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Eerste Bibian 
Mentelplayground
Voor opening al een hit

Door: Natascha Rienks

LOOSDRECHT
Aan het Jagerspaadje in 
Loosdrecht, tussen de 
sportvelden, is afgelopen 
woensdag de eerste Bibi-
an Mentelplayground geo-
pend. De speelplek is echt 
geschikt voor iedereen.

Het bestaat uit een speeltuin 
voor de jongsten, een pump-
track voor iedereen ouder dan 
8 jaar en een rolstoelbehen-
digheidsbaan. Hiermee is een 
nieuwe trekpleister geboren in 
de gemeente

Nog voor het officiële gedeel-
te begon, was het al heel erg 
druk op de playground, en dan 
met name op de pumptrack. 

Jong en oud reed met fietsen, 
stepjes en skateboards op de 
baan. De dag voor de opening 
was Bibians zoon, Julian, al 
met een skateboard de baan 
aan het verkennen. En ook 
de broers, en initiatiefnemers 
van de pumptrack, Ty, Jazz en 
Reeve zijn al dagelijks aan het 
oefenen sinds de baan er ligt. 
“Ze hebben ook al vrienden 
gemaakt, er is zelfs al iemand 
blijven logeren. Daar is dit alles 
voor bedoeld, het maken van 
nieuwe vrienden. Het doel is 
behaald,” zegt Jonna, moeder 
van de broers.

Waken over eigen speelplek
Iets wat opvalt tijdens de ope-
ning is een groot doek met 
een tekening erop van Bibian. 
Op de plek waar hij staat lijkt 

het net alsof ze toezicht houdt 
op alle onderdelen van de 
playground, zowel de pump-
track als de speeltuin. “Ik heb 
veel vragen gekregen over 
dat doek. De baan is nog niet 
100% klaar. Op de plek waar 
het nu staat komt een 2,5 me-
ter hoge wallride te staan van 
hout. Hierop komt de afbeel-
ding van Bibian, “aldus Edwin 
Spee, haar partner, tijdens de 
opening van de baan. Ook is 
er nog een kleinere wallride in 
de maak waar gebruik van ge-

maakt kan worden.

Mooiste track
Nadat de baan officieel was 
geopend door de moeder van 
Bibian, Maude Meijlink, was 
het de beurt aan de 3 broers, 
die ook vereeuwigd zijn op de 
baan, om het eerste rondje te 
rijden op de track. Daarna was 
het de beurt aan diverse profs 
om te laten zien wat er moge-
lijk was op de track. De kinde-
ren vonden de stunts prachtig, 
maar stonden ook te trappelen 

om zelf weer de baan op te 
gaan. Jimi Cramer (12): “Ik vind 
dit de mooiste pumptrack die ik 
ooit heb gezien.”

Meer mogelijkheden
Niet alleen Edwin, maar ook 
Stan Poels, wethouder Sport, 
en dorpscoördinator Saskia 
Hille vinden dat de playground 
nog wat mist. Beide spreken 
de wens uit voor een watertap 
bij de speelplek zodat er altijd 
water beschikbaar is tijdens het 
spelen. Beide spraken ook de 
wens uit om de plek nog inclu-
siever te maken door te kijken 
of het mogelijk is om er een 
uitleen bij de pumptrack te heb-
ben voor kinderen die niet be-
schikken over speelgoed met 
wielen en de juiste bescher-
ming. Dit idee pas helemaal 
bij de wens van Bibian om alle 
kinderen in de wereld te laten 
samenspelen.

Voor een leuk uitje voor ieder-
een ga naar de Bibian Men-
telplayground. De plek waar 
iedereen mee kan doen.

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving
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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

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

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht 

Nootweg 37 
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

 

Te koop: Golfslag 20, Loosdrecht

 (op afspraak)
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

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

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?

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@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 vrijdag 15 juli t/m woensdag 20 juli.

Malse Runder Entre Côte

Grote Mannenburger

Varkenshaas saté

100 gram

per stuk

100 gram

€ 3,25
€ 2,50
€ 2,25

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juli

Bij besteding van € 15,- een bakje van onze heerlijke

Filet Americain GRATIS!

Wij zijn wegens vakantie gesloten van ma.25 juli t/m di. 9 augustus

Kom gezellig langs bij 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
lunch en meer,.. 

Rading 1b, Loosdrecht. 
www.landgoedderading.nl 

Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilijk?
Samen gaan we a/d slag.
Lotte van Aerle, opruim-

coach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Mooie zomerbloeiers van 
Zorgkwekerij Kostelijk

we hebben nog volop keuze
en nu tot eind juli 35 %

korting op je eindbedrag!
Middenweg 13 Nederhorst
www.kwekerijkostelijk.com

Gastgezinnen gezocht voor
onze pupjes uit Z-Italië

Filosdogrescue.nl 
Tel 0614125996

Alarmnummer 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

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:  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
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 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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

!

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
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De beste stuurlui aan wal

“Eigenlijk is ze te mooi geworden”
Tekst en foto: Karin Wesselink

Wie: Machiel (50) uit
Loosdrecht
Wat: Boston Whaler, 17 super 
sport limited van 5.18
Gekocht in: oktober 2021
Ligt: voor de deur

“Deze boot is 33 jaar en toen 
ik ‘r kocht, zag ze eruit als een 
boksbal. Overal beschadigin-
gen en deuken. Ze lag al een 
tijd in een schuur in Steenwijk 
en daarvoor op een zolder in 
Loosdrecht, om gerestaureerd 
te worden. Het was al langer 
een plan om een bootje erbij 
te kopen, naast onze sloep. Ik 
ben IT-er, maar ik houd erg van 
knutselen en met m’n handen 
bezig zijn. Maar ik heb geen 
garage of schuur. Gelukkig 
mocht ik van buurman Johan, 
ook een fan van dit merk, de 
loods van zijn schildersbedrijf 
én al zijn gereedschap gebrui-
ken. Johan zelf heeft vroeger 
ook Boston Whalers gehad, 

heeft er ooit ook een uit Ame-
rika geïmporteerd. Uiteinde-
lijk heeft hij me met heel veel 
moeilijke dingen geholpen en 
had hij overal wel een idee 
voor. Ik heb er heel veel uren 
dom werk in gestoken, zoals 
schuurwerk. Vanaf oktober 
tot maart was ik er twee, drie 
avonden in de week mee be-
zig. En in de weekenden een 
dag. Op het laatst ook wel hele 
weekenden, omdat ik voor het 
seizoen klaar wilde zijn. Toen 
werd het wel een moetje. Veel 
dingen heb ik ook laten doen. 
Alles van metaal heb ik naar 
een professioneel polijstbedrijf 
in Hilversum gebracht. En het 
chroomwerk is ontchroomd en 
opnieuw verchroomd. Alles is 
wel origineel te krijgen, in Ame-
rika. Maar ik vond het leuker 
om het origineel op te knappen. 
De kussentjes zijn wel spik-
splinternieuw en ik heb de boot 
nog wat mooier gemaakt. Het 
luik voor in de boot was bijvoor-
beeld gewoon saai, van polyes-
ter. Die heb ik van mahonie-

hout gemaakt. Net als de knop 
op het stuur. Die was ook van 
plastic. Toen ze af was, zeiden 
we tegen elkaar ‘eigenlijk is ze 
te mooi geworden’. Ik was wel 
bang als ik ging varen, maar er 
zit nu al een beschadiging op 
en ik denk nu: het is ook een 

boot om te gebruiken. Ik heb er 
wel speciaal een lift bij gekocht, 
zodat ze niet de hele tijd in het 
water ligt. Wat nu ultiem is: ik 
stap erin, klik op het knopje, 
de lift gaat naar beneden en ik 
vaar er mee weg. Ik hoef geen 
lijntjes meer vast te leggen. Er 

zit een bescheiden 100 PK mo-
tor achter de boot en ik kan er 
75 kilometer per uur mee. Maar 
ook al heb je een snelvaarver-
gunning, je mag hier maar 60 
kilometer per uur. Toch is dat 
uniek in Nederland. Bijna ner-
gens mag je zo snel.”

Kristina: Wijdemeren is goed voor ons
Tekst en foto: Frank Scheers

WIJDEMEREN
Op 11 april jl. is de 37-jarige 
Kristina met haar twee kin-
deren en haar twee katten in 
hun auto gestapt en vanuit 
Kiev naar Polen gevlucht. 
Ze is 23 weken zwanger en 
koos voor de veiligheid van 
haar kinderen.

 Haar man zit nog in de Oek-
raine en is psychotherapeut. 
Hij helpt soldaten met een oor-
logstrauma en blijft zijn land 
steunen waar en hoe hij maar 
kan. Belangrijk is dat hij veel 
informatie heeft gekregen van-
uit Israel over behandeling van 
oorlogstrauma en past dit met 
succes toe.

Na twee weken hulp te hebben 
gekregen in Polen, is Kristina 
doorgereisd naar Berlijn waar 
ze 5 dagen verbleef. Toen door 
naar Bussum. Daar woont een 
collega van haar man. Ze is 
daar anderhalve maand geble-
ven en vervolgens is Kristina 
terecht gekomen in Wijdeme-
ren. Hier woont ze al weer en-

kele weken. 

Kristina: “Het was een flinke 
reis. We zijn eindelijk tot rust 
gekomen. We worden goed 
geholpen. Ik zou graag mijn 
werk als yogalerares weer wil-
len oppakken, echter dit gaat 
niet zo maar. Ik onderzoek wel 
steeds alle mogelijkheden om 
weer te kunnen werken. Met 
een jong gezin is dit wel een 
opgave.”

Kristina had het goed voor el-
kaar in Kiev. Jarenlang was ze 
journalist en werkte ze als chef 
marketing in de IT op medisch 
gebied. Stressvol, maar het 
betaalde goed. Hun gezinsle-
ven zag er goed uit. Wel wil-
de Kristina minder stressvol 
gaan werken. Haar passie ligt 
bij de yoga. In 2018 is ze haar 
eigen yogastudio begonnen in 
Kiev en tot het uitbreken van 
de afschuwelijke oorlog in de 
Oekraine op 24 februari jl. was 
Kristina, ondanks wat tegen-
slag door Corona, heel succes-
vol met haar yogalessen. Ze 
mist het enorm.

Kristina: “Men kwam in Wij-
demeren met het voorstel om 
yoga te gaan geven in een 
grote stad als Amsterdam of 
Utrecht. Op zich een mooie 
uitdaging. Als ik alleen zou zijn, 
zou ik de kans wagen. Met 
twee kleine kinderen en een 
derde op komst heb ik andere 
prioriteiten.”

Zoals gezegd heeft Kristina 
twee katten, die ze uit Kiev had 
meegenomen. Ik vroeg haar 
naar haar kat, die een tijdje 
kwijt was. Ik had haar oproep 
op Facebook gelezen en ge-
lukkig door de hulp van inwo-
ners van Wijdemeren en door 
de chip is haar kat weer terug. 
Kristina: “Ik ben zo blij dat hij 
weer terug is. Ook huisdieren 
maken veel mee tijdens een 
vlucht uit hun vertrouwde om-
geving.”

Omdat ik had gelezen dat de 
Oekraiense dames graag spul-
len voor lichaamsverzorging 
zou willen hebben, had ik voor 
Kristina een fles met bodylo-
tion meegebracht. Ze was er 
blij mee. Op mijn vraag of ze 

iets nodig heeft, zegt Kristina: 
“Financieel redden we het net. 
We leven zuinig. Wel is er be-
hoefte aan kinderspeelgoed, 
fietsjes en de kinderen zouden 
heel graag een buitentram-
poline met een veiligheidsnet 
willen hebben. Veiligheid voor 
alles!”

Ik vroeg Kristina naar haar 

grootste wens. Ze zegt: “Na-
tuurlijk wens ik vrede en vei-
ligheid in de Oekraine. De 
vreselijke oorlog moet zo gauw 
mogelijk stoppen. Daarnaast 
ga ik bevallen over 3 maan-
den. Hoe fijn zou het zijn als ik 
dit kan doen in de Oekraine in 
bijzijn van mijn echtgenoot. Ik 
droom hiervan. Ik mis mijn man 
enorm. Het gaat goed komen!”
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Wijnand Smit 
kiest voor   
biodiversiteit
Door: OW

WIJDEMEREN
Op de tweede woensdag 
van de maand staat er 
weer een nieuwe afleve-
ring klaar van ‘Geef me de 
5’ op de website van On-
dernemend Wijdemeren.

In deze serie van korte video’s 
maak je kennis met onderne-
mers uit Wijdemeren, waar zij 
vertellen wat hun bedrijf zo bij-
zonder maakt en geven ze een 
inkijkje in het leven ‘achter de 
ondernemer’. Deze week staat 
Wijnand Smit Hoveniers uit 
Ankeveen in de spotlights, een 
ecologisch hoveniersbedrijf, 
gespecialiseerd in de aanleg 
van tuinen zoals op boerener-
ven, niet glad geplaveid maar 

met oog voor biodiversiteit in 
allerlei vormen. Wijnand legt 
het uit in ‘Geef me de 5’ op de 
website
ondernemendwijdemeren.nl.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 
13 Juli:

In TV Magazine is er veel 
aandacht voor onder andere 
een sloepensponsortocht in 
Ankeveen. 21 teams roeien 
12 uur lang om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor hun 
zelfgekozen goede doel. Ver-

der is er de opening van de 
Bibian Mentel playground in 
Loosdrecht. Ruud Bochardt 
interviewt Gerhard van den 
Top. Hij is in februari de nieu-
we burgemeester geworden 
van Hilversum. Daarvoor was 
hij dijkgraaf bij het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Van 
den Top is ook voorzitter van 
de Regio Gooi en Vecht en 
van de Veiligheidsregio.
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Foto van de week

Bezorger(s) in beeld
Iris en Eva Hilhorst

Door: Saskia Luijer

Als lezer van deze krant 
kunt u de bezorger van de 
Nieuwsster of het Week-
blad Wijdemeren aanmel-
den voor de rubriek ‘be-
zorger in beeld’. Stuur een 
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en wij belonen 
uw bezorger met een ca-
deaubon van € 15,-.

Iris en Eva Hilhorst bezorgen 
beiden het Weekblad Wijde-
meren in Ankeveen. De 17-ja-
rige Iris heeft een flinke wijk 
van 225 kranten. Ze loopt het 
buurtje tussen het marktplein 
en de Stichtse Kade plus het 
Hollands End, inclusief de paar 
huizen bij de molen. Deze wijk 
heeft ze al vanaf haar 13e, het 
was haar eerste baantje. Haar 
zusje Eva gaat juist de andere 
kant op. Die bezorgt sinds een 
jaar 165 kranten op de Heren-
weg. Eva wilde heel graag een 
bijbaantje en was enorm blij 
toen er een wijk vrijkwam. 

Enthousiaste meiden
De zussen gaat altijd op de 
fiets, al is de last in de tassen 
vaak wel zwaar. Helemaal als 
er nog een extra bijlage bij de 
bladen zit. Dan is het oppas-
sen geblazen dat de fiets niet 
omvalt. Gelukkig heeft Eva 
dan soms een meisje dat haar 
komt helpen. Iris loopt eigenlijk 
altijd alleen, maar maakt wel 
altijd een tussenstop bij haar 
opa en oma die op het Hol-
lands End wonen. Enthousiast 
vertellen de meiden hoe leuk 
ze het vinden om de kranten 
te bezorgen. Het is gezellig, ze 
komen veel bekenden tegen, 
krijgen af en toe wat lekkers 
toegestopt en luisteren on-
dertussen naar hun favoriete 
muziek. Zelfs een regenbuitje 
deert hen niet. “We zijn niet 
van suiker hoor,” lacht Iris.

Sparen voor iets leuks
Hoewel Iris nu alles op de fiets 
doet, kan ze niet wachten om 
auto te kunnen rijden. Ze is net 
geslaagd voor haar theoriebe-
wijs en is gestart met rijles-

sen. Ze spaart dan ook voor 
haar rijbewijs. De 13-jarige 
Eva is daar nog niet aan toe. 
Zij heeft geen specifiek spaar-
doel, maar vindt het gewoon 
fijn om als ze iets leuks ziet 
het te kunnen kopen. Eva zit 
op handbal, houdt van skate-
boarden en tekent graag. Dat 
kan van alles zijn; gebouwen, 
mensen of dieren. Ze zet een 
muziekje aan en gaat aan de 
slag. Ook Iris is graag creatief 
bezig, maar spreekt net zo lief 

gezellig met vrienden af om 
samen te chillen.

Leren voor de toekomst
Iris zit op het ROC in Hilver-
sum. Ze volgt de gecombineer-
de opleiding verzorgende IG / 
maatschappelijke zorg. Na de 
zomer start ze met het 2e jaar. 
Of ‘de zorg’ echt haar uiteinde-
lijke vak wordt, daar is ze nog 
niet helemaal uit. Eva denkt 
erover om binnenhuisarchitect 
te worden, of misschien wel 

iets bij de politie. Zij gaat naar 
de derde klas van het Yuverta 
vmbo Naarden. Dit jaar volgde 
zij de businessklas en leerde 
om allerlei dingen te regelen. 
Zo organiseert zij het school-
feest, met een beachparty op 
het schoolplein, compleet met 
zand, drankjes en een DJ. Tja, 
dat soort kwaliteiten komen in 
Ankeveen natuurlijk altijd van 
pas!

Foto: Wijdemeren van Boven.               12 uur van Ankeveen

Links Eva, rechts Iris
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Scholen in actie voor Muziekids
LOOSDRECHT
De kinderen van basisscho-
len De Linde en De Sterren-
wachter in Loosdrecht hebben 
afgelopen weken hun eigen 
museum gemaakt. Elke groep 
heeft zich verdiept in een kun-
stenaar en een kunstwerk (na)
gemaakt, wat gekocht kon 
worden, voor een vrijwillige 
bijdrage door ouders, opa’s 
en oma’s. De opbrengst was 
bestemd voor het goede doel, 
namelijk Muziekids (zij zorgen 
voor een muziekbeleving voor 
kinderen tijdens hun verblijf 
in het ziekenhuis). De beide 
scholen hebben een cheque 
kunnen overhandigen aan 
Muziekids van maar liefst 
€1468,05!
   

Fietser afgevoerd met traumahelikopter

Tekst en foto: Wessel Kok

LOOSDRECHT
Een fietser is vorige week vrij-
dagmiddag gewond geraakt 
nadat hij tegen een caravan 
is gebotst op de Oud-Loos-
drechtsedijk. Het ongeval ge-

beurde rond 14.10 uur. Door 
onbekende oorzaak botste de 
fietser tegen de achterkant van 
de caravan. Hij kwam hard ten 
val. Een traumahelikopter was 
in de buurt geland voor assis-
tentie. De trauma-arts heeft 

het slachtoffer ter plaatse be-
handeld. Even later arriveerde 
de politie en de ambulance. 
Het slachtoffer is uiteindelijk 
met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht.

   

140 inwoners Regio vonden werk in de zorg
REGIO
De werkgelegenheidspro-
jecten in de regio Gooi en 
Vechtstreek blijven hun 
vruchten afwerpen. Inmid-
dels hebben al 225 mensen 
betaald werk gevonden na 
deelname aan één van de 
projecten. Dit blijkt uit de 
meest recente cijfers uit 
de regio. Het werkt vooral 
in de zorgsector: 140 men-
sen vonden hun weg naar 
een betaalde baan in deze 
sector.

Er zijn volop vacatures en 
werkzoekenden in de Gooi 
en Vechtstreek, maar vraag 
en aanbod komen niet over-
een. Om deze mismatch op 
te lossen zijn er voor verschil-
lende sectoren werkgelegen-
heidsprojecten in het leven 
geroepen. Alle projecten zijn 
samen met het bedrijfsle-
ven en onderwijs ontwikkeld. 
Vermeldenswaardig is het 
GGZ-project dat gericht is op 
mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. Deze mensen 
zitten nu veelal thuis – met of 
zonder een uitkering, terwijl 
ze wel kunnen en graag willen 
werken. Van de 21 mensen 
die dit traject gevolgd hebben, 
is inmiddels de helft aan het 
werk. De stip op de horizon 
van de trajecten is dat er ruim 
500 inwoners duurzaam aan 
het werk gaan. Om dit doel te 
bereiken zijn er in de afgelo-
pen periode nieuwe projecten 
gelanceerd in de horeca, ICT, 
bouw en techniek.

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING
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Zorgmaatje aan Huis
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Bent u op zoek naar een 
maatje om samen te ko-
ken, te winkelen, een fijne 
wandeling te maken of te 
helpen met lichte werk-
zaamheden in en om het 
huis? Dan is ‘Zorgmaatje 
aan Huis’ misschien iets 
voor u. Deze landelijke or-
ganisatie start 1 augustus 
in de regio Gooi en om-
streken.

“Ik weet zeker dat hier veel bea
hoefte aan is,” stelt Catharina 
Tonkens. De van oorsprong 
kinderverpleegkundige woont 
in Loosdrecht en heeft jarena
lange ervaring met managea
mentfuncties in de zorg. Rea
cent werd zij gevraagd om in 
de regio Gooi en omstreken 
‘Zorgmaatje aan Huis’ op te 
zetten. Deze landelijke ora
ganisatie is op 1 januari gea
start en is binnenkort dus ook 
in onze buurt beschikbaar. 
“Waarom ik hierin spring?” 

vervolgt Catharina. “Ik doe ‘t 
omdat dit absoluut heel hard 
nodig is. Zorgmaatjes ontlasa
ten de mantelzorg en bieden 
cliënten net dat beetje extra.”

Gezelschap en gezelligheid
De genoemde voorbeelden 
zijn slechts een greep uit de 
mogelijkheden. U kunt ook 
denken aan een museumbea
zoek, begeleiding naar dokter 
of ziekenhuis, samen booda
schappen doen, een spelletje 
of gewoon een luisterend oor. 
Gezelschap, aandacht en gea
zelligheid staat bij ‘Zorgmaa
tje aan Huis’ centraal. Tona
kens benadrukt wel dat het 
puur om aanvullende mantela
zorg gaat, dus geen medische 
handelingen of persoonlijke 
verzorging.

Goede zorgmaatjes
Vol enthousiasme is Catharia
na bezig met het opzetten van 
een poule met goede zorgmaa
tjes. Deze worden met zorg 
geselecteerd. Het gaat om bea
trokken mensen die er graag 

voor anderen willen zijn. Uia
teraard wordt daarbij de Vera
klaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) gecheckt. Geïnteresa
seerden kunnen zich bij haar 
aanmelden. Je hoeft geen dia
ploma te hebben, maar wel de 
juiste instelling. Het werk als 
Zorgmaatje aan Huis is niet op 
basis van vrijwilligers, je krijgt 
een standaard vergoeding 
van € 16,a per uur.

De juiste match
Hoewel Catharina officieel 
nog niet begonnen is, wordt 
ze ook door cliënten al gea
vonden. Zowel bij cliënten 
als zorgmaatjes gaat ze altijd 
thuis op bezoek. Zo krijgt ze 
goed zicht op de vraag van de 
cliënt en kan ze makkelijker 
inschatten welk zorgmaatje 
daarbij past. Tonkens: “Het is 
belangrijk om mensen bij ela
kaar te zoeken die met elkaar 
klikken. Want als je samen 
leuke dingen gaat doen, bouw 
je een band op met elkaar 
en moet het contact plezierig 
zijn.”

 
Meer informatie
Wilt u meer weten over ‘Zorga
maatje aan Huis’? Kijk op 
www.zorgmaatjeaanhuis.nl 
(regio Gooi en omstreken) of 
neem contact op met Cathaa

rina Tonkens via gooi@zmah.
nl of 06a18978275. De kosa
ten voor het inkopen van de 
aanvullende mantelzorg zijn 
€ 27,50 per uur. Dit kan para
ticulier, maar ook vanuit divera
se instanties via PGB, WLZ of 
WMO.

> Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
voor het bouwen van een woning 
achter Oud-Loosdrechtsedijk 63 
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub 

a, onder 3o van de Wabo, af te wijken van het 

bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk gebied 

noordoost – 2012’ voor het bouwen van een 

woning achter Oud-Loosdrechtsedijk 63 te 

Loosdrecht.

Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad 

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 14 

juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken 

ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omge-

vingsvergunning en de ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen inzien op www.ruimtelij-

keplannen.nl door te zoeken t.h.v. Oud-Loos-

drechtsedijk 63 te Loosdrecht. Het planidentifi-

catienummer is: 

NL.IMRO.1696.OV07OLDacht632022-on01

Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan 

kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl. 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze op het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbe-

sluit verklaring van geen bedenkingen indienen 

bij de gemeenteraad van Wijdemeren,

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

> Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbestluit 
verklaring van geen bedenkingen 
afwijken bestemmingsplan voor 
het vergroten van een camping 
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
105b te Loosdrecht 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

het voornemen hebben om een omgevings-

vergunning te verlenen voor het afwijken van 

het bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk 

gebied Noord-Oost 2012’ voor het uitbreiden 

van een camping aan de Nieuw-Loosdrechtse-

dijk 105b te Loosdrecht.

Op 22 juni 2022 heeft de gemeenteraad een 

verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 14 

juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken 

ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omge-

vingsvergunning en de ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen inzien op www.ruimtelij-

keplannen.nl door te zoeken op Nieuw-Loos-

drechtsedijk 105b. Het planidentificatienummer 

is: NL.IMRO.1696.OV06NLD105b2022-on01

Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan 

kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl. 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze op het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbe-

sluit verklaring van geen bedenkingen indienen 

bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

Bekendmakingen 13 juli 2022

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van 
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen 
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 
(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-
besluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 
en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het 
Fysiek Domein, tel. 14 035. Het indienen van een ziens-
wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-
zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen



DE LEUKSTE 
(BIJ)BAAN VIND 

JE BIJ BONI!

STA JIJ HIER STRAKS TUSSEN? WIJ

ZOEKEN ZOWEL LEIDINGGEVENDEN 

ALS HULPKRACHTEN.

Rading 146, Loosdrecht

De eerste 10 nieuwe collega’s ontvangen een goodiebag!

De eerste 10 nieuwe collega’s ontvangen een goodiebag!

Scan de QR code om 
direct te solliciteren of 
vraag de bedrijfsleiding 
voor meer informatie! 
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Sterke achteruitgang waternatuur
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week waren op-
positiepartijen CDA en 
Dorpsbelangen onaan-
genaam verrast door het 
bericht dat de waternatuur 
in de Oostelijke Vecht-
plassen achteruit gaat. Ze 
stelden hierover vragen 
aan de wethouder. Onder-
staand de feiten.

Er is een sterke achteruitgang 
van het aantal waterplanten 
in de Oostelijke Vechtplassen 
en daarmee ook van water-
dieren. Dit blijkt uit een toets 
die Natuurmonumenten elke 
zes jaar uitvoert. Reden is 
een sterk verslechterde wa-
terkwaliteit in het gebied. En 
dat terwijl het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht en 
Natuurmonumenten juist hier 
werken aan gezond water en 
een goed ontwikkelde natuur. 
De partijen trekken aan de 
bel; zorgen voor schoon water 
en daarmee gezonde water-
natuur, lukt alleen samen en 
met meer regie van de Rijks-
overheid.

Leefgebied in de knel
Natuurmonumenten ziet dat 
– sinds de vorige meting in 
2015 – in 99% van het water 
in de Vechtplassen de kwali-
teit van de natuur achteruit is 

gegaan. Vooral waterplanten 
die dit gebied uniek maken 
zijn sterk in aantal vermin-
derd. Zo is, ondanks alle in-
spanningen van Natuurmo-
numenten en het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht, af-
gelopen periode bijna 70% 
van de kranswiergebieden 
in kwaliteit achteruitgegaan. 
Ook blijkt dat krabbenscheer, 
een typische plantensoort 
voor waterrijk laagveenge-
bied, op de meeste plekken 
niet meer voorkomt. Baukje 
Sijtsma, ecoloog bij Natuur-
monumenten: “Het blijft niet 
bij achteruitgang van water-
planten. In de natuur grijpt al-
les in elkaar. Een libel als de 
groene glazenmaker is afhan-
kelijk van krabbenscheer. Als 
krabbenscheer achteruit gaat, 
gaat het met libellen dus ook 
slecht”.

Meerdere oorzaken
De achteruitgang heeft meer-
dere oorzaken. Overal in het 
gebied wordt water aan- en 
afgevoerd; vanuit (voormali-
ge) landbouwgebieden, ste-
den en dorpen of de Vecht. 
Aanvoer bij droogte, afvoer bij 
regen. Via via komt dat water 
ook in de natuurgebieden te-
recht. Dit water is echter erg 
voedselrijk. “Dat klinkt posi-
tief, maar dat is het niet. Te-
veel voedingsstoffen zorgen 
ervoor dat het water groen 

van de algen en troebel wordt. 
Door gebrek aan licht verdwij-
nen waterplanten als krans-
wieren. De exotische woe-
kerplant cabomba gedijt wel 
goed in het voedselrijke water 
en komt in de plaats van de 
oorspronkelijke vegetatie. De 
voedselrijke situatie is ook 
ideaal voor Amerikaanse ri-
vierkreeften, net als cabom-
ba een invasieve exoot die 
van nature niet in Nederland 
voorkomt en schadelijk is voor 
onze natuur. De kreeften eten 
ook waterplanten en maken 
door hun gegraaf in de oevers 
het water nog troebeler” zegt 
Sijtsma. Ook komt in de Oos-
telijke Vechtplassen steeds 
minder grondwater vanuit de 
hoog gelegen Utrechtse Heu-
velrug naar boven ‘kwellen’. 
Dat komt onder andere door 
sterk toegenomen bebouwing 
en toename van grondwater-

onttrekkingen. Hierdoor ver-
droogt de Heuvelrug en komt 
er minder kwelwater uit. Ter-
wijl kwelwater juist schoon is 
en stoffen zoals kalk en ijzer 
bevat, waar veel waterplanten 
van afhankelijk zijn.

Gezamenlijke verantwoor-
delijkheid
Het waterschap gaat, samen 
met de provincies, in over-
leg met gemeentes kijken 
hoe weer meer regenwater 
de grond in kan zakken om 
verdroging van de heuvelrug 
te verminderen en daarmee 
ook het schone kwelwater te 
stimuleren. Over vijf jaar moet 
het oppervlakte- en grondwa-
ter in heel Europa van goede 
kwaliteit en kwantiteit zijn. 
Maar in Nederland voldoet 
nog niet één procent van de 
oppervlaktewateren aan alle 
Europese waterdoelen. Na-

tuurmonumenten maakt zich 
ernstige zorgen. Bovendien 
blijkt uit recent onderzoek 
dat Nederland met de huidige 
koers afstevent op een eco-
nomische en maatschappelij-
ke impasse vergelijkbaar met 
de stikstofcrisis. Een watercri-
sis lijkt onvermijdelijk.

Natuurmonumenten en het 
waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht zijn partner in de Aan-
pak Oostelijke Vechtplassen 
waarbij zij samen met 19 an-
dere partners werken aan de 
natuur, waterkwaliteit en re-
creatiesector in dit unieke, be-
schermde natuurgebied. Ook 
de gemeente Wijdemeren is 
partner.

Foto: Krabbenscheer verdwe-
nen (foto NM)

   

Bijzonder jaar

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Dit is een bijzonder jaar. Het 
is 75 jaar geleden dat de 

Christengemeenschap Land- 
en Bosch aankocht en de 

bijbehorende tuin voortaan 
biologisch -dynamisch werd 
beheerd.

Er zijn nog twee andere plek-
ken waar al zolang biodyna-
misch gewerkt wordt, Land-
bouwbedrijf Loverendale en 
Volkstuinvereniging Sloter-
land en natuurlijk de Warmon-
derhof, maar die is een aantal 
malen verhuisd. 75 jaar met 
een keur aan veelal kleurige 
mensen die de tuin droegen. 
Provo’s, kabouters, hippies, 
wooffers, stagiaires, hulp-
boeren, heel veel vrijwilligers, 
veelal vaste klanten van win-
kel, horeca, groentetas abon-
nees, zelfoogsters en natuur-
lijk de diverse tuinders die elk 
jaar weer vorm gaven aan het 
geheel. 

Dit willen we vieren met ie-
dereen die de tuin een warm 
hart toedraagt en/of dierbare 
herinneringen heeft aan deze 
mooie plek. Noteer maar al-
vast zondag 11 september in 
de agenda. Een bijzondere 
plek met bijzondere mensen. 
Als je mee wilt helpen met 
jouw talent deze dag een 
feest te maken laat dat dan 
weten. Muziek, kinderspelen, 
verhalen vertellen enz., we 
horen het graag. 

Wij willen dat ook de komen-
de 75 jaar genoten kan blijven 
worden van de tuin en willen 
graag de tuin overdragen aan 
Stichting Grondbeheer. Die 
zorgt ervoor dat de grond al-
tijd biologisch-dynamisch be-
heerd blijft worden.
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Bonnema Watersport viert 25-jarig Jubileum
LOOSDRECHT
Onder een stralend zonnetje 
heeft Bonnema Watersport 
vorige week met familie, vrien-
den en relaties gevierd dat het 
bedrijf zich 25 jaar geleden 
heeft gevestigd aan de Oud 
Loosdrechtsedijk. Met heerlij-
ke hapjes, verfrissende drank-
jes, een ‘rodeo-surfplank’ en 
bijna 150 gezellige mensen, 
zat de sfeer er goed in. De 
grondleggers van dit familie-
bedrijf, Rin en Jolanda Bonne-
ma, hebben 5 jaar geleden het 
stokje overgedragen aan hun 
kinderen Sanne en Sjoerd, 
die met veel enthousiasme de 
weg naar de volgende 25 jaar 
hebben ingezet.

Sanne Bonnema: “We zijn blij 

dat onze ouders ons deze mo-
gelijkheid hebben geboden. 
De afgelopen jaren waren 
soms best lastig, maar Sjoerd 
en ik bruisen van de energie 
en hebben onze ideeën de 
afgelopen jaren al gedeeltelijk 
vorm kunnen geven, zo is er 
een nieuw clubhuis gebouwd 
en hebben we o.a. Steelfish 
aluminium boten aan ons as-
sortiment toegevoegd. Een 

ander hoogtepunt was de no-
minatie van Ondernemend 
Wijdemeren voor ‘Familiebe-
drijf van het Jaar 2019’, daar 
waren we enorm trots op!” 
Tijdens dit vaarseizoen heeft 
Bonnema Watersport voor 
haar klanten leuke acties op 
het programma voor een ge-
zellig dagje op het water. Op 
bonnemawatersport.nl lees je 
daar meer over.

Ingezonden brief

Oppositie wil zich profileren
De vragen gesteld door De 
Kloet en Nienhuis geven mij 
de indruk dat de oppositie door 
deze vragen te stellen zich wil 
profileren. De Kloet was toch in 
zijn vorige regeerperiode belast 
met de uitvoering van dit plan? 
Vind het niet gepast dat zij nu 
de wethouder om verantwoor-
ding vragen. Zij kunnen beide 
op de hoogte zijn van het uit-
voeringsprogramma en weten 
hoe het daarmee staat. Deze 
vragen zullen de toch al druk-
ke ambtenaren extra belasten. 

Dus raadsleden De Kloet en 
Nienhuis, zet een actie op om 
met vrijwilligers de cabomba 
en die kreeftje uit onze plas-
sen te krijgen. Neem actie om 
de wet aan te passen, zodat 
deze kreeften ook gevangen 
mogen worden, ook al zijn ze 
nog onder de maat. Zorg dat bij 
de gemeente bekend is waar 
alle overstorten zich bevinden 
om de waterkwaliteit te kunnen 
monitoren.

Jan Pieneman
   

Nilo sluit turnseizoen af met 
Onderlinge wedstrijden
LOOSDRECHT
Afgelopen zaterdag werd het 
turnseizoen afgesloten met 
Onderlinge wedstrijden. De 
recreanten turnsters en de 
jong-talentgroep mochten deze 
ochtend laten zien wat ze dit 
jaar hadden geleerd hadden 
aan het enthousiaste publiek. 
Na deze wedstrijden was de 
demonstratie van de kleuter-
groep van Annelies, zo mooi 
om de allerkleinsten van de 
club zo bezig te zien. Ze kre-
gen ook allemaal hun Nijntje 
beweegdiploma.

Daarna was de prijsuitreiking 
voor alle ochtendgroepen. Er 
werden vele medailles omge-
hangen, prachtige diploma’s 
uitgereikt aan alle deelneem-
sters, gesponsord door MKB 
kantoorartikelen en daarbij nog 
een mooie Nilo beachbal set 
gegeven.

Ook werd er stil gestaan bij 
onze geliefde trainster Olin-
da, die afgelopen november is 
overleden, nadat ze 17 jaar vol 
passie en plezier heeft lesge-
geven bij Nilo. Ter nagedachte-
nis aan haar is de Olin Cup cup 
in het leven geroepen. De Olin 

Cup gaat naar het hoogstsco-
rende jong talent, omdat Olin-
da altijd aan de basis heeft 
gestaan van alle jong-talent-
turnsters. En hoe mooi was 
het dat haar 2 zoons deze Olin 
Cup kwamen uitreiken aan het 
jong talent met de hoogste sco-
re, in dit geval Roos Portenge. 
Daarnaast werd ook de Woute-
ra Cup uitgereikt aan de recre-
antenturnster met de hoogste 
score, deze mocht Roos Klaas-
sen in ontvangst nemen.In de 
middag waren de selectieturn-
sters aan de beurt, zij turn-
den allemaal mooie strakke 
oefeningen. Ook hier werden 
er verschillende medailles ver-
deeld en clubkampioen is voor 
de 3e keer op rij Vera Steutel 
geworden.

Na een enerverend seizoen is 
de blik ook al weer op de toe-
komst gericht. In het weekend 
van 24 september staat er een 
groots 60-jarig jubileumfeest te 
gebeuren voor alle leden.

Nu eerst genieten van een 
mooi zomer!

Rechts Roos Klaassen, links 
Roos Portenge

  

DE STOOMZUIVELFABRIEK LOOSDRECHT

Rond 1900 werkte een groot deel van de N ederl and se bevol king in de landbouw. 
Door de land bouwcri sis heerste er veel armoe de. Door het oprichten van coöpe
raties pro beerde men hierin verbe tering te brengen. Vanaf 1898 werd de Loos
drechtse zuivel verwerkt in het machine gedeelte van de Oranje rie van het landgoed 
Eiken rode. In december 1903 werd aan de Nieuwend ijk (nu NieuwLoosdrechts
edijk 3) offi cieel de Coöper a tieve Stoom zuivelfabriek Loos drecht geopend. De toen 
ge plaatste gevel steen is bewaard gebleven. De prent br iefkaart toont de achter zijde 
van die fabriek. De voorzijde zag er minder fraai uit. Daar bevond zich een groot 
platform op de hoogte van de laad vloeren van de paarden wagens (later vracht
auto’s). Zo kon men de melkbussen gemakkelijk overzetten. In het dak aan de kant 
van de NieuwLoos drechtse dijk stond de naam ‘Roomboter fa b riek’. De tekst be
stond uit rode dakpan nen, de rest van het dak uit grijze.

Tot 1943 was de fabriek in bedrijf. Opvolgend aan de Tweede Wereldoorlog was in 
de fabriekshal enkele jaren De Eerste Loosdrechtse IJsfabriek gevestigd. Later is 
ook nog enige tijd een meubelfa briek actief geweest. Voorts heeft de fir ma Huisman 
uit Hilversum de hal jarenlang ge bruikt als opslagruimte voor meubels. Om het ein
de aan te geven: in 1989 is de fabriek afgebroken om plaats te maken voor de twee 
appartementengebouwen die er nu staan.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Foto vlnr Jolanda, Rin, Sanne, Sjoerd en Nathalja
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Aangrijpend concert op 
Kasteel Nederhorst

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
De tuin van kasteel Neder-
horst was afgelopen vrij-
dagavond het toneel voor 
een bijzonder evenement. 
In samenwerking met 
Stadsherstel Amsterdam 
en de Harmine Wolterstich-
ting gaf het Ukraine Libe-
ration Chamber Orchestra 
(ULCO) o.l.v. dirigent en 
initiatiefnemer Jeroen Wei-
erink een benefietconcert 
voor Oekraïne.

In het orkest zitten professio-
nele Oekraïense musici van 
de symfonie- en operaorkes-
ten in Kiev, Kharkiv, Donesk 
en Dnjipro die hun land van-
wege de oorlog zijn ontvlucht. 
De meeste van hen wonen nu 
in “Het Irishuis” in Deventer. 
Die accommodatie is speci-
aal voor vluchtelingen met 
een klassiek-muzikale achter-
grond. Jeroen Weierink is diri-
gent van de Kharkiv City Ope-
ra en de Opera van Dnjipro. 
Hij kan zijn werk momenteel 
niet doen en voelde daarom 
de drang om deze avond te 
initiëren. “Ik heb daar mannen 
naar het front zien vertrekken 
in de leeftijd van mijn jongste 
zoon. Hoe het met hen is, weet 
ik niet.”

De aankondiging in ons week-
blad was vrolijk: “Neem je tuin-
stoel mee of wat kussens. Ver-

geet je gevulde picknickmand 
niet, of neem gewoon een fles-
je wijn mee.” Samen met het 
romantische decor had het een 
paar honderd mensen naar 
de kasteeltuin gelokt. Als snel 
veranderde dat sentiment. Bij 
het gevoelige Ave Maria van 
Caccini – indringend vertolkt 
door sopraan Maria Knihnyts-
ka – zag je de emotie bij het 
publiek. Deze musici spelen 
hier vanwege de horror in hun 
land. Hun geliefden, familie en 
vrienden lopen gevaar en ze 
zingen eigenlijk “help ons”.

In de pauze waren er Oek-
raïense gerechten te koop, 
waaronder borsjt, een soort 
bietensoep. De opbrengst van 
de verkoop samen met de gif-
ten die men via een Tikkie of in 
een grote pot kon doen lever-
den in totaal ruim vierduizend 
euro op. Jeroen Weierink: “De 
vorige keer is van de opbrengst 
een gepantserde ziekenauto 
gekocht zodat men beter bij de 
gewonde soldaten kon komen. 
Er worden geen wapens van 
gekocht uiteraard.” Ook deze 
keer zal de opbrengst ten goe-
de komen aan goede doelen in 
Oekraïne.

Na ook vrolijkere muziek zon-
gen tot slot drie solisten met 
de hand op de borst en bege-
leid door het orkest het Oek-
raïens volkslied. Het was een 
indrukwekkend slot van een 
bijzondere avond.

Veelzijdig Wonderfeel programma
‘S- GRAVELAND
Van 15 t/m 17 juli is buiten-
plaats Schaep en Burgh in 
’s-Graveland weer drie da-
gen lang het groene decor 
voor het festival Wonder-
feel. In het programma van 
deze alweer 8e editie sprin-
gen enkele ingrediënten er 
speciaal uit: veel, heel veel 
vrouwelijke componisten, 
een Britse en een Oekra-
iense programmalijn en 
de allereerste Wonderfeel 
Festivaldenker.

Ook voor kinderen is er van 
alles te doen. Van kindervoor-
stellingen tot waterbeestje 
vangen en de Grote Boswach-
tersquiz. Het festival wil kinde-
ren op jonge leeftijd in contact 
brengen met (klassieke) mu-
ziek. Daarom is Wonderfeel 
voor jongeren tot en met 18 
jaar gratis toegankelijk. Ver-
geet niet voor hen een gratis 

ticket aan te schaffen via de 
website.

Korting voor leden
Voor leden van Natuurmonu-
menten is er korting op Won-
derfeel-tickets. Je kunt voor 
jezelf en drie anderen kaarten 
met korting bestellen via de 
Wonderfeel Ticketshop. Vul 
voor het downloaden van je 
tickets je lidnummer in. Met je 
ticket draag je bij aan het be-
houd van de ’s-Gravelandse 
buitenplaatsen, waar Schaep 

en Burgh en Boekesteyn on-
derdeel van zijn. Een uitge-
breid programma voor jong en 
oud met meer dan 100 muzie-
koptredens, van solo tot sym-
fonisch, van hardcore klassiek 
tot kersverse noten, met lijnen 
naar jazz, pop en niet-wester-
se muziek. Uitgevoerd door 
(inter)nationale musici van 
wereldklasse, zowel jonge 
honden als oude rotten. En 
daarnaast is er dans en poë-
zie en kan je genieten van alle 
verhalen, gesprekken en films.

   

Open Sijpekerk met expositie
7 eeuwen Oukerck

LOOSDRECHT
Gedurende de zomer-
maanden is de Sijpekerk 
in Nieuw-Loosdrecht voor 
de tiende keer op zaterdag 
geopend van 11.00-16.00 
uur. In de kerk is een ten-
toonstelling te bezichtigen 
en te beluisteren over de 
geschiedenis van de kerk 
in Oud-Loosdrecht.

Dit thema hangt samen met 
de sluiting van de Hervorm-
de Kerk in Oud-Loosdrecht, 
de zogenaamde Oukerck. 
Deze sluiting in 2019 leidde 
tot het samengaan van de 
Hervormde Gemeentes van 
Oud- en Nieuw-Loosdrecht. In 
het koorgedeelte van de kerk 
staan zeven beschilderde hou-
ten panelen opgesteld. Deze 
geven een illustratie van de 
vele activiteiten en gebeurte-
nissen rond de Oukerck, vanaf 
1330 tot 2019. Daarnaast is 
er een tijdlijn met informatie, 
want er is in die zeven eeuwen 
veel gebeurd. De aandacht is 
gericht op vier specifieke the-
ma’s: geschiedenis, publieke 
orde, onderwijs, gezondheids-
zorg en pastoraat. Deze infor-
matie vindt u op de tafels bij de 
panelen.

De kerk speelde een belang-
rijke rol in het dagelijks leven 
van de kleine gemeenschap 
van Oud-Loosdrecht. Door de 
eeuwen heen blijkt dat veel 
rollen van de kerk, zoals bijv. 
zorg voor de zieken en de ar-
men, onderwijs, overgenomen 
worden door maatschappelijke 
organisaties en de overheid. 
De rol van de kerk verandert 
daardoor deels, en dat roept 
de vraag op welke betekenis 
de kerk vandaag in het dage-
lijks leven heeft voor de bewo-
ners van het dorp. In de expo-
sitie vindt u verder een aantal 
objecten die iets vertellen over 

de geschiedenis van de Ou-
kerck. Ook zijn voor deze ex-
positie mensen uit het dorp 
geïnterviewd en gevraagd 
naar hun herinneringen en er-
varingen. Fragmenten hiervan 
zijn te beluisteren.

Welkom
Iedereen is welkom voor een 
kopje koffie of thee, en voor 
de kinderen is er een tafel met 
kleurplaten en limonade.

Nieuw Loosdrechtsedijk 171; 
van za. 16 juli-10 september, 
van 11.00-16.00 uur

  

  

WWW.DENIEUWSSTER.NL



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

Slagerij Diekerhof

opent vanaf 10 jul i  a.s

 7 dagen per week de deuren!

Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is gevestigd aan de Brugstraat 2 in Nederhorst den Berg Tel: 0294 251 204

Geniet 7 dagen per week van de mooiste steaks,
borrelplanken,  een u itgebreid BBQ assortiment,

gekoelde wijnen en veel meer!
de openingstijden zijn vanaf 10 juli :
Maandag 8.00 - 18.00
Dinsdag 8.00 - 18.00
Woensdag  8.00 - 18.00
Donderdag    8.00 - 18.00
Vrijdag 8.00 - 18.00
Zaterdag 8.00 - 17.00
Zondag          12.00 - 17.00


