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Rosa’s Cantina is verhuisd naar een
prachtige plek aan het water

NIEUWSSTER
Door Frank Scheers

enorm verheugd met onze
nieuwe plek. We zaten sinds
onze start in april 2016 prima,
echter deze ligging is echt perfect voor ons. We zijn gegroeid
van 60 stoelen naar 100 stoelen. Daarnaast hebben we
een open keuken, diverse
gezellige plekjes om te zitten,
een mooi uitzicht en een grote
aantrekkelijke bar. Onze fraaie
bar is een regelrechte eyecatcher. We willen graag dat men
hier ook komt als men gewoon
zin heeft in een drankje. Vooral
op de woensdagavond en de
donderdagavond. Kijk, onze
keuken is open tussen 12.00
uur en 21.30 uur. Onze bar
is echter open tot 01.00 uur.
Naast lekker komen eten, kun
je dus ook komen voor een
borreltje en een praatje.”

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
LOOSDRECHT
In Loosdrecht is de felroze
Fiat 500 van Rosa’ Cantina
een bekend fenomeen. De
parkeerplek van het opvallende Italiaanse wagentje is echter niet meer bij
de Oud-Loosdrechtsedijk
272. Dit is de Oud-Loosdrechtsedijk 167 geworden. De reden hiervoor is
dat het bekende Italiaanse
restaurant sinds begin mei
is gevestigd op dit nieuwe
adres. Een schitterende
plek aan het water en qua
ruimte groter en overzichtelijker.

Rosemarijn de Vink: “Ons
enthousiaste team en ik zijn
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Ze vervolgt: “Graag wil ik noemen dat we een familiebedrijf
zijn. Mijn zuster Marieke werkt
in de bediening, mijn zuster

Annefrans heeft de styling
gedaan en mijn broer Hendrik
houdt zich bezig met onze
website en de marketing. Ik
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Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333
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

●

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

zou willen zeggen, mensen
kom langs. Voor de lunch, een
diner, het ophalen van een pizza of voor een borreltje aan
de bar. We zijn open vanaf
woensdag tot en met zondag.
Tot gauw!”
Loosdrecht staat bekend om
de vele watersportmogelijkheden en haar aangename horeca. Rosemarijn’s restaurant/
bar is daar een goed voorbeeld
van. Altijd met veel energie gericht op een heden en een toekomst vol gastvrijheid en zeg
eens eerlijk: wie houdt er niet
van heerlijk Italiaans eten?

AKELAARS.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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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?

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

Huisartsenpraktijk digitaal bereikbaar
Onze huisartsenpraktijk is nu beter bereikbaar:
via Mijn Gezondheid.Net en de MedGemak app kunt u zelf
afspraken inplannen, een vraag stellen of herhaal recepten bestellen.
Voor de koppeling van uw gegevens met deze digitale service
heeft u een mail van de praktijk gekregen.
Meer informatie staat op onze website:

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl

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

Eikenlaan 49A, 1231BG Loosdrecht • Tel: 035 588 9060
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl

ChillyHilversum

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
Klussen in en om uw huis!
Kluzsupport 06-83658102
Hulp voor de huishouding
gezin in loosdrecht is op
zoek naar een hulp voor
licht huishoudelijk werk
werkzaamheden: koken de
was en beetje opruimen
flexibel in dagen en tijd
tel 0630123240
2e pinksterdag expositie
Atelier a/d Dijk 12-16 u
Beelden v Renee Beekmans
Groot klein nieuw werk
Ecoprint Yvonne v Almaren
+ hapje drankje muziek
Oud Loosdrechtsedijk 112
TE HUUR in Loosdrecht
bedrijfs-/opslagruimte
+ klein kantoor (3pers)
bovenetage ± 250m²
benedenetage ± 375 m²
info: tel. 0630123240
Wij zoeken een 65+er of
student die bij ons
wekelijks wat werk in de
tuin kan doen.
Tel.: 06 53 174 388

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
Klusjesteam Loosdrecht
035 - 683 44 93

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur
(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons
binnenkomen, houden wij ons het recht voorbehouden deze nog door te
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

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

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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

borstprotheses

B el geru st vo or ee n
af spra ak
Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

W ij koken iedere dag heerlijke,
ver se gezonde maaltijden!

De lekkerste ovenschotels, stamppotjes,
pasta’s maar ook vegetarisch.
Oven-, pan- of magnetron klaar.
Dagelijks wisselend assortiment
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

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
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Rondje Wijdemeren

Els Riebroek, stille kracht van
40-jarige Dorpsbelangen
Ze hoefde niet zo nodig zelf
ook in de gemeenteraad.
Want Els Riebroek (72) had
er naar eigen zeggen niet
voor doorgeleerd. Maar die
ene keer vond ze het toch
wel jammer. Ze stond op de
lijst en kreeg 144 voorkeurstemmen. Dat waren en 5 te
weinig voor een zetel.

Zeventien jaar was Els penningmeester van DorpsBelangen en nog altijd is ze betrokken bij de partij. Zo bezoekt af
en toe de maandelijkse vergaderingen en doet nog de nodige klusjes. Maar het was niet
altijd feest.
‘Met de komst van Wijdemeren
werd DorpsBelangen een par-

tij voor de hele gemeente. De
samenwerking met Loosdrecht
verliep stroef en leidde uiteindelijk tot een breuk, waardoor
er nu twee lokale partijen zijn.
Maar we hebben in die periode
ook een hoogtepunt beleefd:
negen zetels in de raad. Dat
was echt bijzonder. Of we nu,
na de verloren verkiezingen,
een kater hebben? Ach, het zit
hem vooral in de woningbouw.
Wij hebben onze nek uitgestoken, verantwoordelijkheid genomen. Dat maakt je minder
populair dan wanneer je ontwikkelingen tegenhoudt. Toen
wij hier – op Krabbescheer,
Kortenhoef – kwamen wonen,
hadden we weiland voor de
deur. We konden de hele Kortenhoefsedijk zien. Toen waren
er ook al protesten tegen woningbouw. Wij hebben de gevraagde protesthandtekeningen niet gezet. Je kunt toch de
boel niet blijven blokkeren bij
de enorme woningnood van dit
moment? Zijn het uitzicht van
betrokkenen of de leefruimte

van de karekiet belangrijker
dan huizen voor onze jongeren? Ik ben er ook niet voor
om alles vol te plempen, maar
moeten toch weleens een keer
doorpakken, hoor.’

dagen door de Gooise dorpen
en steden trok. Andreas van
der Schaaf volgde dit evenement. In ZinTV praten Wielie
Elhorst en Leendert van der
Sluijs met Maria Schreuders
(over hoog sensitiviteit) en met
Machteld Siegmann, schrijfster. In TV Magazine is er on-

der andere aandacht voor de
Wallenloop en de jaarmarkt in
‘s-Graveland. Ook is er weer
een nieuwe aflevering van In
Derde Termijn. 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.

Els is ook nog op ander manieren actief, waaronder voor de
katholieke kerk ‘Ik bezoek nog
regelmatig ouderen uit de kerkgemeenschap. Het kerkbezoek
is na de coronadip gelukkig
weer flink toegenomen. Voor
mij is de kerkdienst, zo’n uurtje
van bezinning, erg belangrijk.
Het brengt rust. En weet je wat
ook rust brengt in je hoofd?
Wandelen. Dat is de winst van
corona. We zijn ook lid van de
‘bermbende’. We zorgen dat
de rommel in de natuur wordt
opgeruimd. We nemen een
zakje mee en met een prikstok
halen we het spul uit de bossen
en landgoederen. In Den Haag
noemen ze zo iemand ‘de pikkelateur’. Dat zijn we dus nu:
pikkelateurs. Chic he?’

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf
woensdag 18 mei 2022.
GooiTV besteedt deze week
voor een tweede keer aandacht aan Het Gooi Bevrijd,
een bevrijdingskonvooi met
legervoertuigen dat een aantal

Ingezonden brief
In De Nieuwsster van 27 april
zegt demissionair wethouder
Kea: “Vaste vacatures worden nog niet allemaal volgens
planning ingevuld. In plaats
daarvan is inhuur noodzakelijk.”.

Door Ben Groenendijk

‘Ik ben bij DorpsBelangen terecht gekomen, omdat het voor
mij ook een manier was om in
te burgeren. Mijn man en ik
komen uit Den Haag en zijn in
1981 in Kortenhoef gaan wonen. Via Piet Raven, de groenteherder, kwam ik in aanraking
met Dorpsbelangen. Wijdemeren bestond toen nog niet. Piet
vroeg of ik penningmeester
wilde worden. Dat was ook wel
nodig, want van de meeste uitgaven ontbraken de bonnetjes.
Het was nog in de tijd dat alles zich afspeelde in het oude
Stadhuis in ’s-Graveland. Dat
mis ik wel. In die tijd wist je nog
waar het over ging in de politiek. Het was dichtbij. De vergaderingen waren belangrijk,
maar de nazit in De Dobber
misschien nog wel meer. En ik
leerde in deze tijd als nieuwkomer in Kortenhoef veel mensen
kennen.’

Gebrek aan flexibiliteit

Een anekdote:
Persoon X, mij bekend, solliciteert zeer recent op een
functie bij de gemeente Wijdemeren. X wordt telefonisch
enthousiast benaderd voor
een gesprek dat de volgende
dinsdag om half drie plaats
zal vinden. X kan dan helaas
niet want heeft een baan met
verplichtingen. X is echter
toevallig een paar dagen vrij
en kan wel direct of in de komende twee dagen komen.
Dat is te kort dag. Geen man
overboord: X is standaard vrij

op vrijdag dus stelt een vrijdag
voor. Na ruggespraak blijkt
de betrokken leidinggevende nooit op vrijdag te kunnen
dus dat lukt ook niet. X vindt
de baan echt leuk en stelt voor
om dan een keer ’s avonds om
half zeven af te spreken, in het
gemeentehuis of online. Dat
voorstel werd nog net niet als
onzedelijk bestempeld maar ’s
avonds werken was ondenkbaar.
Als je in deze arbeidsmarkt als
werkgever de flexibiliteit van
een loden deur hebt moet je
niet verbaasd zijn dat je geen
werknemers vindt.
Richard Kamsteeg
(Ondernemer en vrijwilliger te
Loosdrecht)

Bouwplan ’t Laantje mag
verder ondanks dassen

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De Raad van State heeft vorige week donderdag met een
spoeduitspraak bepaald dat
bouwplan ’t Laantje met 49 appartementen mag doorgaan,
meldt de Gooi- en Eemlander.
Het hoogste rechtsorgaan van
Nederland vindt niet dat de nabijheid van de dassenburcht
en rondscharrelende dassen
een obstakel vormen voor het
woningbouwplan van Johan
Zijtvelds JeeGee Vastgoed.
Weliswaar zijn er dassensporen aangetroffen, maar het zijn
er slechts twee. De dassen

komen wel eens voedsel zoeken, maar het is geen belangrijk foerageergebied, meent de
rechter. Dat blijkt niet uit onderzoeken. De das zoekt naar
voedsel over een gebied van
tientallen hectares, de bouwlocatie is slechts drie ha. De
Dassenwerkgroep Utrecht &
’t Gooi doet nog nader onderzoek, doch de RvS verwacht
dat een ontheffing op een verbod op het verstoren van het
leefgebied geen probleem zal
vormen. Later volgt nog een
bodemonderzoek met een
einduitspraak.
Foto: Dassen elders
(foto: Natuurmonumenten)
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Boot-& Motorenservice Loodrecht

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

zoekt iemand met passie

José

Door Natascha Rienks

uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

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

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

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

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

Nieuw in Nederhorst den Berg:
www.kattenhotelvechtzicht.nl

LOOSDRECHT
In Loosdrecht wordt gekscherend gezegd “Als
Eddy doodgaat vaart er
geen boot meer op Loosdrecht.” Eigenaar Eddy
van Boot- & Motorenservice Loosdrecht (BML) is
hier zelf ook erg bang voor.
Daarom is hij op zoek naar
een geschikt persoon die
hij kan opleiden en vervolgens graag zijn bedrijf wilt
overnemen.
Al voor het uitbreken van de
pandemie zocht Eddy een
paar extra handen die kunnen
helpen bij het onderhouden
van boten en motoren. Iemand
die uiteindelijk het bedrijf over
wilt nemen. Tot op heden is dit
nog niet gelukt, maar door het
uitbreken van de pandemie
belangrijker dan ooit geworden. Meer mensen hebben
een bootje gekocht om mee
te varen op de plassen en al
deze boten moeten ook onderhouden worden. Hierdoor
is het bij BML erg druk, vooral als het mooi weer wordt.
Mensen laten het onderhoud
versloffen en komen dan als
het mooi weer wordt voor het
onderhoud, aldus Eddy. “Ze
denken er dan aan. Maar het

onderhoud van je fiets doe je
ook jaarlijks. Hetzelfde geldt
voor een boot.” Omdat ze handen te kort komen moeten ze
klanten afwijzen of laten wachten op hun onderhoudsbeurt.
Een nieuwe werknemer is heel
erg welkom.
Een van de onderdelen die het
bedrijf uniek maken is een speciale tank om buitenboordmotoren in te testen. Deze tank
is speciaal ontworpen voor en
door eigenaar Eddy. Voor zulke handelingen is het dan ook
van belang dat iemand daar
goed en nauwkeurig mee om
kan gaan. Het is een aparte
bedrijfstak, waarbij liefde voor
techniek en watersport elkaar
tegenkomen. Die passie is terug te zien bij Eddy wanneer
hij praat over zijn bedrijf en het

werk dat hij doet. Hij is op zoek
naar iemand die deze passie
deelt. “Ik hoop op deze manier
iemand te vinden die het graag
van mij overneemt”, zegt Eddy
wanneer ik hem spreek.
BML is opgericht in 1986. In
het begin deden ze alles met
motoren. De liefde voor het
vak heeft Eddy gekregen tijdens zijn werk op Vliegveld
Hilversum. Inmiddels heeft het
bedrijf zich gespecialiseerd in
boten en weten alle havens
rond de plassen waar ze de
beste hulp in onderhoud en
motoren kunnen vinden, namelijk bij BML, bij Eddy. BML
en Eddy zijn verweven met
elkaar en een begrip onder
de watersportliefhebbers op
en rond de plassen van Loodrecht.

Dauwtrappen Hemelvaartsdag
LOOSDRECHT
Op Hemelvaartsdag ’s ochtends heel vroeg op pad gaan,
de natuur in, dat is een traditie
die op veel plaatsen nog altijd
in ere wordt gehouden. Ook in
de buurt van Loosdrecht vindt
op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) het dauwtrappen
plaats. Iedereen is van harte
welkom om mee te lopen. De
organisatie is in handen van de
Sijpekerk. We gaan in groepjes wandelen op een mooie locatie die we nog even geheim
houden. De wandeling duurt
ongeveer een uur. Onderweg
krijgen u en jij via QR codes
iets aangereikt om over na te
denken en met elkaar over in
gesprek te gaan. Het thema is:
‘Als een boom’. Bomen komen
we onderweg genoeg tegen,
in allerlei soorten en maten.

Een groot deel van die bomen
is daar opgegroeid en stevig
geworteld. Een ander deel is
daar geplant, op droge grond
of juist langs het water. Bomen
kunnen groeien, bloeien en
vruchten dragen, maar in de
herfst verliezen de meesten
hun bladeren en in de winter
zien ze er soms levenloos uit.
Tijdens de wandeling worden
een aantal parallellen getrokken met ons eigen leven. Zo
is er ruimte voor verwondering
over de natuur én voor een
stukje bezinning, waar iedereen op zijn of haar manier invulling aan kan geven.
Na de wandeling is er een
ontbijt in de Oude Pastorie,
achter de Sijpekerk aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171
in Loosdrecht. Aansluitend be-

gint om 9:00 uur de kerkdienst
waarin Hemelvaart herdacht
en gevierd wordt.
Meedoen is gratis. Opgeven voor de wandeling (met
of zonder ontbijt) kan tot 22
mei per e-mail: dauwtrappenloosdrecht@hotmail.com. Dit
e-mailadres kan ook gebruikt
worden voor eventuele vragen. Als u graag met bepaalde
mensen in één groep wilt, kunt
u dat aangeven. Na 22 mei
ontvangt u informatie over de
locatie en vertrektijd.
Wij hopen op net zo mooi weer
als vorig jaar, maar vooral op
veel wandelaars en goede ontmoetingen. Vraag ook buren,
collega’s, familie of vrienden
om mee te gaan. Iedereen is
van harte welkom!
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Heel Nieuw		
Herbegin

Diepteinterview

Zorg voor elkaar
Motto van de oudste inwoner van

‘S-GRAVELAND
Loop je vast, voel je dat
het anders kan en mag…
dan is Heel Nieuw Herbegin, lichaamsgerichte traumapraktijk, een begin.

Wijdemeren: Catrien Middelkoop
Door: Sarah Cuiper

NEDERHORST DEN BERG
Mevrouw Catrien Middelkoop is met haar leeftijd van
105 jaar de oudste inwoner
van gemeente Wijdemeren.
Wat heeft zij allemaal meegemaakt in ruim een eeuw
in en om Wijdemeren?
Mevrouw Middelkoop is geboren en getogen in Nieuwersluis,
maar heeft altijd ingeschreven
gestaan bij Gemeente Loosdrecht. Samen met haar 7
broers en zussen vormden zij
een hecht gezin met een strenge, doch rechtvaardige vader
en een gezellige moeder. Ze is
het vierde kind dat haar ouders
kregen. Inmiddels zijn helaas
veel broers en zussen overleden, maar haar jongste zus
Truus, waarmee ze elf jaar in
leeftijd verschilt, woont om de
hoek bij Catrien in Nederhorst
den Berg.
Het schaatsen op de bevroren
Vecht is een herinnering die
haar sterk is bijgebleven uit
haar jeugd: “We stapten zo het
ijs op vanuit huis en we waren
daar dan niet van af te slaan.
Maar als het schemerdonker
kwam, moesten we naar huis.
Dan kwam onze vader kijken
waar we uithingen.”
Als jong meisje heeft ze geleerd
om hard te werken. Ze ging al
op haar veertiende aan de slag
als dienstmeisje in Hilversum.
Negen jaar later, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, ging ze

samen met haar zusje
in dienst bij een villa
in Nieuwersluis. Eens
in de veertien dagen
had ze een weekend
vrij, pas nadat de afwas was gedaan natuurlijk, en
mocht ze naar huis. Catrien:
“Het was zwaar werk, want je
stond om zes uur op en ging
als laatste slapen en dat elke
dag weer opnieuw. Gelukkig
had ik mijn zusje bij me en dat
maakte het gezellig. De werkzaamheden zijn me wel altijd
bevallen en ik heb er veel geleerd.”.
Het harde werken deed ze om
voor het gezin te zorgen. “Ik
heb altijd mijn moeder bewonderd, ze heeft acht kinderen
grootgebracht. Ze was heel lief
en zorgde altijd goed voor ons,
maar ze heeft mij ook geleerd
om voor anderen te zorgen.”
Die mentaliteit van goed voor
elkaar zorgen heeft ze meegekregen van haar moeder en
Catrien heeft dat op haar beurt
weer doorgegeven aan haar
kinderen. Dochter Dineke komt
vaak langs en helpt waar nodig.
In de loop der tijd heeft mevrouw Middelkoop op meerdere plekken in en rondom de
gemeente gewoond, maar het
fijnste woonde zij in het huis
aan de Reevaart naast het huis
van de huisarts Roelofsen in
Nederhorst den Berg. Catrien:
“Toentertijd was er niks om het
huis heen, alleen maar weiland.
We hadden geen directe buren
maar ons huis was in tweeën

“Trauma is not what happens
to you, it is what happens insides you as a result what happens to you”.
www.heelnieuwherbegin.nl

opgesplitst, vanwege de woningnood. In de ene helft woonde ik met mijn man en kinderen
en in de andere helft woonde
de broer van mijn man.”. Dineke: “Wij, de kinderen, hadden
in dat huis veel vrijheid om te
spelen en in het souterrain was
een schommel. Dat is me altijd
bijgebleven.”.
Tegenwoordig is het bijna niet
meer voor te stellen om zo
vrij te wonen. De grootste verandering volgens haar is dan
ook dat er zoveel huizen zijn
gebouwd. Ook technologische
ontwikkelingen heeft mevrouw
Middelkoop meegemaakt; zoals bijvoorbeeld de auto. Catrien: “Eerst stond er maar 1
auto in de straat, en dat was
heel bijzonder! Maar als je nu
naar buiten kijkt is dat wel anders.”.
De dorpsmentaliteit en vriendelijkheid van de Bergers is echter niet veranderd. Ook toen er
steeds meer mensen van buiten het dorp kwamen wonen,
bleef de mentaliteit hetzelfde.
Ondanks dat van de familie
Middelkoop niet iedereen in
Nederhorst den Berg woont,
zal ze zich hier altijd thuis voelen. Inmiddels verwacht Catrien
Middelkoop alweer haar vierde
achterkleinkind en hij zal de
naam Middelkoop voortzetten.

In de Siertuin op buitenplaats
Gooilust houd ik praktijk. Deze
magische plek nodigt uit jezelf
te herontdekken. Ingrijpende
(jeugd)ervaringen kunnen een
langdurig impact hebben op
onze mentale- en lichamelijke gezondheid. De therapie
Somatic Experiencing neemt
lichaamssensaties en -herinneringen als vertrekpunt. Het
hoofd met alle dwalingen van
gedachten/overtuigingen lost
trauma niet op. Het wijze lijf
wijst feilloos de weg naar de
pijn en biedt ruimte voor herstel en groei. Het ontspannen
van autonome zenuwstelsel
transformeert trauma, een
nieuw begin aan stevigheid,
verbinding en levenskracht.

Ik ontmoet je graag in mijn
praktijk.
Anne Marie Krekels

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK

De Koninklijke
Een mooi jubileum: de Koninklijke Watersport Vereniging Loosdrecht vierde in
2012 haar 100 jarig bestaan. Reeds in 1912 werd door een aantal watersportliefhebbers uit Bussum en Hilversum deze watersportvereniging opgericht. Na de
oprichting verdienden zij al spoedig het predicaat ‘Koninklijk’. Sinds 1957 is Koningin Beatrix al lid. Tot 1979 was naast deze ‘Koninklijke’ vereniging jachthaven ‘De
Plashaven’ van Scherpel gevestigd. Kees Scherpel en zoon maakten jarenlang op
deze plek de beroemde houten motorvletten en “Scherpelsloepen”. Deze jachthaven en botenbouwerij heeft daarna zijn vervolg gekregen verderop aan de Oudloosdrechtsedijk 97, onder leiding van onder andere dochter Patricia Scherpel.
Op de foto, een vroege prentbriefkaart, heette de Koninklijke nog “Watersportvereninging Loosdrecht”

Gigantische fietspomp voor 		
Bikeshop Loosdrecht
LOOSDRECHT
In opdracht van de eigenaar van Bikeshop Loosdrecht, de heer Verhoef,
heeft
metaalkunstenaar
Gert Olie een fietspomp
gemaakt van 250 cm hoog.
Deze moest vooral opvallend zijn, maar ook een
getrouwe kopie van een
echte ‘oude, vertrouwde
Jumbo-fietspomp’, een oer
Hollands product.

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Gert Olie is aan de slag gegaan en heeft de maten met
vijf vermenigvuldigd. Het onderkant-schot verstevigde hij
met lood om de veiligheid te
kunnen garanderen. Om het
gevaarte dagelijks van binnen
naar buiten en van buiten naar
binnen te kunnen verplaatsen fabriceerde hij een soort
steekwagentje plus ‘vang’.
Het houten handvat kostte de
meeste aandacht: hij maakte

het zelf en lakte het in de originele kleur. Verdere technische
details zijn te vinden op zijn
website (www. Gertsatelier.nl).
Reacties zijn van harte welkom! (vakmanschap@gertsatelier.nl)
Al met al was het veel werk,
maar het eindresultaat is
prachtig geworden. Het is
niet alleen een leuke reclame, maar ook een kunstwerk.
En… de klanten kunnen er
zelfs hun fietsbanden mee
oppompen! Hoe dan? Moeten
ze op een trap gaan staan om
er bij te kunnen? Gaat u zelf
maar kijken welke (moderne)
oplossing daarvoor is gevonden, want op zaterdag 20 mei,
tussen 10 en 11 uur, komt Gert
Olie zijn enorme fietspomp
afleveren bij Bikeshop Loosdrecht op het plein van de
Nootweg.
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Foto van de Week

Jaarmarkt in ‘s-Graveland Foto: Marco van der Roest (Wijdemeren van boven)

Jaarfeest ‘s-Graveland druk bezocht.
Door: Kim Tomeï

‘S-GRAVELAND
Afgelopen weekend was
het ouderwets gezellig op
het door stichting Festiviteiten ‘s Graveland georganiseerde
jaarfeest.
Vrijdagmiddag begon het
spektakel traditiegetrouw
met een feest voor de kinderen. Het was een gezellig samenzijn. Er werd flink
gezwierd in de zweefmolen en ook de stormbanen
werden veelvuldig getrotseerd. Ouders praatten bij
en maakten in sommige
gevallen zelfs kennis met
elkaar. ‘Oh, jouw kind zit
bij mijn kind in de klas.’
‘Ik wist helemaal niet dat dit
elk jaar gebeurt’ vertelde Anna
van 8. Logisch ook, want de
afgelopen twee jaar kon het
jaarfeest niet doorgaan. Voor
veel kinderen was dit dan ook
de eerste keer dat zij dit mee
hebben gemaakt. Het weer
werkte goed mee en er werd
flink genoten.

Rond 20.00 uur stopte het
feest voor de kinderen en ging
naadloos over op een feest
voor de ouders en andere volwassenen.
Op zaterdagmiddag was er,
eveneens traditioneel, de Veemarkt. Deze werd georganiseerd door ‘DonEvents’. Er
waren veel dieren aanwezig
en uiteraard mocht een ellenlange braderie niet ontbreken.
Nieuw dit jaar was het ‘Curiosa
gedeelte’, waar je heerlijk kon
struinen tussen oude spulletjes, op zoek naar schatten.
Andere schatten waren er
ook te vinden. Zo scoorden
veel kinderen een nieuwe ‘allerliefste’ knuffel, een mooie
edelsteen of een nieuw brandweerwagentje, ouders deden
zich te goed aan wonderbaarlijke brillendoekjes en voetencrème. Voor de inwendige
mens stonden er kraampjes
met eten en drinken klaar. Zo
nu en dan ontstond er een opstopping, want toevallige ontmoetingen konden niet uitblijven. Zo kon je regelmatig een

‘Hee, hoe is het? Oh, we staan
in de weg’ horen. Niemand
die daar moeilijk over deed,
iedereen wachtte geduldig op
elkaar of liep even om de ander heen.
‘Deze sfeer is typerend voor

Wijdemeren’ vertelde een passant. ‘Leven en laten leven,
een beetje rekening houden
met elkaar en je vooral niet
druk maken om futiliteiten. Dat
is op andere markten wel anders.’

Ook op zaterdag was er op het
feestterrein genoeg te doen
voor de jeugd. ‘s Avonds ging
het dak eraf en hebben omwonenden lang kunnen meegenieten van de goede sfeer in
de tent.
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Het Roer Om

Mijn Plek

Van stewardess naar massagetherapeut
Tekst en foto: Karin Wesselink

De één krijgt het duwtje in
de rug door de coronapandemie. Bij de ander klopt
een midlifecrisis aan de
deur. Wat de reden ook is:
deze geïnterviewden wagen een sprong in het diepe en doen iets totaal anders met hun leven.
Wil je ook in deze rubriek
met je verhaal? Mail: redactie@dunnebier.nl

Eefje (11) uit Ankeveen
Foto en tekst: Karin Wesselink

Het eerste bankje in het
natuurgebied bij de Dammerkade
“Elke dag wandel ik hier met
onze hond Sam naartoe en
dan ga ik altijd even op het
bankje zitten. Een beetje over
het water uitkijken. Dat is heel
ontspannend. Vooral als je het
een keer druk hebt. Ik heb weleens geen zin, maar dan ga
ik toch. Want Sam moet vier
keer per dag uit. Hij hielp vroeger mijn oom in Drenthe, die
is schaapsherder. Maar toen
kreeg hij een oogziekte en
daarom woont hij nu bij ons.
Maar hij moet nog steeds veel
bewegen, dat is goed voor
hem. Ik heb hier een keer een
roodborstje gevonden. Dood.
Toen ben ik snel naar huis ge-

gaan, heb een leeg theedoosje gepakt en ‘m daar ingestopt.
Toen heb ik een naam bedacht
en die en de datum op een
bordje geschreven en dat samen begraven. Ik zat hier ook
een keer met m’n moeder en
toen hoorden we een vogel die
we niet herkenden. Toen hebben we het geluid opgenomen
en het bleek een rietzanger. In
de zomer ga ik hier ook zwemmen met m’n vrienden, en een
beetje liggen. Of met m’n zus
suppen of varen met de kano.
Je mag hier niet met een motorbootje varen. Deze plassen
zijn ontstaan omdat ze veen
gingen afgraven en dat werd
turf. Vandaar de naam van ons
dorp: Ankeveen. Op het bord
van Natuurmonumenten staat
dat dat al in de middeleeuwen
gebeurde.”

Cindy (51) uit Loosdrecht
Werkte: 22 jaar bij KLM, eerst
als grondstewardess, later als
crew controller
Is nu: massagetherapeut bij eigen praktijk OntMoet en Relax
“Door mijn praktijk ben ik nu
meer betrokken bij m’n eigen
buurt en leer ik enorm veel
mensen in de omgeving kennen. Dat is ontzettend leuk.
En doordat ik nu zelf een lokale ondernemer ben, ga ik ook
veel sneller naar de bakker, de
slager of de cadeauwinkel om
de hoek. Ik koop niet meer online of in Amsterdam waar ik tot
vijftien jaar geleden woonde.
Ik ben ook daardoor een kledingruil in het dorp begonnen
en laatst heb ik Stichting Sloep
met een prijs gesponsord.
Tweeëntwintig jaar geleden
begon ik bij de KLM als grondstewardess, maar ik wilde ei-

genlijk vliegen. Alleen was dat
niet te combineren met m’n
paard waar ik ook veel wedstrijden mee reed. Toen werd ik
crew controller maar helemaal
tijdens corona was dat veel
geregel en gedoe. Dan kon die
vlucht weer niet doorgaan, dan
zat de hele crew thuis, mensen
werden ziek of wilden niet vliegen met iemand die niet of juist
wel gevaccineerd waren.
Ik was al begonnen met een
massage opleiding, maar meer
voor mezelf dan met het idee
om er m’n werk van te maken.
Maar ik vond het zo leuk, dat
toen er veel gedwongen ontslagen dreigde en KLM met
een aanbod kwam voor vrijwillig vertrek, ik de gouden handdruk heb aangenomen en voor
de massagepraktijk ben gegaan. Het kwam op precies het

goede moment. Want het contrast tussen waar ik als masseur mee bezig was, met soms
terminaal zieken, en de andere
wereld van vakanties en geld
verdienen werd te groot. Ik was
zelf ook veranderd. Voorheen
kon ik wel een oordeel over
mensen hebben, maar ondertussen had ik geleerd dat elk
mens mooi is en dat iedereen
van binnen heel anders is dan
je aan de buitenkant ziet. Vorig jaar september begon ik
met de praktijk en toen moest
ik twee keer dicht door corona,
maar het is heel bijzonder hoe
mensen me steunden. Dan
kwamen ze bijvoorbeeld een
tegoedbon voor een massage
halen. En ook nu weten klanten
me te vinden. En het allerleukste: ik heb niet meer het gevoel dat ik naar m’n werk ga.
Ik voel me nuttig.”
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Natuurmomenten
van de boswachter

De beste stuurlui aan wal
Tekst en foto: Karin Wesselink
Wie: Nick (33), Gaby (27), Nate
(4) en hond Stitch (8) uit Zeist
Wat: Nate Nautics, een Corsiva
650 tender uit 2022 van 6,5 m.
Gekocht in: april 2022
Ligt: voor hun chalet op Pijl
Recreatie: De Boomhoek,
Loosdrecht

Nick: “Dit is onze eerste boot
en we wilden graag een nieuwe. Het voordeel van een
nieuwe boot is dat je garantie
hebt. We hebben ‘m gekocht
bij familiebedrijf Bonnema en
dat vind ik ook heel erg fijn. Als
ik bel met een vraag, dan komt
er snel een antwoord, zelfs in
het weekend. Dat persoonlijke
vind ik fijn.”
Gaby: “We zijn allebei niet zo
heel handig, dus we wilden
geen klusproject. We wonen
op een prachtige bosrijke locatie in Zeist, maar onze tuin
is erg klein. We wilden wel
groter gaan wonen, maar met
deze huizenmarkt is dat niet
te doen. We dachten aan een
tweede woning in Spanje en
zijn met een makelaar een
paar weken op pad geweest.
Alleen kwam toen corona en
bedachten we dat het om allerlei redenen handiger is om
een vakantiewoning dichterbij
huis te hebben. We dachten

Olga Ekelenkamp

Onbekende inwoner van 		
Ankeveen

als eerste aan Loosdrecht. We
hebben ruim een jaar gezocht
tot we dit in februari vonden.”

“EERST HUURDEN WE
EEN BOOTJE”
Nate: “Kijk, mama! Ik heb zeewier gevangen met m’n schepnet.”
Gaby: “We gingen al vaker
varen op de Loosdrechtse
plassen, dan huurden we een
bootje. Dat deden we zo’n tien
keer per jaar. Het is dichtbij
huis en gewoon heel mooi. De
rust en de vrijheid op het water
is heerlijk.”

Start twaalfde editie 		

Nick: “We hebben nu drie keer
met onze eigen boot gevaren.
Geweldig! Maar ook wel even
wennen. Er is vanuit ons met
onze boot maar één manier
om de Stille Plas op en af te
komen en dat is via de Kostverlorenbrug. Daar past aan
beide kanten net één vinger
tussen de boot en de muur. Ik
zou me graag willen inzetten
voor net zoiets als op Vuntus:
een in- en uitgang. Ik zou bijvoorbeeld een website kunnen
bouwen en een crowdfunding
willen opzetten om dit te realiseren. Wie weet…”

		

Grasbaanspektakel
REGIO
Op woensdag 25 mei wordt
voor de 12e keer Het Paardensportevenement
van
Hilversum gehouden. Na
twee jaar afwezigheid vanwege Corona gaan de rijders en de paarden weer
van start op de prachtig
gelegen grasbaan aan de
Melkmeent 9, van Harm en
Maartje Jansen te Hilversum. Dit jaar is er naast de
8 koersen, speciale aandacht voor het overlijden
van Tijmen Krijnen. Hij was
de initiatiefnemer en drijvende kracht van het jaarlijkse paardensportevenement. Vanwege zijn passie
voor de sport zal de Duorace ter nagedachtenis aan
Tijmen worden verreden.

Sinds 2009 is Het Paardensportevenement van Hilversum een jaarlijks terugkerend
gebeuren waar jong en oud
kunnen genieten van harddraverijen en demonstraties.

de prijzen. De eerste koers zal
om 16.00 uur starten. U kunt
het toegangsticket voor het
evenement nu al bestellen en
downloaden via de link
https://eventix.shop/tvqd9a6z

Dit jaar zijn er extra attracties
tussen de koersen door. Er is
een ponykoers voor kinderen.
Ook valt er te genieten van
een demonstratie met 4 polo
paarden en kinderpolo. Daarnaast is er een speciale roofvogelshow. De spectaculaire
show geeft een beeld waarom
een roofvogel in vroegere dagen zo belangrijk was.

Het bestuur van de Stichting
Grasbaan Hilversum is trots
dat zij dit evenement voor het
12e keer met steun van de
vele sponsoren maar vooral
ook het enthousiaste publiek,
in Hilversum mogelijk kunnen
maken. We hopen dat u als
publiek met volle teugen zult
genieten van de souplesse,
de elegantie en kracht van de
paarden. Geniet van de hapjes
en drankjes, op dit evenement
voor de hele familie.

Natuurlijk gaat het op 25 mei
vooral ook over de 8 spannende koersen. Mens en dier in
perfecte harmonie, in strijd om

www.grasbaanhilversum.nl

Als je aan natuur denkt, dan
denk je waarschijnlijk aan bomen, wilde planten, vogels,
vlinders, een heideveld of een
ree langs de bosrand. Zichtbare natuur! Er zijn echter ook
hele werelden vol bijzondere
dieren, planten en organismen,
die nagenoeg aan ons oog zijn
onttrokken als ware het parallelle universums.
Neem nou het water! Tuurlijk:
we weten dat daar vissen of
Amerikaanse
rivierkreeften
rond zwemmen, maar het merendeel van het leven in het
water ontgaat ons volledig. In
sommige gevallen missen we
deze organismen, omdat ze
nogal klein zijn. Wist je dat er
in elke willekeurige sloot zowel plantaardige als dierlijke
plankton zit? Ik zat een paar
weken geleden met verbazing
te kijken naar een Vroege Vogels-aflevering over plankton.
De meest fantasierijke creaties
van Moeder Natuur dreven aan
de camera-lens voorbij. Even
terugkijken dus!
Sommige waterdieren of -planten kun je wél met het blote
oog waarnemen, maar zien
we gewoon niet. We verkiezen
toch vaak een mooie natuurwandeling boven een middagje op de kop in de sloot. Deze
week had onze ecoloog verheugend nieuws over onzichtbare natuur. Het bleek goed te
gaan met de gestreepte waterroofkever in Ankeveen! Nooit
van het bestaan van dit beestje
gehoord, maar een mooie gelegenheid om wat meer te weten te komen van deze inwoner
van onze gemeente.
Het is in ieder geval een prachtig, donker glanzend beestje
van zo’n 1,5 cm met een mooie
gele band rond zijn halsschild.
Men vermoedt dat de gestreepte waterroofkever – net
als de andere waterroofkeversvroeger een landdier was. Dat
zou je kunnen afleiden uit het
feit dat zowel de larve als de
volwassen kever af en toe naar
het wateroppervlak moet om
de luchtvoorraad aan de vullen
die onder hun dekschild wordt
opgeslagen. Bovendien heb-

ben ze vleugels en schijnen ze
zelfs te kunnen vliegen. Overwinteren doen de kevers ook
nog op het land.
Helaas is het feit dat de gestreepte waterroofkever in Ankeveen voorkomt best uniek.
De soort is sinds de vorige
eeuw gestaag in aantal achteruit gegaan. De Vechtplassen is één van de twee laatste
bolwerken waar de kever nog
voorkomt. Deze waterroofkever voelt zich thuis in schoon,
niet te voedselrijk, stilstaand
en helder water. Hij houdt van
grote plassen, maar heeft ook
verstopplekjes nodig om te
schuilen voor roofdieren. De inhammetjes, rietkragen en luwe
plekken in petgaten zijn daar
ideaal voor.
Om de zes jaar wordt er onderzoek gedaan naar de populatie
van de gestreepte waterroofkever in Ankeveen. In een eerste
en een tweede ronde wordt op
verschillende plekjes gezocht
naar het beestje. Resultaat:
de kever houdt stand in de
Vechtplassen! Sterker nog: bij
de laatste telling zijn er bijna
twee keer zoveel exemplaren
geteld dan zes jaar geleden.
De onderzoekers vonden de
kevers ook in de nieuwe petgaten die in de afgelopen jaren
zijn gemaakt. Méér petgaten
betekent méér leefgebied voor
de gestreepte waterroofkever
én voor veel andere zeldzame
dieren en planten. En dat de
kever zijn extra woonruimte
heeft gevonden, zien wij als
een enorme opsteker!
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Wijdemeerse roeiteams				 Veelbelovend jaar voor
in actie op WK

KWVL

WIJDEMEREN
Van 29 april tot en met 1
mei werden op de Scilly
eilanden, ten zuidwesten
van het Engelse Cornwall,
de World Pilot Gig Championships gehouden. De
Pilot gig is een zeewaardige, houten roeiboot met 6
roeiers en een stuurman of
-vrouw. Zo’n 150 ploegen,
verdeeld over verschillende klassen, deden mee aan
dit jaarlijkse evenement.
Naast Engelse ploegen,
deden vanuit Wijdemeren
ploegen mee van de KWVL
uit Loosdrecht en van WSV
“De Spiegel” uit Nederhorst den Berg. GWV “De
Vrijbuiter” deed mee in een
combi met 3 roeiers van
Deventer.

LOOSDRECHT
De afgelopen twee jaar
lagen de activiteiten van
Neerlands grootste watersportvereniging niet geheel stil, maar de KWVL
draaide op minder dan halve kracht. Covid lijkt gelukkig achter ons te liggen,
het seizoen is goed van
start gegaan met de traditionele Internationale Easter
Regatta. Ook wat betreft
verdere activiteiten van de
Vereeniging in Loosdrecht
belooft het een bijzonder
jaar te worden.

Op vrijdag en zaterdag werden voorronden gevaren op
open zee, enigszins afgeschermd door de omliggende
eilanden. Het gehele weekend
was er weinig wind, dus gunstige omstandigheden voor de
roeiboten. De eerste race was

een spectaculaire massastart,
waarbij in de Open Heren categorie 106 boten naast elkaar
startten. De heren van Vrijbuiter, KWVL en De Spiegel
moesten bijna 3km terugroeien naar het havenhoofd van
de finishplaats Hugh Town. De
tweede race en de finale werden op een kortere 2km baan
geroeid in groepen van 12
ploegen. De heren van KWVL
behaalden een fraaie 28e
plaats van de 106 deelnemers.
De Spiegel werd 37e in totaal,
maar werd wel gehuldigd als
winnaar van de D-groep. De
combi ploeg van De Vrijbuiter/
Deventer eindigde als 95e. Er
deed ook een Dames ploeg

van KWVL mee in de categorie Super Veteranen. Zij eindigden in de finale als 6e van
45 ploegen.
Na afloop van de wedstrijden
was het een dolle boel in de
kleine haven. Alle winnende
ploegen werden luid toegejuicht bij de prijsuitreiking en
na het opruimen van de boten
waren de paar pub’s op het
eiland afgeladen vol. Ook alle
beschikbare accommodatie op
het eiland was volledig bezet
met de ruim duizend roeiers
en de vele supporters. Een bijzonder evenement om mee te
maken!

Wijdemerencup is weer begonnen
Door: Natascha Rienks

WIJDEMEREN
Het is inmiddels een traditie bij Ottenhome, gelegen
aan de Wijde Blik, de Wijdemerencup. Een maandelijkse zeilwedstrijd van mei
t/m september waarbij de
deelnemers een wedstrijd
zeilen, elke 2e woensdag
van de maand. Afgelopen
woensdag was de start.
Ondanks de voorspelling van
windkracht 5 ging de wedstrijd
van start. Van de 20 teams
die zich hadden aangemeld
gingen er 16 van start. De
nummer 1 van de laatste jaren
ging niet van start. Hierdoor
lager voor de andere teams
een gouden kans om de eerste plek over te nemen. Een
van de grote kanshebbers was
team BosTol, helaas miste dit
team een boei waardoor er
een DNF (did not finish) achter
hun naam kwam te staan. Gelukkig voor dit team hebben ze

nog 4 kansen om de bokaal in
handen te krijgen.
Een ander team, Kroonteam,
had niet zijn dag. Door de harde wind brak er een lijntje en
moest het grootzeil vieren. Dit
bracht het team niet te veel in
de problemen, zij konden de
wedstrijd op hun fok uitzeilen.
Hiervoor werden zij beloond
met een troostprijs door de
wedstrijdleiding.
Wil je ook meedoen aan de
Wijdemerencup? Dat kan. De
wedstrijd wordt georganiseerd
voor alle inwoners van Wijde-

meren en deelname is gratis.
De enige voorwaarde is dat 1
van de ingeschreven deelnemers inwoner is van de gemeente en dat er minstens 1
deelnemer aan boord is die de
zeilkunst bemachtigd is. Het
minimale aantal deelnemers
aan boord is 2 personen en
het maximale aantal is 5 personen. De wedstrijden zijn nog
op 8 juni, 13 juli, 10 augustus
en 7 september 2022. Om
mee te doen in het klassement
moet je minimaal 3 wedstrijden gevaren hebben, inschrijven kan via https://ottenhome.
nl/wijdemeren-cup/.

Dit jaar wordt het 22ste Lustrum gevierd. Ook wordt dit
voorjaar de uitbreiding van het
KWVL-complex in gebruik genomen.
De koninginnen onder de zeilboten, de regenboog, zullen
hier maar liefst twee weekenden bij ons te gast zijn. Eén
keer voor het sprintkampioenschap van Nederland maar
ook voor het traditionele Re-

genboog Pinksterevent. De
Pampussen zullen dit jaar ook
weer op de Loosdrechtse plassen hun NK varen.
Hoewel niet op Loosdrecht
gehouden maar in Scheveningen, speelt de KWVL bij het
WK Jeugd in de wedstrijdleiding een belangrijke rol. Daarbij zullen een aantal KWVL
leden aan dit WK deelnemen.
Het wedstrijdprogramma van
2022 ziet er op hoofdlijnen als
volgt uit:
14/15 mei NK Sprint Regenbogen. 21/22 mei Motketel
cup (traditionele open jachten). 4/6 juni Pinksterevent
Regenbogen. 11/12 juni Holland Weekend. 9/15 juli Jeugd
WK Scheveningen 15/19 juli
Easy Week. 1-6 september
NK Pampus. 23/25 september
Star District Championship1/2
oktober Houtskool Cup. 15/16
oktober NK Sprint Laser. 22/23
oktober Coen Gülcher Memorial

6e Loosdrechts Open
Golf Toernooi
LOOSDRECHT
Zaterdag 25 juni wordt,
(na een onderbreking van
2 jaar vanwege de Covid
pandemie), het 6e Loosdrechts Open Golf Toernooi gespeeld. De inzet is
de wisselbeker voor vrouwen en mannen.
De wedstrijd bestaat uit
een 18-holes wedstrijd en
wordt gespeeld op de PAR3 Crailoobaan van Golfpark
Spandersbosch in Hilversum.
Inschrijving via de website
staat open voor alle actieve
golfsters/-ers maximaal 40
deelnemers) die over een Golf
Vaardigheids Bewijs of een
actieve NGF-Hcp beschikken
met woonadres en postcode in
Loosdrecht en/of Wijdemeren.
Voor een indruk van de voorgaande edities, de golfbaan
en toernooi info nodigen wij u

uit om een bezoek te brengen
aan onze website.
http://www.loosdrechtopen.nl
PS. Wil je nu al verzekerd zijn
van een startplaats dan kan
dat door een berichtje via onze
website achter te laten met je
naam, adres en hcp, we verwachten deze keer een grote
toeloop en vol is vol.
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Lezing Ad van Liempt
van het geschiedenisprogramma Andere Tijden, blikt terug
op de Tweede Wereldoorlog
en het jaar 1945. Dit doet hij
aan de hand van zijn boek De
Afrekening, dat in maart 2020
verscheen.

LOOSDRECHT
Ad van Liempt vertelt over
1945; het laatste jaar van
de oorlog en het jaar van de
bevrijding.
Ad van Liempt, bekend van
tv-programma’s zoals het NOS
– Journaal, Studio Sport, NOVA
én een van de grondleggers

1945; het jaar van de bevrijding, van de feestelijke intocht
van de geallieerde troepen,
van de tomeloze vreugde in
de Nederlandse straten. Maar
ook het jaar van diepe treurnis
om de duizenden doden in het
westen als gevolg van de hongersnood. De meedogenloze
represailles van de bezetter,
die talloze gezinnen in rouw
dompelden. En vooral het vergeefs wachten op al diegenen
die niet terugkwamen. Het
was een bevrijding waar een
zwarte wolk boven hing. En
die zich afspeelde in een sfeer

BoekStartdag in Loosdrecht
van chaos; Nederland kreeg
zijn vrijheid terug, maar deze
nieuwverworven vrijheid kon
de problemen van de mensen
niet wegnemen.
Ad was actief als presentator,
journalist en eindredacteur
van talloze uitzendingen over
politiek en actuele evenementen. Vanaf 1994 publiceerde
hij regelmatig boeken over historische onderwerpen, vooral
over de Tweede Wereldoorlog.
Bekende titels zijn Kopgeld, De
Oorlog en Na de Bevrijding.

LOOSDRECHT
BoekStart, met het bekende oranje koffertje dat je
gratis krijgt voor je baby
en een collectie voor de
allerkleinsten heeft een eigen dag gekregen. Een dag
waarop (groot) ouders en
de allerkleinsten een extra
hartelijk welkom krijgen en
voorlezen centraal staat.

Jij bent de beste verhalenverteller! Ontdek het op zaterdag
11 juni in de bibliotheek Loosdrecht tussen 10:00 en 12:00
uur tijdens deze BoekStartdag.
Doe samen met je (klein)kindje mee aan een leuke activiteit, zoals voorlezen, spelletjes
doen, liedjes zingen of knutselen en ontdek hoe fijn het is
om samen met boekjes en taal
bezig te zijn

25 mei 2022, van 20:00 tot
22:00. Bibliotheek Gooi en
meer, Tjalk 41, 1231 TT Loosdrecht. Kosten: 12,50 leden
en 15 euro niet-leden incl consumptie

Floralia nieuws
‘S-GRAVELAND
Hallo leden, het is weer tijd
voor de jaarlijkse plantjesuitreiking van de Floraliavereniging en wel op 25 mei
a.s. van 19:00 uur tot 20:00
uur bij Ben Pot op de Kerklaan 16 in Kortenhoef.
De algemene ledenvergade-

ring is een dag eerder op 24
mei a.s. om 20:00 uur in het
Achterom, achter de R.K. kerk
aan de Kerklaan in Kortenhoef.
Dit jaar bestaat de vereniging
115 jaar dus als u de plantjes
op 1 sept. 2022 komt inleveren
krijgt iedere deelnemer een
attentie. Kosten zijn € 5 contributie voor een jaar en voor

3 verschillende plantjes ook €
5. (graag in een envelop met
naam en adres evt. telefoonnummer). Kinderen tot 16 jaar
betalen alleen voor de plantjes.
Namens het bestuur hopen we
u te zien en als u meer info wilt
kijk dan op onze Facebook pagina

Landelijke open koren dagen
REGIO
De Koninklijke Bond voor
Zangkoren en Oratoria (KBZON) organiseert in het kader van ledenwerving van
14 mei t/m 12 juni landelijke
open koren dagen.
Het Hilversumse Concertkoor
NSF doet mee. De repetities
zijn hervat en onze deuren

staan open voor nieuwe zangers. Wij zijn vooral op zoek
naar bassen en tenoren maar
ook alten en sopranen zijn van
harte welkom tijdens de drie
open repetitieavonden op 19
mei, 2 en 9 juni.
Onder leiding van dirigent
Joop van Goozen repeteren
wij de Deutsche Messe van
Schubert en een verzameling

klassieke werken vanaf de
16e eeuw waarin o.a. Bach,
Mozart, Beethoven en Mendelssohn
vertegenwoordigd
zijn. U kunt zich voor de open
repetities aanmelden bij info@
concertkoornsf.nl. Locatie: De
Morgenster, Seinstraat 2, Hilversum. Inloop vanaf 19.30
uur, repetitie: van 20.00 uur tot
22.00 uur met pauze

Zomerbridge in Hollandsche Rading
HOLLANDSE RADING
Voor de bridgeliefhebbers
in de gemeentes Wijdemeren bestaat de mogelijkheid om in de zomermaanden (juni, juli en augustus)
in het Dorpshuis te Hollandsche Rading te gaan
bridgen op de donderdagavonden.
Het zijn vrijblijvende bridge-

avonden zonder verplichtingen.
Je kunt je als paar per avond
opgeven bij voorkeur door een
mail te sturen naar bchollandscherading@gmail.com of telefonisch naar de wedstrijdleider
Toon Smits via 06-33769391.
De kosten bedragen voor niet
leden € 5,00 per paar per avond
en daarnaast zijn onze dranken
laag geprijsd. We starten het
bridgen om 19.30 uur en spe-

len dan in principe 24 spellen
tot ca. 22.45 uur. Je kunt je als
paar ook nog ter plaatse aanmelden tot 19.15 uur. Het adres
van het dorpshuis is Dennenlaan 57 te Hollandsche Rading.
Als je een gezellige bridgeavond wil meemaken, geef je
dan vanaf 2 juni een avond op
om het uit te proberen. Ieder
paar is van harte welkom.

Winnaar Jasper Blom
LOOSDRECHT
Bij de trekking van de grote
SLOEP loterij door Ben en
Jolanda zijn heel veel dorpsgenoten blij gemaakt met een

prachtige prijs. De eerste prijs,
een Cortina E-bike van Bikeshop Loosdrecht, is 12 mei
door Co Verhoef overhandigd
aan de gelukkige winnaar Jasper Blom (rechts op de foto).

Haakclub op zoek naar garen
LOOSDRECHT
Elke vrijdagmiddag komt de
haakclub bijeen in de bibliotheek van Loosdrecht. Gezamenlijk worden er onder andere sjaals en dekens gehaakt
voor bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen
in Wijdemeren en directe omgeving. Ook fidgets en andere
spullen waarmee dementerende bewoners kunnen friemelen
en rustig worden. Dit is prettig
voor de bewoners, maar ook
voor de familieleden. Ook het
verzorgend personeel is hier
blij mee want het brengt de
werkdruk omlaag en de sfeer
op de afdelingen omhoog. De
haakclub bestaat uit een aantal vrouwen uit Wijdemeren en
Hilversum, van verschillende

leeftijden en achtergronden.
Het materiaal voor de club krijgen zij via de inwoners van Wijdemeren. Er wordt bij voorkeur
gewerkt met acrylgaren omdat
dit goed wasbaar is. Acrylgaren van Zeeman is hierbij favoriet. De dames willen van
deze gelegenheid gebruik
maken om alle gulle gevers
te danken voor het gedoneerde materiaal. De bodem van
de garenmand komt echter in
zicht, aanvulling is meer dan
welkom. U kunt dit afgeven in
de bibliotheek van Loosdrecht,
maar de dames willen het ook
bij u komen afhalen. U kunt
daarvoor telefonisch contact
opnemen met Marion Jansen,
tel. 06 24265825 of met Tineke
Franssen, tel. 06 20371990.
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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
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