook Fré-
deric Chopins ‘Tristesse’ werd 
meerstemmig prachtig vertolkt 
in een vertaling van Ben Groe-
nendijk. De sopranen, alten, 
tenoren en bassen van het 
Ministerie vormden een har-
monieuze eenheid, waarbij het 
tiental ook nog eens aantoon-
de te kunnen acteren in diver-
se rollen aan tafel. De C kwam 
ook terug in een ode aan de 
altijd sikkeneurige Leonard Co-
hen wiens Hallelujah door de 
goed bezette zaal werd mee-
gezongen. Het Calimero-com-
plex van een echtpaar dat zich 
te klein voelde was hilarisch 
evenals de opkomst van ma-

rathon-zwemmer Maarten van 
der Weijden voor wie men een 
leuke hommage zong. Het pro-
gramma sprong van het een op 
het ander in een hoog tempo. 
Bijzonder indrukwekkend was 
de mannenversie van Het Is 
Over, door Jonne, die de klas-
sieker van Conny Stuart met 
overtuiging en passie neer-
zette. Our House van Crosby, 
Stills, Nash & Young vergeet 
niemand van de generatie 50+.

De cirkel rond de C aan zee 
was weer rond met De Zee van 
Paul van Vliet die memoreer-
de dat de zee ‘er beroerd aan 
toe’ is, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Het was een fij-
ne avond met mooie liedjes die 
je een opkikker gaven in deze 
sombere tijd. Hopelijk komt 
het Ministerie gauw weer terug 
met een nieuwe serie liedjes.

Burendag op Robinson 
Crusoe
LOOSDRECHT
Op het watersporteiland 
Robinson Crusoe worden 
al jaren watersportvakan-
ties voor mensen met een 
beperking georganiseerd.

Speciaal voor haar buren or-
ganiseert SailWise – de be-
heerder van het eiland – een 
burendag op zondag 24 april 
van 12.00 tot 18.00 uur. Men-
sen die rond de Loosdrechtse 
Plassen wonen zijn van harte 
welkom om langs te komen 
en te zien wat er mogelijk 
gemaakt wordt op het eiland. 
Waai aan voor een kort be-
zoek of blijf langer voor een 
rondleiding. En de befaamde 
pizza-oven gaat uiteraard aan 
voor versgebakken pizza’s.

Robinson Crusoe ligt midden 
op de Loosdrechtse Plas-
sen. Op het eiland staat een 
groepsaccommodatie en in het 
haventje liggen tal van (aange-

paste) boten. Zeilen, suppen, 
kanoën en zelfs waterskiën… 
alles is hier mogelijk voor men-
sen met een beperking. Op het 
eiland ontdekken zij wat ze wél 
kunnen en maken vrienden. 
Dankzij de steun van fondsen, 
sponsoren en donateurs zijn 
de activiteiten van SailWise 
toegankelijk én betaalbaar.

Burendag
Je kan met je eigen (zeil)boot 
naar het eiland komen, aan 
boord van de SailWise-veer-
pont (vertrek ieder heel uur 
tussen 12.00 en 17.00 uur) of 
gebruik maken van de fiets-
boot, die op 24 april ook Ro-
binson Crusoe aandoet (kijk 
op defietsboot.nl voor de ver-
trekpunten en -tijden).

Laat SailWise weten dat je 
langskomt via www.sailwise.
nl/burendag-rc. Hier staat ook 
meer informatie over de bu-
rendag.

   

Loterij Stichting SLOEP
LOOSDRECHT 
De Loosdrechtse Feest-
week komt eraan! Zoals 
gebruikelijk is er weer een 
loterij met geweldige prij-
zen, beschikbaar gesteld 
door onze sponsoren.

O.a. door de opbrengst van de 
loterij zijn bijna alle evenemen-
ten en activiteiten tijdens de 
Feestweek gratis toegankelijk.
Vanaf maandag 11 april trek-
ken de vrijwilligers van Stich-
ting SLOEP het dorp door voor 
de huis-aan-huis lotenver-

koop. Zorgt U dat de deurbel 
het doet en dat er cash of een 
pinpas in huis is? Dan komen 
zij vol enthousiasme bij U 
langs! Bent u onverhoopt niet 
thuis? Loten zijn ook te koop 
in de gezellige winkel Tabac & 
Gifts (Oud-Loosdrechtsedijk 
186b) en vanaf Koningsdag 
op het Feestterrein (Naast 
Nieuw Loosdrechtsedijk 8). 
De trekking van de loterij zal 
na de feestweek plaatsvinden 
en de uitslag wordt o.a. be-
kend gemaakt via www.stich-
tingsloep.nl
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Blues in de Dillewijn
Elsje en de Bluesmannen brengen 

blues muziektheater

ANKEVEEN
Op vrijdag 8 april spelen 
Elsje en de Bluesmannen 
de voorstelling ‘Memphis 
Minnie, haar chauffeur, een 
fles whisky en andere ver-
halen uit het blueshotel’ in 
theater De Dillewijn in An-
keveen.

De voorstelling is een mix van 
traditionele akoestische blues 
en verhalen. De plaats van 
handeling is het Riverside Ho-
tel, ergens in het zuiden van 
de VS. De kleindochter van 
de vroegere eigenaars bladert 
door het plakboek dat haar 
grootmoeder heeft bijgehou-
den en komt de namen tegen 
van bluesartiesten die hier 
vroeger, in de eerste helft van 
de 20e eeuw, hebben gesla-
pen. Bij ieder van hen horen 
verhalen en natuurlijk ook hun 
muziek. Sommigen zijn nog 
bekend, zoals Ma Rainey en 
W.C. Handy. Anderen, zoals 
Yank Rachell of Tampa Red, 
zijn dat veel minder.

De voorstelling geeft niet alleen 
een beeld van de geschiede-
nis van de blues, maar schetst 
ook de historische context van 
de eerste helft van de twintig-

ste eeuw: de omstandigheden 
waaronder Afro-Amerikaanse 
artiesten werkten, de migratie 
van miljoenen Afro-Amerika-
nen vanuit de zuidelijke staten, 
de veranderende technologie 
met de opkomst van de radio, 
jukebox en grammofoon. 

Dat horen we terug in de mu-
ziek en in de verhalen uit het 
blueshotel. En zo wordt de 
blues uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw veel meer dan 
het clichébeeld van een man 
met een gitaar en wordt dui-
delijk dat je in twaalf maten en 
drie akkoorden heel veel kunt 
vertellen.

Elsje en de Bluesmannen zijn 
Elsje de Wijn er zes ervaren 
bluesmuzikanten. Elsje de 
Wijn, de vertelster in de voor-
stelling, is bekend als actrice. 
Ooit had ze een hit met ‘Nee 
Karel´uit de musical ´Met man 
en muis´.

De voorstelling begint op 8 
april om 20.15 in Theater De 
Dillewijn, Stichts End 57 in An-
keveen.

Kaarten via: https://dedillewijn.
nl/voorstelling/muziektheater/

De Loosdrechtse Feestweek:   
26 april tot en met 5 mei
Als vanouds….. maar ook weer voor de eerste keer……

LOOSDRECHT
Het enthousiasme waar-
mee de vrijwilligers van 
Stichting SLOEP alle ac-
tiviteiten voor de Feest-
week voorbereiden werkt 
aanstekelijk. Zelden zijn er 
zoveel nieuwe aanmeldin-
gen om vrijwilliger te wor-
den binnen gekomen en 
de opkomst van SLOEPers 
bij de organisatie bijeen-
komst was overweldigend. 
Loosdrecht is klaar voor 
grote en kleine feesten, 
activiteiten en uiteraard de 
Dodenherdenking tijdens 
de 10 dagen dat de Loos-
drechtse Feestweek duurt.

Het programma:
Vanaf 5 april staat het definitie-
ve programma op de website 
www.stichtingsloep.nl en rond 
20 april wordt een speciale 
Feestweekfolder met alle in-
formatie huis aan huis in Loos-
drecht verspreid.

Voor een aantal activiteiten 
is het nodig om je vooraf aan 
te melden, emailadressen en/
of telefoonnummers hiervoor 
komen in de folder en op de 
website.

Feesten
Noteer vast de data voor de 
beroemde Feestavonden:

26 april  Koningsfeest met DJ 
Ben Liebrand (toegang vanaf 
16 jaar)

27 april  Oranjeborrel tot 21.00 
uur

28 april  Korenavond

29 april  Feestavond met Step 
the Gap XL (toegang vanaf 16 
jaar)

30 april  SUPER FEEST

2 mei  Bonte Ouderenmiddag

3 mei  Go with the Glow – Ne-
onparty met optreden van DJ 
Chris (toegang 12 t/m 16 jaar)

5 mei  Hollands Bevrijdings 
Feest met Edwin van der Too-
len (toegang vanaf 16 jaar)

Herdenken
Op 4 mei om 20.00 uur is de 
Dodenherdenking bij het mo-
nument in het Jaap Zeldenrijk 
Plantsoen.

Bijzonder detail is dat het 
monument in Loosdrecht het 
eerste is dat na de oorlog is 
onthuld.

Tijdens een mooie ceremonie 
worden de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en van 
oorlogssituaties en vredes-
operaties waarbij Nederland 
betrokken was na de Tweede 
Wereldoorlog herdacht.

Op 5 mei wordt stilgestaan 
bij de vrijheid die wij hebben 
tijdens het ontsteken van het 
Bevrijdingsvuur dat de leden 

van Trainingsgroep Loos-
drecht gaan ophalen in Wage-
ningen.

Hierbij nog een kleine op-
somming van evenementen 
en activiteiten:
Kindervrijmarkt, Fietsenral-
ly, Ponymiddag, Schmink-
circus, Polsstokspringen, 
Paardenshow, Knutselmara-
thon, Kinder Play Back Show, 
Kinderoptocht, Graven met mi-
ni-kraantjes, Feestweekmarkt, 
Zeskamp, SLOEP auto RAL-
LY, Presentatie van de Histori-
sche Kring, Huttenbouwfeest, 
Wandelen én varen door het 
STER gebied, Visagie work-
shop met fotoshoot.

Voor ieder wat wils! Check het 
programma in de folder of op 
de website voor datum, tijdstip 
en aanmelden.

Een week voor en van Loos-
drechters waarbij de onder-
nemers die Stichting SLOEP 
haar naam gaven (Stichting 
Loosdrechtse Ondernemers 
in Evenementen en Promotie) 
weer fantastisch hebben bijge-
dragen met sponsoring in geld 
en prachtige prijzen waardoor 
alle evenementen gratis toe-
gankelijk zijn!

Sponsor en/of vrijwilliger wor-
den? Geef je op via email 
of whatsapp: info@stich-
tingsloep.nl of 06-25.23.28.54.

   

Paaseieren zoeken op    
Kasteel Sypestein
LOOSDRECHT
Maandag 2e Paasdag (18 
april a.s.) is het weer zo-
ver, dan komt de paashaas 
naar Kasteel-Museum Sy-
pesteyn!

Wil jij de paashaas ontmoeten, 
geschminkt worden, knutselen 
en op zoek gaan naar de vele 
paaseieren die verstopt liggen 
in de kasteeltuin?

Om 11.30 uur wordt het start-
sein gegeven en zal het zoe-
ken naar alle paaseieren 
(onder begeleiding van een 
volwassene) losbarsten! Wie 
weet ben jij de gelukkige vin-
der van een gouden ei! Het 
paaseieren zoeken is bedoeld 
voor kinderen t/m 10 jaar.
Kasteel-Museum Sypesteyn is 
geopend vanaf 10.30 uur.
Ingang is bij het blauwe hek.

Entree € 4,50 voor zowel kinde-
ren als volwassenen.
Reserveren via
info@fratzentwwo.nl

Aansluitend kan je genieten van 
een heerlijke paaslunch.
Voor meer informatie: Hof 
Sypesteyn reserveren@hofsy-
pesteyn.nl / 035 622 8880
Adres: Nieuw-Loosdrechtsedijk 
150, Nieuw-Loosdrecht

 

PEDICURESALON
Neemt weer nieuwe klanten aan

De Salon is geopend op maandag 
dinsdag en donderdag.
Van 8.30 tot 20.00 uur.

Bel voor informatie met
PEDICURE JANET

06 - 290 600 03
Vrijheid 76
Loosdrecht
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GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar 
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor 
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.

Dus op uw knieën het onkruid tussen de 
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren 
met een bezem op een hoop vegen en in plastic 
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand 
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw 
tuin weer aan kant te maken? Met de machines 

van Groenestein Technoservice gaan alle 
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als 
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt 
u het bij ons langs voor machineonderhoud 
of reparatie. Verder kunt u voor al uw 
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNO-SERVICE  20 JAAR!! 
Open dag op 9 April 10.00 - 17.00 uur

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


