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WIJDEMEREN
WANDELCHALLENGE

NIEUWSSTER
Eerste Bibian Mentelplayground komt in		
Loosdrecht
Door: Natascha Rienks

kennisgemaakt. Bij thuiskomst
droomden zij van zo’n baan
vlakbij huis. Hun moeder Jonna
heeft toen samen met de jongens een actie opgezet om dit
te kunnen realiseren.

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

Pumptrack
Een pumptrack is een kruising
tussen een BMX baan en een
skatepark. Alles op wielen is
daar welkom, van loopfiets tot
skateboard, en van fietsen tot
rolstoel. Hiermee hadden de
Loosdrechtse broertjes Ty en
Jazz tijdens hun vakantie in
Zwitserland, 2,5 jaar geleden,

Bibian Mentel
Deze actie trok de aandacht
van Bibian Mentel. De Paralympische kampioene had de
droom om speeltuinen te realiseren waar ieder kind kon
spelen. Waar kinderen met en
zonder lichamelijke uitdaging
elkaar kunnen ontmoeten en
samen kunnen spelen. Het
idee van een pumptrack past
volgens Edwin Spee, directeur
van de Mentelityfoundation en
partner van Bibian Mentel, helemaal bij Bibian. De sporten
die op een pumptrack beoefent kunnen worden lijken op
snowboarden, de sport waar zij

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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bekend mee is geworden. Ook
het feit dat het niets uitmaakt
of je een lichamelijke uitdaging
hebt of niet. Dat je het samen
kan doen, de profs helpen de
beginners, sprak Bibian aan.
Locatie
Het samen doen komt niet alleen terug in de activiteiten,
maar ook qua plaats waar de

playground komt te liggen. Het
is namelijk op een stukje grond
van Hilversum wat in Wijdemeren ligt. Beide gemeente
trekken voor dit project met elkaar op. En over het onderhoud
hoeft niemand in Wijdemeren
zich zorgen te maken. Deze is
voor rekening van de gemeente
Hilversum. Wethouder Scheepers (Hilversum) heeft beloofd
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Soestdijkerstraatweg 27

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Volgens Wethouder Van Rijn
is het een erg geschikte locatie, het komt te liggen tussen
de verschillende sportvelden.
“Je kan met je broertje of zusje mee naar het voetbal of het
volleybal en dan zelf naar de
pumptrack met je fiets,” aldus
de wethouder.

“DREAM COME TRUE”

ec

035-5825333

dat dit zo blijft zo lang als dat de
playground blijft liggen.

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

TE HUUR
DeAnnepad
favoriete12makelaar
van
St.
te Loosdrecht
40
m2 praktijkruimte
‘t Gooi
en de Vechtstreek
met gezamenlijke entree
Informatie
Tel.: 035 5827611

KAPPELLE
O.G. Loosdrecht
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
Tel 035 5827611

Sneeuw uit de hemel
Volgens de planning wordt in
week 19, de week van 9 mei,
begonnen met de aanleg van
het eerste Bibian Mentelplayground en is hij eind juni/ begin
juli klaar voor gebruik. Edwin
Spee: “In die periode is het
vaak mooi weer, maar op het
moment van de opening komt
er een beetje sneeuw uit de
hemel.”

AKELAARS.NL

Eind juni wordt de droom
van de broers Ty en Jazz
en Bibian Mentel werkelijkheid in Loosdrecht.
Dan opent de eerste Bibian Mentelplayground, een
pumptrack en speeltuin ineen, bij de sportvelden op
‘t Jagerspaadje. Dinsdag 12
april ging de eerste schop
de grond in.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Samen komen
we er
welis.
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder
mobiel

Vrijwilligers
u hun
eigen
auto.
ANWBhalen/brengen
AutoMaatje: voor wie in
minder
mobiel
is
Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Betrouwbare hulp in de
huishouding gezocht.
Gezin in Loosdrecht voor
2 of 3 uur in de week.
06-26522516
Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl

Alarmnummer
Huisartsen

1-1-2

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 uur
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

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

PEDICURESALON
Neemt weer nieuwe klanten aan
De Salon is geopend op maandag
dinsdag en donderdag.
Van 8.30 tot 20.00 uur.
• li d p r

o v o et

Vrijheid 76
Loosdrecht

d
• li pr

o
o v et

Bel voor informatie met
PEDICURE JANET
06 - 290 600 03

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

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

atie? Bel 035 623 11 00
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER
WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

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

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 22 en zaterdag 23 april
Runder Bieslookschnitzels

100 gram

Grote Mannenburger

Per stuk

€ 2,75
€ 2,75

Hele week
Kip Shoarma pakket

Per pakket

€ 7,98

Biologische Beenham

100 gram

€ 2,98

Russische ei salade

100 gram

De echte Amsterdamse
gerookte Ossenworst

100 gram

€ 1,50
€ 2,25

100% Rundvlees

400 gr. Kipshoarma/4 Echte Pita’s/Knoflooksaus

De sappigste bij de asperges!

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 21 april t/m woensdag 28 april

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

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

Wijdemeren
Woensdag 20 april 2022
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informeren

Agenda
veegraadsvergadering
Agenda
raadsvergadering
Datum:
12donderdag
mei 202121 april
Datum:
Aanvang:
20.00
Aanvang:
20.00uur
uur
Vaste agendapunten*

Bespreekstukken

De audio van de raadsvergadering wordt ook uitgezonden

9. Installatie commissieleden gemeenteraad Wijdemeren

en kunt u volgen www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

2022-2026

(tabblad ‘live’).

Hamerstukken
6. Beëindiging Onderzoek Vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen

Overig

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op

10. Vragenhalfuur

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

7. Vaststellen subsidieverordening Groene Daken 2022-2023

11. Moties vreemd aan de agenda

8. Vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 61

12. Sluiting

bekendmakingen
25 aprilOfficiële
nieuws van
de informateur
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Waar
overal in de
beBouwen
enregio
wonen
richten over onderhandelingen na de verkiezingen
in de media waren te le-

zen, was het opvallend stil
in Wijdemeren. Dat had
te maken met een stevige
griep van informateur Gert
Zagt, hij was een week aan
het bed gekluisterd.

> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Inmiddels is de informateur
van de grote winnaar De Lokale Partij weer aan de slag.
In de week voor Pasen. “Ik
ben nu bezig met een tweede ronde met alle partijen, na
een eerste inventarisatie. Alle

partijen mochten twee speerpunten naar voren brengen.
Daar zijn veel vragen en analyses voor nodig.” Zagt denkt
op uiterlijk maandag 25 april
meer duidelijkheid te hebben.
Dan is bekend met welke

twee partijen De Lokale Partij
( 8 van de 19 zetels) in zee
zal gaan voor het gemeentebestuur met 4 wethouders
(waarvan 2x DLP).

Twee jonge Wijdemeerders ontvangen De Optimist
WIJDEMEREN
Op donderdag 14 april
heeft burgemeester Crys
Larson aan twee Wijdemeerse jongeren ‘De Optimist’ uitgereikt. Een onderscheiding speciaal voor
jonge inwoners die iets
bijzonders doen voor hun
dorp, straat, vereniging
of school. Deze jongeren
komen nog niet in aanmerking voor bijvoorbeeld
een lintje. Om te laten zien
dat de gemeente trots is
op deze jonge inwoners is
De Optimist ontstaan; een
speciale onderscheiding
voor Wijdemeerders van 6
tot 18 jaar.

Zijn droom is om ooit op de
Julian Hendriks (15) uit
paralympische spelen uit te
Kortenhoef
Julian is geboren met een komen voor Nederland en net
open ruggetje. Ondanks zijn als zijn grote voorbeeld Bibian
handicap, sport hij al op jonge Mentel, paralympisch kampileeftijd. Nadat hij zijn zwem- oen worden.
diploma haalde bij de huidige
zwemschool Waterrijk, is hij Damian van Wigcherden
doorgegaan met wedstrijd- (10)
zwemmen onder leiding van uit Ankeveen
oud paralympiër Gilbert Ver- Damian krijgt De Optimist
weij. Julian traint zes keer in omdat hij zich inzet voor zijn
de week. Hij werd afgelopen dorp Ankeveen, omdat hij
december Nederlands kam- veel doet voor andere dorpspioen bij de Para junioren op bewoners. Zo ging hij op 1
de 200m en 400m vrije slag. januari van dit jaar met zijn
>
omgevingsvergunop pad om alle rommel
In het Pieter van denVerleende
Hoogen- skelter
procedure)
van Oud en Nieuw
op te ruiband Zwemstadionningen
in Eindho-(uitgebreide
ven zwom de 15-jarige twee men. Op school steekt hij zijn
keer naar goud en drie keer handen graag uit de mouwen
ontving hij de bronzen plak. om te helpen. Ook gaat hij

> Bestemmingsplan Eilandseweg
4a – woonschip, Nederhorst den
Berg is onherroepelijk

Overig
>

regelmatig langs bij een oudere buurvrouw om haar lege
flessen weg te brengen of om
een praatje te maken. Vriendjes uit de buurt worden vaak
mee naar huis genomen voor

Gewijzigde o

wat drinken en een snoepje
of omdat iemand een pleister
Terisinzage
nodig heeft. Damian
een
zorgzame jongen die altijd
voor je klaarstaat. Een groot
voorbeeld voor anderen.

Mijn Plek

Herinneringsmonument Tweede Wereldoorlog
in Nederhorst den Berg

Bestemmingsplan Eilandseweg
kunstenaar van
het mo- Mijn moeder had een bosje bij
mijn spaarrekening
10wat
wsgeld
02 –Dewoonschip,
Nedernument
heeft
ook
een
klein de bloemist gekocht, ik weet
gedoneerd aan Giro
555.
Hier
horst den Berg is onherroepelijk
>

Tekst en foto: Karin Wesselink

in het dorp is in de Tweede
Wereldoorlog een bommenwerper van de geallieerden
“Wij hebben dat beeldje een neergestort. Niemand overleefde. Ongeveer op die plek
jaar in school gehad”
is nu een monument, met nog
> Verleende
“Helemaal
nu, dooromgevingsvergunde oorlog wat stukken van onderdelen
inningen
Oekraïne,(reguliere
denk ik nog procedure)
va- van dat vliegtuig. En je ziet
ker na over de Tweede We- op een plaatje de foto’s en
reldoorlog. Ik kijk elke dag het namen van de omgekomen
Jeugdjournaal en heb zelf van vier Canadezen en één Brit.
Daniël (11) uit Nederhorst den
Berg

beeldje gemaakt van een
vliegtuig dat crasht. Wij hebben dat beeldje een jaar in
school gehad. Toen moesten
wij ook zorgen voor het monument. Vorig jaar september
mocht ik namens de Warinschool het beeld aan de Jozefschool geven. Dat was tijdens
een herdenkingsmoment toen
we ook bloemen neerlegden.

niet wat voor bloemen het waren.
Het beeldje
blijft nu eenBestemmings> Partiële
herziening
jaar bij die andere school en
plan Plassengebied Loosdrecht
zij zorgen nu voor die plek.
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is
We zijn met de school nog
onherroepelijk
één keer naar deze plek gegaan en hebben het toen met
elkaar over de Tweede Wereldoorlog gehad.”

Bezwaar indiene

Aanvragen voorl

Zienswijze indien
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Begraafplaats Oud-Loosdrecht
‘Een plek voor ontmoeting met het verleden’

stuk grond in cultuur gebracht.
Op dit ‘Vuntusveld’ zijn ook
een strooiveldje en moderne
urnenzuilen te vinden. “Er is
veel veranderd in onze denkpatronen over overlijden, rouw
en herdenken. Niet iedereen
wil een graf, maar vaak wel
een plek om terug te komen.”

Door: Linda Blok

OUD-LOOSDRECHT
Ruim 175 jaar wordt er
begraven op de Begraafplaats
Oud-Loosdrecht.
Maar nog steeds wordt er
bijgezet, begraven en is er
een asbestemming. Stichting Protestantse Begraafplaats
Oud-Loosdrecht
beheert de plek achter de
Hervormde kerk. “Het is
voor velen een plaats om te
herdenken, een rustpunt,
een plek voor ontmoeting
met het verleden”, vertelt
beheerder Arie de Kloet.
De hagen zijn strak gesnoeid,
het grind ligt er onaangetast
bij, vogels vliegen van boom

naar boom. Aan de ene kant is
er het karakteristieke schip van
de kerk, aan de andere kant
het uitzicht op de spiegelende
Vuntusplas. Kortom Begraafplaats Oud-Loosdrecht is een
vredige en rustige plek. Toch
gebeurt er genoeg. De zeven
vrijwilligers van de Stichting
Protestantse
Begraafplaats
Oud-Loosdrecht houden zich
met veel toewijding bezig met
het levendig houden.
Ondersteund door een hovenier en grafdelver zijn de
vrijwilligers actief met snoeien, gras maaien en het netjes
houden van graven. “De verbondenheid met deze begraafplaats is groot”, vertelt Arie de
Kloet. Hij toont het oude deel

van het kerkhof waar vele familiegraven aanwezig zijn.
“We liggen tussen de plassen,
met uitzicht op de Vuntus. Hier
liggen mensen die jarenlang in
Loosdrecht vertoefden en zich
verbonden voelen.”
De rustplaats is voor iedereen.
“Van oudsher is het een protestantse begraafplaats, maar
iedereen die een binding heeft
met deze plek mag hier begraven worden”, vertelt De Kloet.
Het oude gedeelte met de stenen dicht op elkaar geplaatst,
de oudste is van 1885, loopt
over in het nieuwere gedeelte
waar de graven netjes naast
elkaar gelegen zijn.
Daarnaast is er in 2013 een

Tot 2018 behoorde de begraafplaats bij de Hervormde
kerk, maar nu is het zelfstandig. In de kerk vinden geen
zondagsdiensten meer plaats,
soms nog wel rouwdiensten.
Daarnaast heeft de stichting
het eigendom en beheer van
het voormalige brandspuithuisje naast de kerk. Na een
flinke verbouwing door de vrijwilligers is dat aangepast aan
de eisen van deze tijd. Op de

momenten dat de vrijwilligers
er zijn kan het dienen als koffieplaats, maar ook is het een
plek voor opbaringen.
Afgelopen periode werd er
diverse keren gebruik van
gemaakt. “Familie krijgt een
eigen sleutel en kan erin wanneer zij willen. In Loosdrecht
zijn de mogelijkheden om op
te baren beperkt, dus dit kan
een plek zijn om een naaste de
laatste eer te brengen”, vertelt
De Kloet. Naast een keuken
en toilet is er een afgescheiden (rouw)kamer, eventueel
ook geschikt voor een condoleance. De bijzondere lampen,
in brandkraanvorm, verraden
nog de vorige gebruiksfunctie.
Foto’s: foto Miché
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The Travel Club José, Volle Vaart Vooruit!
prijs gesteld. Voor iedere klant
maak ik uitgebreid de tijd, de
reispapieren breng ik aan huis
en ik check dan of alle documenten voor het betreffende
land in orde zijn. Zo kunt u gerust op reis! Mocht er op reis
iets aan de hand zijn dan kunt
u mij goed bereiken.
Wilt u nog boeken voor de komende zomer? Wacht dan niet
langer, de beschikbaarheid is
al beperkt! Maar ook voor de
komende winter adviseer ik
u om op tijd te reserveren. Er
wordt meer gereisd dan ooit.
Vroeg boeken loont!

LOOSDRECHT
Heeft u ook zo’n zin om
weer te reizen? Na 2 moeilijke jaren komen er weer

veel reisaanvragen binnen.
Vooral de verdere bestemmingen en cruises zijn in
trek.

Na de coronaperiode merk ik
dat er meer vragen zijn van
klanten. Een goed, duidelijk
en eerlijk reisadvies wordt op

Jubilea
Sinds 1980 ben ik werkzaam
in de reiswereld, in 2020 had
ik mijn 40-jarig jubileum. Sinds
2007 ben ik aangesloten als
Persoonlijk Reisadviseur bij
The Travel Club. Eerst samen
met mijn lieve oud collega
Alice van de Water en sinds
2021 alleen. Ook dit is dus een
jubileum! 15 jaar The Travel
Club José. Daarom heb ik een
leuke actie op touw gezet. Op

30 april a.s. nodig ik u uit om
langs te komen bij de feesttent
op het feestterrein in Loosdrecht. Bezoek “het strand”
van The Travel Club José!
Maak hier een originele foto
en post deze op Facebook,
tagg @thetravelclubjose en
wordt vriend van deze pagina.
De maker van de foto die er
het meest uitspringt, wint een
mooie prijs.
Meer over The Travel Club
José weten of contact opnemen? Scan onderstaande
QR-code en bekijk mijn website.
Graag zie ik u op 30 april!

Foto van de week

Fotocollage: Ton Keizer Onder het toeziend oog van de schooljeugd mogen bij boerderij ‘T Veldhoen van de fam. Kemp op de Kwakel de koeien weer de wei in
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GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 20
april
Deze week is er weer een aflevering van het politiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde Termijn met
Ruud Bochardt. Herman Stuijver is In Gesprek Met Crys
Larson, de burgemeester van

De Ronde van Loosdrecht gaat door!
Wijdemeren. In TV Magazine
is er onder andere aandacht
aan gebeurtenissen die zich
rond Pasen afspeelden. Voor
diegenen die kijken via Ziggo:
GooiTV is te vinden op kanaal 48. Via KPN is dat kanaal
1432. Via T-Mobile is dat kanaal 842.

LOOSDRECHT
Al vele jaren is de Ronde
van Loosdrecht een traditie. Het spande erom of het
dit jaar wel door kon gaan.
Peter op de Beek wilde het
stokje gaan overdragen.
Na jaren deze taak als ‘opperhoofd’ met hart en ziel
te hebben volbracht was
het tijd voor een nieuwkomer vond hij. Hij zou dit
graag aan iemand anders
toevertrouwen, echter had
de organisatie nog geen
gegadigde.
Gelukkig meldde iemand zich
net voor de deadline, Miranda
Roijakkers neemt met alle liefde en plezier deze nobele taak
op haar en dus:
de Ronde van Loosdrecht gaat
door!
Op Koningsdag, 27 april 2022

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

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

Kun je niet meedoen, ook dan
ben je van harte welkom!
Het aanmoedigen van de hardlopers is niet alleen superleuk,
het helpt de hardlopers ook
om zo snel mogelijk de finish
te behalen.
Ook dit jaar heeft Stichting
Sloep ervoor gekozen om zowel de “kleinere” als de “grotere” ronde te lopen.
Lopers tot 8 jaar starten rond
18.30u. met 1 ronde van
500m.
Voor 8 tot 11 jarigen is de starttijd ca. 18.40u. met 2 rondes is
dat 1000m.

Voor 12 tot 14 jarigen is de
starttijd ca. 19.20u. met 3 rondes, dus 1500m.
Inschrijven voor de jeugd onder 15 jaar kan je je aanmelden bij de start/finish voor het
Feestterrein.
De grote ronde van 5000m is
één ronde door het dorp, hiervoor schrijf je je vooraf in via:
info@stichtingsloep.nl
De uitslagen worden apart verwerkt en natuurlijk zijn er weer
prijzen te winnen.
Stichting Sloep gaat er weer
een succesvolle Ronde van
Loosdrecht van maken. Daar
hebben ze jullie wel voor nodig, doe daarom vooral mee
en zorg voor jouw eigen recordtijd.

Buitenkanz: Voetbal voor iedereen
LOOSDRECHT
Bianca en Lisanne van
Buitenkanz hebben een
missie: ieder kind de kans
geven om in beweging te
komen.
Het is niet voor elk kind vanzelfsprekend om mee te kunnen komen in het reguliere
voetbal, soms omdat een kind

een diagnose als autisme of
adhd heeft. Vaak willen kinderen wel sporten of bewegen
maar is er net dat beetje extra
aandacht nodig om het sporten te doen slagen. Daarom
organiseren wij onze eerste
VoetbalKanz voor kinderen
van 7 t/m 12 jaar. Woensdag
18 mei tot en met 6 juli op het
terrein van SV Loosdrecht van

17.00 – 18.00 (inloop vanaf
16.45)
En… omdat dit onze eerste
voetbalschool is, hebben we
een leuke aanbieding. Voor
€40,- mag je 8x komen voetballen. Meld je aan via:info@
buitenkanz.com of stuur een
appje naar 06 54 95 04 05.

Illusie in Theater De Dillewijn

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
BETROUWBAAR
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS LATER!
REISADVIES!
José
José
José

José

uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose

UITVAARTVERZORGING

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

vanaf 18.30 uur worden de
sportievelingen onder ons
weer uitgedaagd mee te doen
aan deze traditionele hardloopwedstrijd.

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

ANKEVEEN
Kom op maandag 25 april naar
Theater De Dillewijn en beleef
een buitengewoon ongewone
maandagavond. Laat u meevoeren in de wereld van illusies en suggestie. Carlo is een
mentalist die experimenten
met zijn publiek doet welke de
illusie creëren dat hij over buitengewone mentale vaardigheden en vermogens beschikt.
Carlo is met name bezig met
het opbouwen van suggestie
door middel van interactief entertainment dat onvergetelijk
is. Aanvang 20.15 uur. Tickets
€ 15,- via www.dedillwijn.nl
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Wijdemeren Wandel Challenge 2022 Paardjes en pannenkoeken voor Oekraine
LOOSDRECHT
Zaterdag 23 april 14:00 uur
organiseert Oekraïense vluchtelingen Wijdemeren, in samenwerking met Manege en
dressuurstal
Hallinckveld,
voor Oekraïense kinderen een
paarden- en pannenkoekenmiddag.

WIJDEMEREN
Team Sportservice organiseert samen met eerstelijnszorg de Wijdemeren
Wandel Challenge 2022.
Wandelen is goed voor je
lijf en voor je geest. Dat
hoor je overal maar toch is
er soms een drempel.
Een drempel als liever niet alleen lopen, niet weten welke
route te nemen of je hebt misschien een gezondheidsprobleem waardoor je denkt ‘kan
ik dat wel’. De Wijdemeren
Wandel Challenge kan mis-

schien de eerste stap zijn om
over deze drempel te komen.
Wandel Challenge 2022
Samen met de eerstelijnszorg
in Wijdemeren gaan we vanaf
2 mei 2022 vanuit de kernen
van Wijdemeren gedurende
20 weken elke maandagavond
op stap om iedereen kennis
te laten maken met alle voordelen die wandelen biedt. De
afstanden zijn 3 tot 5 kilometer en wij zorgen dat iedereen
erbij kan blijven. Team Sportservice werkt samen met de
Nationale Diabetes Challen-

ge en daarom is er voor alle
deelnemers aan het einde een
slotmanifestatie.
Loop je mee?
Meld je aan als deelnemer via
https://bvdgf.planjeevent.nl/inschrijven/479055. Wil je graag
een handje helpen tijdens de
Wandel Challenge? Dat kan
ook! Meld je aan als begeleider bij buurtsportcoach Ron
Buisman van Team Sportservice via rbuisman@teamsportservice.nl.

Paasviering op IKC-Wereldwijs
LOOSDRECHT
In de groepen van IKC-WereldWijs is de afgelopen weken aandacht besteed aan het
paasverhaal. Bij elk onderdeel
van het verhaal werd een versiering aan de palmpaastak
gehangen. De palmpaastakken werden door de kinderen
aangeboden aan de mensen
in de Emtinckhof. Zij vonden
het erg leuk om de kinderen
op bezoek te krijgen.
In de groepen heeft de dominee over Pasen verteld en
hebben de kinderen gezamenlijk gegeten. Ook bij de dreumes en peutergroep was een
heerlijke paaslunch. Het was
heel fijn om na de coronaperiode weer allemaal samen een
feest te kunnen vieren en op
bezoek te kunnen bij de Emtinckhof.

Wij organiseren een leuke middag voor Oekraïense kinderen.
De kinderen gaan paardjes
poetsen, verzorgen en natuurlijk paardjerijden! Daarna gaan
ze pannenkoeken eten in de
hut aan de overkant. Vervoer
kan geregeld worden. Gaarne tijdig reserveren op info@

hallinckveld.nl. Het adres is
Nieuw Loosdrechtsedijk 133.
В суботу 23 квітня о 14:00
Українські біженці у Wijdemeren у співпраці зі
Школою верхової їзди Hallinckveld організовують для
українських дітей день коней
і млинців. Діти будуть коней
чистити, вчитися доглядати,
і , звичайно, їздити верхи! А
потім зможуть поїсти смачних
млинців у будівлі навпроти.
Можемо надати транспорт.
Будь ласка, бронюйте вчасно
через info@hallinckveld.nl Ми
чекаємо на вас за адресою
Nieuwe Loosdrechtsedijk 133.

Ga je mee				
ruimtereizen ?
LOOSDRECHT
Op 4 mei komt MadScience
naar de bibliotheek in Loosdrecht. Dan leer je alles over
ruimteraketten!

Natuurlijk gaan we ook zelf
aan de slag, want MadScience komt altijd experimenteren,
programmeren en ontdekken
met kinderen.

Hoe werkt stuwkracht? Hoe
ziet een raketmotor eruit? En
welke onderdelen heeft een
raket verder nog nodig?

Op 4 mei van 15.30-16.30 uur
in de bibliotheek op de Tjalk
41. Meld je aan via bieblab@
bibliotheekgooienmeer.nl

Concert Carezza			
Kwartet/Kwintet
LOOSDRECHT
Zondagmiddag 24 april
15.00 uur speelt het kwartet in Vermeulen Art Gallery het Beethoven Strijkkwartet Nr.7 in F groot
op.59 nr.1 “Rasumovsky”. Als kwintet spelen zij
Dvorák Strijkkwartet nr.3 in
Es groot op.97
De musici zijn Alexander van
den Tol viool, Dana Mihailescu
viool, Annemarie Konijnenburg
altviool, Huub Beckers altviool
en Anneke Janssen cello.
Alle 5 zijn professionele musici
van het Radio Filharmonisch
Orkest.
Locatie is Vermeulen Art Gal-

lery, De Zodde 20, 1231MB
Loosdrecht.
Er zijn slechts 30 plaatsen.
Reserveren is noodzakelijk
op info@vermeulenart.nl of op
035 5821730. Entree € 20.--

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

