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Door: Herman Stuijver

“We zijn geen geheim genoot-
schap, maar een belangen-
groepering die nog bij velen 
onbekend is. We zijn ons ervan 
bewust dat we de komende 
tijd nog beter voor het voet-
licht moeten treden. Tenslotte 
vormen de ondernemers een 
belangrijk bestanddeel in onze 
dorpen.” Hoewel bedrijven, 
winkels en ZZP’ers over het 

algemeen toch de weg wel 
weten te vinden, het ledental 
steeg naar meer dan 250, kan 
het geen kwaad dat inwoners 
en nieuwe ondernemers goed 
weten wat er zich allemaal af-
speelt. De leden van OW kun-
nen elkaar zo’n tien keer per 
jaar ontmoeten. Dat kan zijn 
bij een netwerkborrel, maar 
ook bij een bedrijfsbezoek of 
bij een vergadering over een 
bepaald thema. Deze week is er 

WIJDEMEREN – Het is de missie van Ondernemend Wijdemeren 
ervoor te zorgen dat de ondernemers zo goed mogelijk vertegen-
woordigd zijn op zoveel mogelijk terreinen, luidt de opening van 
OW-voorzitter Wim Lorjé. Die boodschap wil hij graag uitdragen
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bijvoorbeeld een bijeenkomst 
met wethouder Van Rijkom 
over de participatiewetgeving 
die ook gevolgen heeft  voor 
de werkgevers. Dan is er een 
jaarlijkse Bedrijvenochtend 
waar de plaatselijke politiek 
en de ondernemers elkaar ont-
moeten. “Vaak zie je een reactie 
dat mensen niet verwachten 
dat een dergelijk bedrijf zich in 
het dorp bevindt. Dat is soms 
verrassend, als men ziet dat het 
gaat om een innovatief bedrijf 
of een product dat internatio-
naal naam maakt” vervolgt de 
voorzitter. 
Verder heeft  bestuur ongeveer 
tien keer per jaar een offi  cieel 
contact met een of meer le-
den van het gemeentebestuur. 
“Dat is best lastig, omdat het 
niet altijd meevalt om namens 
die hele grote groep met één 
mening naar buiten te komen. 
Niet alle ondernemers hebben 
dezelfde belangen. Je moet je 
namelijk ook realiseren dat 
het ook gewoon inwoners zijn. 
Bijvoorbeeld waar de een zijn 
terrein wil uitbreiden, kan een 
ander daar als burger tegen 
zijn.”
Voorts wijst Lorjé erop dat heel 
veel contacten plaatsvinden in 
de zijlijn. “Je spreekt elkaar over 
talloze onderwerpen en dat kan 
je op een idee brengen. Je geeft  

iemand een tip, soms bemid-
del je bij een kwestie. Je stelt 
vragen, je krijgt een antwoord. 
Allemaal heel informeel, maar 
buitengewoon waardevol.”

Speerpunten
De voorzitter haast zich te 
zeggen dat ‘heel veel dingen 
goed gaan’. Maar OW zou graag 

willen dat bedrijven kunnen 
groeien, nu zijn er teveel be-
perkingen. Hoewel Lorjé de 
‘gouden kip’ die de natuur voor 
de vijf dorpen vormt ‘niet zou 
willen slachten’, vindt hij des-
alniettemin dat er te weinig 
ruimte voor uitbreiding wordt 
geboden. 
Lees verder op pagina 3

Soestdijkerstraatweg 27  1213 VR Hilversum  035-6424474  www.idmakelaars.nl
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Calorieën, dat zijn toch beestjes 

die ‘s nachts je kleding kleiner maken? 

WIJDEMEREN- Op vijf basis-
scholen in Wijdemeren mogen 
we spreken van fl orerende 
BOSsen, volgens onderwijs-
wethouder Sandra van Rijkom. 
Een BOS is een Bibliotheek op 
School. 

Niet alleen de Catamaran in 
Oud-Loosdrecht en de Joseph 
Lokinschool in Ankeveen heb-
ben hun eigen BOS, sinds dit 
jaar ook de drie Kortenhoefse 
scholen: de Antonius, Curte-
venne en Regenboog. Voorheen 
deelden ze samen één schoolbi-
bliotheek, nu heeft  elke school 

zijn eigen BOS. Dat komt door 
het succes waarmee de boeken 
worden uitgeleend. Kinderen 
kunnen tussendoor zelfstandig 
boeken lenen, daarbij geholpen 
door vrijwilligers op bepaalde 
momenten in de week. “We 
willen graag investeren in een 
hoger taalniveau “zegt de wet-
houder “dan is het natuurlijk 
altijd prettiger als er een BOS 
in je eigen school staat.” Bij haar 
contacten met de scholen sig-
naleert mevrouw Van Rijkom 
ook dat het werkt. “De kinde-
ren zijn enorm enthousiast. Ze 
vechten er bijna om. Het is ook 

fi jn als er geld beschikbaar is 
om de collectie aan te vullen.” 
Voor de voortzetting van de 
BOS heeft  Wijdemeren 26.310 
euro ter beschikking gesteld, 
voor de eenmalige uitbreiding 
een bedrag van bijna 13.000 
euro. In Nederhorst den Berg 
is een Biebpunt met een gro-
te collectie en in Loosdrecht 
bevindt zich een vestiging van 
Bibliotheek Gooi en meer.

Dat lezen en voorlezen be-
langrijke componenten zijn 
voor de taalontwikkeling moge 
algemeen bekend zijn. De ge-
meente wil dat stimuleren, ook 
door de Voorlees Express en 
BoekStart naast de vijf BOSsen. 

Vijf fl orerende BOSsen

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

 Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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vleeswarentrio
100 gram gebraden kalfsrollade
100 gram leverkaas
Pakje sinterklaar- of roompaté

Aanbieding van deze week:
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slagerij

vanaf

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Ingezonden brief  

Enkele punten om over na 
te denken. Twee keer dit jaar 
heb ik me laten overhalen om 
collecte te lopen. Misschien 
is het ook wel de laatste keer. 
Het wordt er niet leuker op. 
Maar niet te negatief, soms 
is er wel humor onderweg. 
Een paar belevenissen van de 
laatste collecteweek. Heel veel 
mensen zijn niet thuis. Dus op 
alle uren van de dag, zolang het 
licht is, blijven proberen. Veel 
gehoord: ‘Ik heb geen klein-
geld in huis, Ik zal gireren, Ik 
geef wat omdat ik u niet wil te-
leurstellen, maar er blijft  bij de 
hoge heren veel te veel aan de 
strijkstok hangen, Ja zeker ik 
zal wel kleingeld pakken. Goed 
dat u komt, ik ben zelf ook af 
en toe de weg kwijt!’
Minder fi jn zijn ook de hoge 
hekken die dicht blijven. Zo 
stond ik ook voor het hek van 
iemand van de gemeenteraad 
die actief is in het sociale do-
mein. Helaas wat ik ook pro-
beer. Het terrein blijft  gesloten. 
Dus druip ik maar af.

Of je belt aan en denkt: ‘Voor 
de moeite zal er misschien 
een muntje af kunnen.’ Helaas, 
men kijkt je verwijtend aan. 
Zo van hoe haal je het in je 
hoofd om mij te storen in mijn 
bezigheden. Het blijft  even stil 
en dan: ‘Dank u’. Waarvoor? Ik 
zeg liever ‘dank u voor uw gift ’.
Deze is fi jner: ‘Hier geef ik 
graag aan. Mijn vriendin heeft  
Alzheimer. Oh, goed dat er 
wetenschappelijk onderzoek 
gedaan wordt’. Zo dat is be-
moedigend. Of een oudere 
dame die ook gul geeft  en zelfs 
nog 3 rolletjes pepermunt. Zo 
lief. 
Dat maakte weer veel goed, 
evenals de leuke gesprekken 
met buurtgenoten die je an-
ders nooit spreekt. Collecteren 
heeft  ook leuke kanten. Als er 
de volgende keer iemand belt: 
Geef dan toch maar wat voor 
de moeite. Ze lopen niet voor 
zichzelf. 

Een collectante (naam en 
adres bij redactie bekend)

Bespiegelingen over collecteren
Vervolg van pagina 1
Hij pleit voor meer praktijkwo-
ningen, waar werken en wonen 
gecombineerd kunnen worden. 
Uit onderzoek blijkt dat er veel 
bedrijvigheid plaatsvindt door 
eenmansbedrijven. OW staat 
ook achter het Gebiedsakkoord 
dat veel geld pompt in recreatie 
en toerisme, anderzijds is het 
van belang om een evenwicht 
te vinden met de natuur en met 
de belangen van inwoners die 
soms niet blij zijn met plannen 
als de vaarverbindingen. “Ook 
de toekomst van het winkel-
bestand in de kernen baart mij 
grote zorgen” verzucht Wim 
Lorjé. 

Betere communicatie
“Ik ben er niet trots op dat we 
niets concreet hebben bereikt” 
zegt Lorjé als het gaat om de 
problemen voor de winkels in 
het centrum van Nederhorst 
den Berg als gevolg van de 
langdurige wegwerkzaamhe-
den. “Ik heb diverse gesprek-
ken gevoerd, maar er waren 
gewoonweg geen alternatieven. 
Dat is keihard. Alleen de com-
municatie is verbeterd, maar als 
je fors in je omzet daalt, kun je 
dat nauwelijks compenseren.”

Divers
“Kijk, ons ledenbestand is net 
zo divers als die van de inwo-

ners van Wijdemeren. Het is 
een breed palet van meningen. 
Zo wordt er door onze leden 
ook heel verschillend gedacht 
over de bestuurlijke samen-
voeging. Ik weet alleen dat heel 
veel ondernemers veel verder 
kijken dan de gemeentegren-
zen. Dat we de eigenheid van 
de dorpen zullen bewaren, lijkt 
me geen probleem.”
Wim Lorjé hoopt de komende 
periode vaker naar buiten te 
treden met zijn OW, zodat in-
woners beter op de hoogte zijn 
van wat ondernemers in Wij-
demeren doen. Er zijn nog veel 
onbesproken onderwerpen, 
maar de voorzitter bruist van 
het vertrouwen. 2018 wordt 
vast een goed jaar!
Zie: www.ondernemendwijde-
meren.nl

Ondernemend Wijdemeren 
wil meer bekendheid

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefi lter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

4,9595Borrelbakjes
(diverse soorten) Per stuk vanaf

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak van 
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc 
bestand) opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm 
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Ko-
lombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.
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Woensdag 22 november ga-
ven locoburgemeester Theo 
Reijn en de brandweer een 
gastles vuurwerk aan groep 
7/8 van SWS de Catamaran in 
Oud-Loosdrecht. 

Door: Kim van den Berg

Bureau HALT bezoekt de 
school jaarlijks om de kinderen 
te informeren over het veilig 
afsteken van vuurwerk. De 
brandweer ging hier dieper op 
in en vertelde de kinderen dat 
de meeste slachtoff ers vallen 
in hun leeft ijdscategorie en dat 
dit veelal omstanders zijn. In 
een voor jongeren herkenbaar 
fi lmpje kwam een jongen aan 
het woord. Hij vertelde dat 
hij onder druk van vrienden 

was meegegaan om vuurwerk 
af te steken. Het afsteken liep 
mis, waardoor hij zijn hand 
fl ink bezeerde en lang had 
moet revalideren. De jongen 
vertelde spijt te hebben omdat 
hij wist dat het niet veilig was. 
De kinderen in de klas kregen 
vervolgens uitleg over hoe je 
wel veilig vuurwerk afsteekt en 
hoe je het verschil herkent tus-
sen legaal en illegaal vuurwerk. 
Zijn boodschap was duidelijk; 
‘eigenlijk mogen jullie nog he-
lemaal geen vuurwerk afsteken, 
maar als je het dan toch doet, 
doe het dan veilig. Veilig voor 
jezelf en voor de omstanders. 
En niet vergeten, de volgende 
dag opruimen en daarbij op-
passen voor vuurwerk dat niet 
is afgegaan’. De kinderen luis-

terden geïnteresseerd en waren 
zichtbaar onder de indruk. 
Toch toen de locoburgemeester 
hen vroeg of ze voorstander 
zouden zijn van een vuurwerk-
vrije zone, stemde iedereen 
tegen. Niet verrassend, want 
vuurwerk is nu eenmaal aan-

trekkelijk voor kinderen. De 
brandweer sloot dan ook af met 
dat alle kinderen voor de kerst-
vakantie een veiligheidsbril en 
-lont krijgen want ‘vuurwerk 
afsteken is leuk, als je het veilig 
doet’!

Vuurwerk afsteken is leuk, als je het veilig doet

Vrijdag 17 november heeft 
Breedband Loosdrecht een 
nieuwe POP laten plaatsen. 
Een POP is een locatie waar 
de dienstenleveranciers hun 
apparatuur plaatsen. 

De uitbreiding was nodig, 
omdat het aantal inwoners en 
bedrijven in Oud-Loosdrecht 
met een glasvezelaansluiting 
het afgelopen jaar sneller is 
gestegen dan verwacht. We 

hebben nu al bijna de maxim-
umcapaciteit van de huidige 
POP bereikt. Met de uitrol 
van de volgende fasen voor de 
boeg is besloten de investering 
naar voren te halen. Daarmee  
kunnen we ook gemakkelijker 
nieuwe dienstenleveranciers 
ruimte bieden.

Uitrol 2e fase
Het contract voor de aanleg van 
glasvezel naar de Veendijk is 
ook getekend. Vanaf volgende 
week gaat er gegraven worden. 
Eerst aan de noordkant maar 
snel daarna ook aan de zuid-
kant van de Dijk. Een aantal be-
drijven langs de Dijk heeft  zelf 
al de glasvezelinfrastructuur 
op eigen terrein aangelegd. Die 
hoeven alleen nog gekoppeld te 

worden. Gelijk met deze aanleg 
zijn enkele actievelingen ook in 
de Vuntuslaan/ Heulakker be-
gonnen met een wervingsactie.
Breedband Loosdrecht werkt 
ook samen met het project dat 
glasvezel in Nieuw Loosdrecht 
wil realiseren. Wederzijds 
wisselen we daarom kennis en 
ervaringen uit. Om de verdere 
uitbreidingen te fi nancieren  
zoeken we nog investeerders. 
Bedrijven of personen die 
willen investeren in een Loos-
drechts initiatief tegen een zeer 
aantrekkelijke rente.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Stuur dan 
een mail naar secretaris@
breedbandloosdrecht.nl .

Breedband Loosdrecht heeft grotere POP nodig 

Kerstactie Voedselbank 
Lionsclub Loosdrecht
Douwe Egberts waardepun-
ten, wat doe je ermee? Geef 
uw D.E. -waardepunten weer 
waarde en doneer ze aan de 
voedselbank. 

Douwe Egberts verhoogt het 
aantal punten en wisselt ze in 
voor pakken koffi  e, die aan 
de voedselbanken gedoneerd 
worden. De koffi  e wordt ver-
volgens wekelijks toegevoegd 
aan voedselpakketten voor 
de meer dan 100 gezinnen/
mensen in uw directe omge-
ving die dat heel hard nodig 
hebben. De voorgaande jaren 
heeft  Lionsclub Loosdrecht 
veel koffi  epakken kunnen 
doneren aan de Voedselbank 
Stichtse Vecht. Zij hopen dit 
jaar weer succesvol te kun-
nen zijn. Hebt u waardepun-
ten over, geef ze dan, bij voor-
keur geteld, tussen 1 en 31 
december af op de volgende 
adressen: Jumbo Loosdrecht; 
Apotheek Loosdrecht; Jum-
bo Kortenhoef; Apotheek 
Nederhorst den Berg. 

Nieuwe website 
PvdA/ GroenLinks
Het heeft  even geduurd, 
maar PvdA/ GroenlInks Wij-
demeren heeft  nu ook een up 
to date website. De nieuwe 
site oogt fris. Met direct al 
een pittige reactie van frac-
tievoorzitter Stan Poels op 
het debat over de revindicatie 
waarbij zijns inziens de emo-
ties uit de hand liepen. 
Zie www.pvda-groen-
links-wijdemeren.nl

WIJDEMEREN- De wethouders 
Betske van Henten en Sandra 
van Rijkom hebben samen hard 
gewerkt aan de Maatschappe-
lijke Agenda. Daarnaast heeft 
Sandra van Rijkom haar lang-
verwachte Cultuurnota gereed.

Door: Herman Stuijver

De tijd van dikke nota’s met 
beleidsvoornemens is voor het 
sociale domein grotendeels 
gepasseerd. Voortaan komen 
de wethouders met een Maat-
schappelijke Agenda die fl exi-
beler is. Nieuw is dat thema’s 
als leven-wonen- werken met 
elkaar verbonden zijn. De ge-
meente wil dat iedere inwoner 
zo lang mogelijk zelfstandig 
en gezond kan blijven leven, 
wonen en werken. Tal van 
organisaties en instellingen 

leveren een bijdrage zoals zorg, 
onderwijs, politie, welzijn, wo-
ningcorporaties, enz..
De gemeente faciliteert en 
stimuleert de zelfredzaamheid 
van de inwoners, zodat inwo-
ners binnen hun eigen moge-
lijkheden zelf hun zaken kun-
nen regelen. Wijdemeren wil 
weten wat er onder inwoners 
leeft , vanuit de gedachte dat 
bij vroegtijdige signalering de 
inwoner vanuit de laagdrem-
pelige algemene voorzieningen 
kan worden ondersteund. Met 
alle partners en inwoners wil 
de gemeente aan de slag om 
concrete plannen in te vullen. 
Daarbij wordt de nadruk ge-
legd op wat je ‘aan de voorkant’ 
kunt doen. Daarbij speelt naast 
de zorg ook de vrijwillige inzet 
een belangrijke rol. “Het is een 
omslag in denken. Geen geval 

is gelijk. Dus dat vraagt van de 
aanbieders dat ze zich moeten 
aanpassen aan wat er gevraagd 
wordt” sluit Betske van Henten 
af.

Cultuurnota
Na drie inspirerende bijeen-
komsten met kunstenaars, 
verenigingen en instellingen op 
het gebied van cultuur presen-
teert wethouder Van Rijkom 
een concept Cultuurnota voor 
de gemeenteraad. Dat betekent 
dat aanvullingen, suggesties 
en ideeën welkom zijn. “Het 
is belangrijk dat deze nota 
door zoveel mogelijk mensen 
wordt ondersteund. Daarnaast 
worden er in de nota verbin-
dingen gelegd tussen diverse 
disciplines” zegt de wethouder. 
Ook van belang is dat de regi-
onale context is gewijzigd. In-
tensieve samenwerking met de 
gemeenten uit de regio Gooi en 
Vechtstreek op het gebied van 
cultuur heeft  geleid tot het re-

gionale programma Cultuur & 
Erfgoed, Recreatie & Toerisme 
(CERT). Daarmee is de basis 
voor een stevige regionale cul-
turele infrastructuur gelegd. In 
de nota krijgen amateurkunst, 
de ateliers, Sypesteyn, Jeugd-
cultuurfonds, de bibliotheek, 
de historische kringen, erfgoed, 
Stichting Kunstbezit, buiten-
kunst, de kunstroutes, muzie-

Maatschappelijke Agenda 
en Cultuurnota

keducatie en anderen allemaal 
een plekje. 
Wijdemeren gaat werk maken 
van de cultuur. Daarom is er 
naast de regionale ondersteu-
ning ook een ambtenaar voor 
8 uur per werk aangesteld die 
de uitvoering van de nota zal 
uitwerken. 

De wethouders Sandra van 
Rijkom en Betske van Henten
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-Sinterklaastaartjes
-Roomboter

amandelletters en staven
- Speculaas poppen

Zaterdag oliebollenverkoop
in de kraam buiten

Ingezonden brief  

Hoe zat het ook al weer? Onder 
Dorpsbelangen met Gert Zagt 
nog aan het roer zouden we 
gaan samenwerken met Sticht-
se Vecht en Weesp. De inkt 
op de offi  ciële uitslag was nog 
niet droog, of met het CDA 
werd ineens de koers drastisch 
gewijzigd. We zouden fuseren 
met Hilversum.
Toen is ook Wijdemeren2020 
opgericht, een actiegroep met 
lokale (ex)bestuurders die te-
gen de fusie waren. Ruim 8000 
handtekeningen werden op-
gehaald. Weesp was woedend, 
Wijdemeren had zich als on-
betrouwbare gesprekspartner 
gepresenteerd. Vindt men het 
gek dat Weesp nu zegt: Liever 
met Amsterdam?
Van alle tegenstand schrok 
Th eo Reijn wel met zijn fractie, 
en men begon terug te krab-
belen, maar het balletje was al 
aan het rollen. Hilversum was 

ongetwijfeld ook niet blij met 
het terugkrabbelen. Natuurlijk 
zijn er meerdere gesprekken 
geweest, dat kost tijd en geld, ik 
kan het me dan ook voorstel-
len dat Weesp en Hilversum 
hebben geklaagd bij de pro-
vincie. Of dat echt gebeurd is, 
weet ik natuurlijk niet.
Inmiddels dreven we stuurloos 
over de plassen van onze wa-
terrijke gemeente, en dan snap 
ik wel dat de provincie zegt: 
Onvoldoende stuurkracht, en 
er een fusie door gaat drukken. 
Tot verbolgenheid van het 
CDA, die zelf de bal aan het 
rollen heeft  gebracht. En nu 
moet alles uit de kast gehaald 
worden om maar niet te fuse-
ren. Laat je van je goede kant 
zien, daar win je stemmen 
mee, maar wel eerst de bal in 
eigen doel schieten.

Patrick Kreuning, Ankeveen

De fusie en de krokodillen-
tranen van het CDA 

Op maandag 20 november 
werd door wethouder Van Rij-
kom, leden van de stichting tot 
behoud van kasteel Sypesteyn 
en projectontwikkelaar Gebr. 
Draaijer BV de aftrap gegeven 
voor de bouw van vijf wonin-
gen op het Schutse-perceel. Dit 
terrein ligt naast kasteel-muse-
um Sypesteyn in Nieuw Loos-
drecht.  

Op het perceel komen vier 
rijwoningen en één vrijstaan-
de woning. De grond van het 
Schutse-perceel blijft  in handen 
van de gemeente Wijdemeren 
en wordt met erfpacht uitge-
geven. Opbrengst van de erf-

pacht gaat naar de stichting tot 
behoud van kasteel Sypesteyn.  
Dat levert jaarlijks een bedrag 
op van 14.000 euro. 
 
Win-winsituatie 
Wethouder Sandra van Rijkom: 
“Ik ben ontzettend blij dat we 
met deze erfpachtregeling de 
inkomsten voor kasteel-muse-
um Sypesteyn voor onbepaalde 
tijd hebben kunnen vastleggen. 
Gelijktijdig realiseren we vijf 
prachtige nieuwe woningen in 
Loosdrecht. Een win-winsitu-
atie.”  
 
Start bouw 
Het slopen van de huidige 

panden op het terrein begint 
in februari 2018. In het najaar 
van 2019 moeten de wonin-
gen gereed zijn. De verkoop 
van de nieuwe woningen start 
binnenkort. Zodra 70 procent 
verkocht is, begint de ontwik-
kelaar met de bouw. Met de 
tijdelijke huurders van de 5e 
woning is de gemeente nog in 
gesprek. De wethouder hoopt 
van harte dat zij vrijwillig hun 
huisvesting willen verlaten. 

De plannen voor de Schutse 
zijn onderdeel van het meer-
jarenplan ‘Kasteel-Museum 
Sypesteyn: Op weg naar een 
duurzame toekomst.’ 

Aftrap bouw Schutse-perceel 

Sleutel
Service

Er komt een Kerstmarkt op 
een unieke locatie gelegen 
in het weekend van 16 en 17 
december. Tussen de 40 en 50 
originele marktkramen met 
verlichting sieren, tussen 13.00 
– en 19.00 uur, het grote ge-
deeltelijk overdekte terras van 
restaurant ‘Fly Inn’ gelegen op 
het vliegveld aan de Noodweg 
43 in Hilversum.

Het betreft  de 3e editie van 
een succesvolle markt met 

veel bezoekers en die op alle 
nationale kerstmarktensites 
vermeld staat en tevens via de 
regiomedia bekend zal worden 
gemaakt.
In tegenstelling tot veel andere 
markten, is de kraamhuur laag  
t.w. 40 euro voor 1 dag en bei-
de dagen 65 euro. Geen extra 
kosten voor stroom etc.. Een 
aantal kramen kan op verzoek, 
overdekt staan. Verder: Beide 
dagen muziek op het grote 
terras en binnen. Voldoende 

parkeergelegenheid. De voor 
deze gelegenheid laag geprijsde 
maaltijden in het restaurant

Inschrijving
Inschrijving voor deze kerst-
markt kan voor 10 december. 
a.s. via R-vanderhoeven@on-
line.nl of via tel: 0650217404. 
Het evenement zal tevens wor-
den vermeld op de volgende 
websites:
www.rc-productions.nl 
en www.restaurantfl yinn.nl

Standhouders gezocht voor Kerstmarkt
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Bij de werkgroep van het Kur-
susprojekt Wijdemeren bruist 
het altijd van de ideeën over 
cursussen die in het komende 
seizoen weer gegeven kunnen 
worden. Het KPL doet dit al 43 
jaar op deze manier. De leden 
van de werkgroep proberen 
ook de ideeën van anderen te 
verzamelen. Alles bij elkaar een 
heel gedoe, maar wel heel leuk. 

Zomaar een greep uit ons 
cursusaanbod halverwege de 
jaren 1979 en 1980: Spinnen 
- Emailleren - Hindelooper 
schilderen - Bot bewerken - 
Antieke poppen - Modelbouw 
zweefvliegtuig - Kinderkleding 
maken - Metselen - Timme-
ren - Wandkleden van Mola 
- Broodbakken - Beatballet - 
Raamweven - Naaldkant - Pech 
onderweg. 

Dit cursusjaar hebben we voor 
het eerst ons (in Loosdrecht 
zeer) bekende gele boekje in 
heel Wijdemeren huis-aan-huis 
verspreid. Bijna 12.000 stuks 
met daarin zo’n kleine 100 ver-

schillende cursussen, waarvan 
er een aantal een verschillende 
keren herhaald worden. Cur-
sussen die in de reprise gaan 
zijn bijvoorbeeld Limoncello 
maken, Smeden, Handgeschept 
papier maken maar ook de 
fi lmavond ‘Wandeling door 
Oud Loosdrecht’. Het is echt 
de moeite waard om op www.
kploosdrecht.nl te kijken, want 
het kan haast niet missen dat u 
er iets van uw gading vindt.

December
Het huidige cursusseizoen 
loopt, er zijn al een fl ink aan-
tal cursussen bezig en in de 
komende weken en maanden 
starten er nog een aantal cur-
sussen en workshops.
In december hebben we een 
lezing over essentiële oliën, 
workshop kerststukje maken 
voor volwassenen én voor kin-
deren. De lezing is op woens-
dag 13 december van 20:00 tot 
22:00 uur, kosten zijn €8,- pp 
inclusief een kopje koffi  e. Je 
hoeft  je voor deze lezing niet 
aan te melden, je kunt gewoon 

naar het 3Luik komen en aan 
de deur betalen. De work-
shop kerststukje maken voor 
volwassenen is op dinsdag 
19 december van 20:00 tot 
22:00 uur. Kosten inclusief 
de materiaalkosten zijn 16.50 
pp. Dezelfde workshop maar 
dan voor kinderen is op 
woensdag 20 december van 
14:00 tot 16:00 uur, kosten 
zijn €16 inclusief de materiaal-
kosten. Voor beide workshops 
moet je je wel even aanmelden; 
dit kan via info@kploosdrecht.
nl of 06-26704048. 

Nieuwe seizoen
In januari 2018 gaan de vrij-
willigers van het Kursusprojekt 
zich weer bezighouden met het 
cursusaanbod voor het nieuwe 
cursusseizoen, dus de cursus-
sen die vanaf september 2018 
aangeboden gaan worden. 
De vrijwilligers komen zelf met 
suggesties, gaan ter inspiratie 
zoeken op internet, kijken bij 
andere cursusprojecten wat zij 
aanbieden, etc. Het allerleukste 
is natuurlijk als we cursussen 

aan kunnen bieden die aan-
sluiten bij de wensen van onze 
(toekomstige?) cursisten. Zo 
heeft  een inwoner van Loos-
drecht 2 jaar geleden de sugges-
tie van Zhineng Qigong (Chi-
nese yoga) gedaan. Zhineng 
Qigong is nu voor het tweede 
cursusseizoen een goedlopende 
cursus. 

Wij willen je daarom vragen 
om jouw suggesties en tips voor 
nieuwe cursussen en workshops 
door te geven aan ons. Het kan 
natuurlijk ook zo zijn dat je zelf 
een cursus wilt geven; ook leuk! 
We beloven niets, maar als een 
idee uitvoerbaar blijkt te zijn, 
dan nemen we deze zeker op in 
ons nieuwe cursusaanbod. Mail 

Het Kursusprojekt Loosdrecht vertelt

Vorige week vierde Kidz Sup-
port zijn 10-jarig bestaan in 
de Terpstraschool. Directeur 
‘Juf’ Wimmy Hoogland kon er 
haast niet van slapen. Gelukkig 
verliep alles op rolletjes. 

Door: Herman Stuijver

Het begon met de ontvangst 
van Sinterklaas en zijn Pieten. 
De kinderen en pubers van 
Kidz Support wachten onge-
duldig op hun stoelen, anderen 
drentelen heen en weer, som-
migen zijn niet te houden en 
rennen naar alle hoeken van 
de school. De kinderen kijken 
verlekkerd naar de volle tafels 
met prijzen voor de bingo. 
Ouders en begeleiders werpen 
een blik in het keukentje waar 
de voorbereidingen voor een 
lekker hapje en drankje aan 
de gang zijn. Na het luid en 
duidelijk zingen van ‘Zie ginds 

komt de stoomboot’ schrijdt de 
Goedheiligman binnen. Jasper, 
verkleed als Pietje, mag de staf 
vasthouden wat hij met over-
tuiging doet. Nee, de Sint vindt 
de juff en Wimmy en Marianne 
beslist niet te oud. Hij vindt 
zelfs ‘belegen wordt steeds lek-
kerder’. Ook grijpt de hoogbe-
jaarde terug op Wimmy’s Friese 
afk omst, want hij was haar niet 
tegen gekomen bij de aankomst 
in Dokkum. In de aula van de 
Terpstraschool zijn niet alleen 
kinderen uit Loosdrecht, ook 
uit Kortenhoef, Hilversum 
en zelfs uit Spakenburg. Het 
werkgebied van Kidz Support 
is groot. En het aantal activi-
teiten heeft  zich in de laatste 
10 jaar enorm uitgebreid. Niet 
alleen remedial teaching en 
huiswerkbegeleiding, ook tal 
van bijlessen, kindercoaching, 
mindset, brugklasbegeleiding 
en zelfs privélessen tijdens de 

vakanties, enzo-
voort. Wimmy is 
een mensenmens 
die alle kinderen 
van 6 tot 16 jaar 
kent en die ook het 
vermogen heeft  om 
op afstand alles te 
overzien. In drie 
lokalen wordt er 
fanatiek gebingood 
en de oudere jeugd 
dobbelt stevig met 
juf Rianne. Na de 
spellen smaken de 
frietjes lekker. 
Vanaf 18.00 uur 
druppelen de 
oud-leerlingen en 
oud-docenten bin-
nen. Het wordt een 
gezellige reünie. Waar zelfs de 
eerste (Marnix) en de tweede 
leerling (Arthur) nog langs 
kwamen. Ze zijn Kidz Support 
en Wimmy niet vergeten. Het 

zegt iets over de sfeer en de 
prestaties die er zijn behaald. 
Een decennium Kidz Support 
heeft  veel betekend voor heel 
veel kinderen en hopelijk zal 

het zilveren jubileum ook uit-
bundig gevierd worden. 

10 jaar Kidz Support uitbundig gevierd

Winterfair in de Beukenhof op 9 december
Bij verpleeghuis de Beukenhof 
in Loosdrecht bruist het op za-
terdag 9 december van de acti-
viteiten. Van 10:00u tot 16:00u 
organiseren medewerkers en 
vrijwilligers weer de jaarlijkse 
Winterfair. 

“De Winterfair is altijd een 
leuk uitje in eigen huis voor 
onze bewoners, maar we no-
digen ook graag de mensen uit 
de omgeving van harte uit om 

langs te komen”, aldus Bianca 
Otten, coördinator Welzijn bij 
Inovum. “Er zijn diverse markt-
kraampjes met sieraden, ca-
deautjes en groendecoraties en 
er worden allerlei activiteiten 
georganiseerd in het restaurant, 
de Herinneringshuiskamer en 
in Café De Beuk.”

“Naast de kraampjes en acti-
viteiten denken we natuurlijk 
ook aan de inwendige mens. 

Er zijn eettentjes met erwten-
soep, broodjes worst en andere 
lekkernijen en natuurlijk bak-
ken we zoals ieder jaar weer 
heerlijke oliebollen. Het beslag 
voor deze oliebollen wordt 
zoals ieder jaar verzorgd door 
Brood- en Banketbakkerij Jac-
ques Maas uit Loosdrecht”. 

De opbrengst van de Winterfair 
komt ten goede aan de bewo-
ners. “Naast de gezellige dag die 

we ze bezorgen kunnen we met 
de opbrengst extra activiteiten 
organiseren. Zo maken we het 
leven van onze bewoners zo 
aangenaam mogelijk.”

Zet dus in de agenda: zaterdag 
9 december van 10:00u tot 
16:00u, Winterfair in de Beu-
kenhof aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk 24 in Loosdrecht.

Repair Café 
Op zaterdag 2 december is 
er van 10.00- 13.30 uur weer 
een Repair Café bij Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht.

De slogan van het Repair 
Café is weggooien? Mooi 
niet! Hebt u kapotte huis-
houdelijke apparaten of een 
blouse waar de knoop vanaf 
is? En lukt het u niet zelf om 
het te herstellen?
Dan kunt u terecht bij het 
Repair Café. Onze handige 
vrijwilligers kunnen u (koste-
loos) helpen om bijvoorbeeld 
uw huishoudelijke apparaten 
of kledingstuk te helpen re-
pareren. In de bibliotheek in 
Loosdrecht is ook een verza-
melpunt voor lege cartridges 
en een Jekko. Hier kunt u lege 
batterijen en spaarlampen 
inleveren. En kleine elektri-
sche apparaten die echt niet 
meer te repareren zijn.
Het Repair Café is iedere 1e 
zaterdag van de maand!
Bibliotheek Gooi en meer; 
Tjalk 41; 035 – 582 5488

Wimmy met Sinterklaas 
en Piet Jasper

naar info@kploosdrecht.nl met 
al je ideeën.
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Kerstbrunch
Geniet met de hele familie van een uitgebreide Kerstbrunch
Ontvangst: 11.00 uur  Aanvang: 11.30 uur

Kom tijdens de Kerstdagen gezellig met de hele familie 
uitgebreid brunchen bij Fletcher Hotels. Eerst even lekker 
uitslapen en vervolgens aanschuiven voor een heerlijk 

juiste adres! Geniet van mooie kazen en vleeswaren, 
heerlijke zoetigheden, verschillende salades, warme 
brunchgerechten en als afsluiter een feestelijk dessert.

GELIEVE 
TE 

RESERVEREN

€2750
P.P.

Meer informatie of reserveren? Bel 035 - 58 249 04 of mail naar info@fl etcherhotelloosdrecht.nl
Oud Loosdrechtsedijk 253 | 1231 LZ | Loosdrecht | www.fl etcherhotelloosdrecht.nl

Op vrijdag 15 december wil-
len wij u verwelkomen in de 
prachtige Sijpekerk in Nieuw 
Loosdrecht, die geheel in fan-
tastische Kerstsfeer is gehuld. 
Vanaf half acht kunnen familie, 
vrienden en buurtbewoners 
onder sfeervolle klanken de 
kerk binnengaan. 

Muziekvereniging Nieuw Le-
ven & Friends onder leiding 
van Gert Jan van den Dolder, 
organist Bart van Loenen en 
‘Vocaal ensemble Voices’ on-
der leiding van Piet Philipse, 
verzorgen een gevarieerd kerst-
concert waarbij iedereen van 
harte wordt uitgenodigd om 
te zingen. In deze Kerstsamen-
zang zullen bekende liederen 
als ‘Komt Allen Tezamen’, ‘Stille 
Nacht’ of het ‘Once In Royal 
David’s City’ op het program-
ma staan.  Muzikanten en koor 
laten u even op adem komen 
als u zich laat meevoeren in 
een prachtige vertolking van 
‘Nu Daagt Het In Het Oosten’, 
dat gezamenlijk uitgevoerd zal 

worden. Het gesproken inter-
mezzo zal verzorgd worden 
door Evert-Jan van Katwijk uit 
Nederhorst den Berg.
Samen zingen en samen zijn 
geeft  u vast al een beetje kerst-
gevoel mee naar huis.
De toegang is gratis, met een 
vrijwillige bijdrage kunt u uw 
waardering laten blijken.

‘Komt Allen Tezamen’ 
zingen in de de Sijpekerk

Na de uitvoering van de fase 1 
van het muziekeducatieproject 
voor de groepen 5 en 6 van 
het basisonderwijs zijn we in 
de afgelopen peridode gestart 
met de 2e fase: de kennisma-
king van de leerlingen met een 
instrument naar (beperkte) 
keuze. 

Door: Rob Salij

De leerlingen werden inge-
deeld in instrumentgroepjes en 
kregen 3 lessen op het instru-
ment van een instrumentale 

docent. Iedereen mocht zijn 
of haar instrument meene-
men naar huis om te oefenen. 
Afgelopen donderdag was de 
presentatie van het geheel. De 
leerlingen van de Linde en 
Terpstraschool kwamen met 
elkaar naar de speelzaal op de 
Terpstra. Ouders van de leer-
lingen waren ook uitgenodigd 
om bij de presentatie te komen 
luisteren naar muzikale presen-
tatie van de kinderen. Zo was 
er bijvoorbeeld een groep met 
gitaren, keyboards, saxofoons, 
trompetten en slagwerk.

Het vormde een mooie afslui-
ting van een muzikale ervaring. 
Nu maar hopen dat kinderen 
ook verder willen gaan en 
wellicht les willen nemen om 
een instrument goed te bespe-
len. Muziekvereniging Nieuw 
Leven in Loosdrecht wil graag 
bemiddelen om te zorgen dat 
jonge kinderen de weg naar 
een instrument oppakken en 
wellicht later ook kunnen mee-
spelen met de fanfare. 

Muziek op de basisscholen
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Digicafé
Op woensdag 6 december is 
er van 10.00-12.00 uur in Bi-
bliotheek Gooi en meer vesti-
ging Loosdrecht een Digicafé 
met speciale aandacht voor 
het werken met OneDrive

Een specialist digitale bi-
bliotheek geeft  deze ochtend 
een presentatie over de ins 
en outs van het werken met 
OneDrive. OneDrive is een 
onderdeel van Offi  ce 365 en 
biedt een locatie in de cloud 
waar u uw werkbestanden 
kunt opslaan, delen en syn-
chroniseren. U kunt met 
OneDrive uw bestanden 
vanaf elke locatie en elk ap-
paraat openen, bijwerken en 
delen. Kom naar het Digicafé 
op woensdag 6 december en 
laat u informeren!
Tijdens een Digicafé kunt u 
gewoon binnenlopen met 
vragen over de PC, tablet,  e- 
reader of smartphone. Ieder-
een kan en mag elkaar hel-
pen. Dat is de bedoeling van 
deze ochtenden. De Digicafés 
worden georganiseerd in sa-
menwerking met Seniorweb.
Iedereen is van harte wel-
kom, de entree is vrij!
Bibliotheek Gooi en meer; 
Tjalk 41; 035- 582 5488. 

NIEUW-LOOSDRECHT – In de 
breedgewaardeerde reeks 
COM-missieconcerten zal op 
vrijdag 8 december a.s. om 20.00 
uur ‘The Musix’ concerteren.

Maria Knops – harp, Corrie 
Wielink – viool, Martha van 
Gent – fl uit, Cor Coppoolse 
– cello, Arie van der Vlist – pi-
ano en orgel, Lennert Knops 
– piano en orgel vormen 
samen dit unieke ensemble. 
Het belooft  een Adventsavond 
met gevarieerde en inspire-
rende muziek te worden in de 
historische Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te 
Nieuw-Loosdrecht.
Th e Musix is opgericht voor de 
traditionele nieuwjaarsconcer-
ten in Alblasserdam en bestaat 
uit voornoemde zes (semi) 
professionele musici, die spon-
taan musiceren als motto heb-
ben. Door de bijzondere com-

binatie van instrumenten kan 
volop gevarieerd worden in de 
uitvoering. Hun repertoire be-
staat uit klassieke, populaire en 
geestelijke muziek. Th e Musix 
hebben in 2016 het CD-album 
‘Interludio’ uitgebracht. Medio 
2018 zal het tweede album 
worden opgenomen. De mu-
ziek voor Th e Musix wordt 
veelal bewerkt door Arie van 
der Vlist en Lennert Knops. Zo 
krijgt het ensemble een geheel 
eigen sound.
De COM-missie biedt u als 
altijd een kopje koffi  e of thee 
aan in de pauze. De aanvang 
is 20.00 uur en de kerk is open 
vanaf 19.30 uur. De toegang is 
zoals altijd vrij.

‘Geprezen’ The Musix in de Sijpekerk 

Meld je aan bij WAC
Vind jij het ook belangrijk 
dat de bioscoop, het restau-
rant, de winkels, ziekenhui-
zen, woningen en openbare 
gebouwen, etc. toegankelijk 
worden? Sinds januari 2017 
verplicht. Help ons dan bij 
het beoordelen/adviseren en 
meld je aan bij ons bestuur. 
Dat is het bestuur van de 
Woonruimte Advies Com-
missie die gevraagd en onge-
vraagd over woningbouw. 
We hebben je dringend no-
dig! Informatie bij : Rick Bos, 
rbos@wacwijdemeren.nl of 
06 370 109 41
Gretha Jager, jagerkui@
xs4all.nl of 06 155 82 425 

ANKEVEEN- Vanaf 1 december 
start de kaartverkoop voor De 
Passion. Op 22, 23 en 24 maart 
2018 zal het koor All Directions! 
de Passion opvoeren. Een spek-
takel dat u niet mag missen. 

Al maandenlang oefent het 
koor onder leiding van Bruce 
Skinner het repertoire dat be-
staat uit elf afwisselende songs, 
Nederlands- en Engelstalig. 
Alles wordt live ondersteund 
door een formatie die bestaat 
uit de vaste pianiste Ludmilla 
de Klerk en Frits Zieltjens op 
drums, aangevuld door een 
vijfmans band. Het lijdens-
verhaal wordt op eigentijdse 
wijze gezongen, gespeeld en 
verteld. De liederen en muziek 
worden door teksten van Ed 
Forma met elkaar verbonden. 

Daarnaast is er veel aandacht 
voor de vormgeving. Regisseur 
Arjan Boxelaar zal de koorle-
den begeleiden met bewegen 
en expressie. Ook zijn er pro-
fessionele fi lmbeelden op een 
gigantisch scherm. Hiervoor 
hebben de mannen en vrou-
wen al heel wat uurtjes in de 
vrije natuur doorgebracht, ter-

wijl fi lmers Machiel Martens 
en Tom Cornelissen tientallen 
shots namen. Natuurlijk zal 
ook het verlichte kruis door het 
dorp worden gedragen. Kort-
om, een dramatisch gebeuren, 
met passie en plezier. Op don-
derdag, vrijdag en zaterdag gaat 
de St.-Martinuskerk open om 
19.15 uur en de show begint 

om 19.45 uur. 
Er zijn slechts 750 kaarten 
beschikbaar à € 12,50. Alle 
250 plaatsen in de kerk zijn 
beschikbaar. U kunt de kaarten 
bestellen op: www.alldirecti-
ons.nl. Klik op de betaallink en 
u kunt eenvoudig betalen via 
Ideal. 

Kaartverkoop De Passion start

Op 9 december a.s. wordt in 
Vreeland weer de jaarlijkse 
Kerstmarkt georganiseerd. 
Vanwege het succes van vorig 
jaar, is de Vreelandse Kerst-
markt ook dit jaar weer op een 
zaterdag. Kerstboom, -ver-
siering en -cadeautjes, maar 
ook een mooie foto voor uw 
kerstkaart. Het is er allemaal. 
En nog veel meer… Doe dus al 
uw kerstinkopen in Vreeland!

Bezoekers zijn zaterdag de 
9e december vanaf 15.30 uur 
van harte welkom voor een 
gezellige borrel en een hapje 
op het ‘foodplein’ voor De Ne-
derlanden. En natuurlijk kan 
er ook weer gestruind worden 
langs de sfeervol ingerichte 
kraampjes. Of laat u een mooie 
kerstfoto maken! 

Nieuw dit jaar
Er worden dit jaar ook kerstbo-
men verkocht op een centrale 
plek bij de brug. Maar de groot-
ste primeur dit jaar is wel de 
kunstijsbaan op Duinkerken. 
Deze unieke attractie staat er de 
hele dag en wordt mogelijk ge-
maakt door IJsclub Voorwaarts 
en maakt de idyllische winterse 
sferen helemaal compleet.

Traditioneel 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook 
weer traditioneel terugkerende 
onderdelen op de Kerstmarkt. 
Zoals de kerstman en zijn ren-
dier, exposities van Vreelandse 
kunstenaars, kerstversiering 
knutselen voor kinderen en 
overal sfeervolle muziek. Ver-
spreid over de markt vindt u 
ook weer heerlijke maaltijden 

en (warme) dranken. En zo’n 
40 kraamhouders met een ge-
varieerd aanbod: van kerstarti-
kelen, (kinder-)mode en siera-
den tot wijn, woonaccessoires 
en kunst.

Handig om te weten
De Vreelandse Kerstmarkt op 
zaterdag 9 december a.s. is geo-
pend van 15.30 tot 19.30 uur en 
vindt plaats in de Breedstraat 

en op Duinkerken. Toegang is 
gratis en parkeren kan op het 
Sperwerveld aan het begin van 
het dorp. 

Voor meer informatie over het 
programma of om aan te mel-
den als kraamhouder: kerst-
marktvreeland.nl. Er zijn nog 
een paar kramen beschikbaar.
www.kerstmarktvreeland.nl

De Vreelandse Kerstmarkt

Geprezen
The Musix
Maria Knops, harp

Corrie Wielink, viool
Martha van Gent,  uit

Csaba Erdös, cello
Arie van der Vlist en Lennert Knops, 

piano en orgel

Vrijdag 
8 december

Sijpekerk 
Nieuw-Loosdrecht

Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.30 uur

Een gevarieerde avond
Toegang vrij

De COM-missie (Cantus, Organum et Musica – Zang, Orgel
en Muziek mèt een Missie) heeft tot doel met een afwisselend
programma de veelzijdigheid van het mooie orgel samen met

het Woord voor een ieder tot haar recht te laten komen.

Th e Musix
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Afgelopen week nam het Loos-
drechtse koor Fun4All weer een 
nieuwe stap in haar professio-
nele groei. De kwaliteit van het 
koor wordt hoger - en dat wil 
zij ook uitstralen. Het werd tijd 
voor een ander  ‘jasje’ voor het 
koor in de vorm van een nieuw 
logo met bijbehorende huis-
stijl. Daarmee wordt Fun4All 
herkenbaar in haar communi-
catie, intern en extern. 

Het logo is speciaal voor 
Fun4All ontworpen door Fleur 
de Haas: “Het is een icoon dat 
met kleine elementen één ge-
heel vormt. Het logo verbeeldt 
de eenheid en de verbonden-
heid die in het koor centraal 
staat”. Na de presentatie van het 
logo en de huisstijl waren de 

koorleden blij en trots 
op deze mooie uitstra-
ling: “hiermee komen 
we goed voor de dag.”
De nieuwe stap werd 
feestelijk gevierd met 
een taartje voor alle 
leden waarop het nieu-
we logo was afgedrukt.  
Overigens zal Fun4All 
een sfeervol kerstcon-
cert verzorgen op don-
derdag 14 december 
in de H.  Antonius van 
Paduakerk, Kerklaan 
26, Kortenhoef. Aan-
vang: 20.00 u. Kaarten 
zijn aan de deur te 
koop (€ 8,-). Fun4All 
komt hier in een later bericht 
op terug, houdt u de datum 
vast vrij? 

‘Nieuw jasje’ voor Fun4All

Altijd al eens zelf die wortel 
aan Amerigo willen geven in 
plaats van in je schoen? Hem 
eens willen aaien en in het echt 
bewonderen? Misschien wil 
je Sinterklaas wel alles vragen 
over Amerigo? Dat kan! 

Dinsdagmiddag 5 december 
om 16.00 uur is Sinterklaas met 
Amerigo op manege Hallinck-
veld voor een speciale Meet & 
Greet! Je hoeft  geen lid te zijn 

van Hallinckveld om te 
komen, iedereen is wel-
kom. Je mag alles aan hem 
vragen, Amerigo aaien 
en een wortel geven, veel 
leuker dan de wortel in je 
schoen natuurlijk. Daarbij 
mag je ook nog met Sin-
terklaas en Amerigo op de 
foto. Hoe gaaf!  Zijn jullie 
erbij?
Waar? Manege en dressuurstal 
Hallinckveld, Nieuw Loos-

drechtsedijk 133, Loosdrecht. 
www.hallinckveld.nl

Meet & Greet Sint en Amerigo 
In 2010 opende Antoinette 
Welle samen met haar man 
De Gestreepte Koe in Bussum. 
Een winkel waar je terecht kunt 
voor houten speelgoed, puz-
zels, knuff els, poppen en knut-
selartikelen. Daarnaast vind je 
er de leukste kraamcadeaus, 
van een uitgebreide collectie 
babykleding voor newborns 
(mt. 40 t/m 68) tot praktische 
benodigdheden als een ‘baby 
shower glove’.

“We zijn ooit heel kleinschalig 
begonnen, met een paar kasten 
vol houten speelgoed”, vertelt 
Antoinette. “Dat bleek een gat 
in de markt. Vandaar dat we 
al snel een pand aan de Kapel-
straat betrokken, waar we jaren 
met plezier hebben gezeten. 
Onlangs zijn we verhuisd naar 
de Nassaulaan.”

Anders dan anders
“We onderscheiden ons door 
spullen te verkopen die je niet 

snel in een gewone speelgoed-
winkel zult vinden. Zo hebben 
we leuke verantwoorde spelle-
tjes waarin niet het competi-
tie-element centraal staat maar 
waarin het draait om samen-
werking. Als je op zoek bent 
naar een uniek cadeau, dan ben 
je hier op het juiste adres.”

Uitgebreide keuze
“Onze prachtige houten trein-
banen, keukentjes en poppen-
huizen zijn tijdloos. Zeker voor 
kinderen tot 4 jaar geldt dat ze 
nog het meest in je huiskamer 
spelen. Dan is het wel zo fi jn als 
hun speelgoed er mooi uitziet 
en past bij je interieur!” Een 
aanrader is het Japanse con-
structiespeelgoed LaQ. “Een 
educatief alternatief voor Lego. 
We hebben een tafel staan zo-
dat kinderen het zelf kunnen 
proberen. Meestal worden ze 
al heel snel enthousiast.” De 
Gestreepte Koe heeft  ook een 
relatief groot assortiment van 
het populaire Sylvanian Fami-
lies. “En natuurlijk loopfi etsen 
in allerlei soorten en maten, 
waaronder de ombouwbare 
varianten van Tiny Tot.”

Meteen spelen
“Mijn man en ik zijn zelf altijd 
ontzettend blij met onze win-
kel. Dat stralen we hopelijk ook 
uit. Service staat voorop. We 
zetten al het speelgoed in elkaar 
voor onze klanten. Als een kind 
een cadeau krijgt, moet hij er 
meteen mee kunnen spelen!”

Altijd een uniek cadeau

Foto: ontwerpster Fleur de Haas 

(rechts) en bestuurslid Mireille 

Maatkamp bij het nieuwe logo. 

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

Nog 31 dagen te gaan naar 
2018. Het afgelopen jaar lijkt 
wel voorbij gevlogen. De klok 
staat alweer op de wintertijd, 
de winterjas kan aan en de win-
terbanden onder de auto. Maar 
in deze komende periode van 
donkere dagen staan ook weer 
veel gezellige en feestelijke 
momenten voor de deur. 

Een daarvan is de Lichtjes-
markt. De Ankeveense variant 

op de traditionele Kerstmarkt 
is een schot in de roos geble-
ken. De voorgaande edities 
waren een groot succes met 
muziek, zang, dans, glühwein, 
veel lekkernijen, diverse markt-
ondernemers met verschil-
lende producten en een ver-
assende publiekstrekker. Wat 
dat dit jaar zal zijn houden we 
nog even geheim. Het wordt in 
ieder geval weer een feestelijk 
festijn voor iedereen. 

Als u dit event niet wilt missen 
blok dan 22 december 2017 van 
18:00 – 21:00 uur in uw agenda.
Heeft  u interesse om als markt-
ondernemer op deze Lichtjes-
markt te staan? Neem dan con-
tact op voor informatie en/of 
aanmelden met Stichting Brui-
send Ankeveen via 035- 656 
1507 of bruisendankeveen@
gmail.com 

3de Lichtjesmarkt van Ankeveen
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Voor ongeveer 100 geno-
digden vertoonde de ama-
teur-cineast Herman Rammers 
zaterdag jl. in Het Honk zijn 
fi lm Dumpzone II, de Promo-
vendus. Een première die veel 
los maakte.

Door: Herman Stuijver

Herman W. Rammers is een 
Amsterdammer die al vele 
jaren vaste seizoengast is bij 
Manten. Hij is een verwoed 
fi lmer die zijn droom om pro-
fessioneel aan de slag te gaan, 
nooit zag verwezenlijkt. Maar 
de passie is er niet minder om 
geworden. In 2007 produceer-
de hij Dumpzone, in dit blad 
gekarakteriseerd als ‘Jaws op 
de Vuntus’, 10 jaar later ver-
scheen dus het vervolg op het 
witte doek. De verfi lming nam 
ruim vijf jaar in beslag, omdat 
het erg lastig is om vrijwilligers 
die meespelen op een zelfde 
moment bij elkaar te krijgen. 
Bovendien ben je sterk afh an-
kelijk van de weersomstandig-

heden. Alleen al om die reden 
is een fi lm van twee uur een 
topprestatie, als je denkt aan 
de vele afspraken die je moet 
maken over een bepaalde lo-
catie, de logistiek, de acteurs, 
het camerawerk, enzovoort. De 
fi lm begon met een preview 
in zwart- wit van deel 1. Dan 
na ongeveer 10 minuten zie 
je in mooie kleurbeelden van 
bovenaf het zicht op de Vun-
tusplas vanaf jachthaven Man-
ten, het is nu 10 jaar later. Het 
verhaal gaat over genetische 
manipulatie, Michael, een neef 
van Hans Luijer, is de promo-
vendus die enge proefj es doet 
met een ‘groeimiddel’ op stekel-
baarsjes. Hij bivakkeert tijdelijk 
in een tent. Een club criminelen 
zit hem op de hielen, want het 
is een uiterst interessant goedje 
voor mensen met slechte be-
doelingen. Door een bepaalde 
omstandigheid belandt een 
cd- met data over dit chemi-
sche middel in handen van het 
brave echtpaar Rammers. Die 
dus ook in stevige problemen 

komen met de onderwereld. 
Het verhaal kent een langzame 
opbouw, ondersteund door 
passende muziek, door Her-
man zelf gecomponeerd. De 
fi lmische kwaliteit is werkelijk 
goed, al had het met wat meer 
knipwerk dynamischer gekund. 
Het acteren is van wisselende 
kwaliteit, van opzeggen van 
zinnetjes tot goede typecasting. 
Vooral bij het clubje boeven 
zitten een paar natuurtalenten. 
Ook ‘de jonge meiden’ die in 
het verhaal zijn verwerkt, spe-
len lekker naturel. Na de pauze 
wordt het spannender, met een 
paar realistische knokpartijen 
en achtervolgingen. In het 
zaaltje wordt steeds gereageerd 
als men zichzelf herkent, som-
mige beelden zijn wel vijf jaar 
oud. Dan kun je veranderen. 
Zo speelde Olaf een jongetje 
met een schepnetje en is nu 
een jonge vent van 15. Hoofd-
rolspeler Michael zag er toen 
studentikoos uit, nu bijna on-
herkenbaar met een baard. Het 
publiek geniet met volle teugen. 

Na 10 jaar het vervolg fi lm Dumpzone

De Dorcas Voedselactie bij 
de twee supermarkten in 
Nieuw-Loosdrecht was een 
succes! Fijn dat de Boni en de 
Jumbo weer de gelegenheid 
gaven om deze actie te houden. 
De organisatoren willen alle 
gulle gevers hartelijk bedanken. 
Een van hen zetten we speciaal 
in het zonnetje: Paulien, die 
met haar 10 jaar al een echte 
handelsgeest bleek te bezitten. 
Ze had kastanjes verkocht en 
daarmee een bedrag van 11 
euro opgehaald. Dat hield ze 
niet voor zichzelf, maar ze 
kwam er producten voor ko-
pen voor de arme kinderen in 
Oost-Europa.
Ook alle vrijwilligers die een 
handje meehielpen willen we 

hartelijk bedanken. Ze gaven 
onze vervoerders handen vol 
werk. Mooi zo!
 

Dorcas voedselactie 

Herman Rammers veront-
schuldigt zich dat zijn naam zo 
vaak op de aft iteling voorkomt, 
maar dat is ten onrechte, want 
met zijn partner Hannie Kop-
pelaar heeft -ie iets heel moois 
gemaakt. Dat mensen verbindt, 
met veel herinneringen. Knap 
om met weinig middelen zowel 
het script, de muziek, de regie, 
de schmink, het acteren, de 

productie en de montage van 
een fi lm zo fraai af te werken. 
Voor slechts € 12,50 kun je een 
Blu Ray van de fi lm, plus cd 
met muziek, een poster en een 
speciale pen bemachtigen, een 
must voor de liefh ebbers. 
We wachten met spanning op 
deel III van Centauri Film in 
2023. 

'Voetbal'

Zonder doelpunten maar niet gezapig 
Hoewel de uitwedstrijd van SV 
Loosdrecht tegen De Meern 
net zo eindigde zoals hij was 
begonnen, was het volgens 
trainer Roy Versluis zeker geen 
gezapig potje. “Geen doelpun-
ten, maar er gebeurde van 
alles.”

Door: Herman Stuijver

Versluis benadrukt dat hij naar 
buiten toe niet wil overkomen 
als de trainer, die vaak wijst 
op het missen van kansen. “Ik 
wil niet zeuren, het moet eens 
over zijn. Maar we hebben ze-
ker negen kansen gehad om te 

scoren, tegen een stuk of drie 
voor De Meern. Dat bevestigt 
ook mijn collega.”
Het eerste half uur was het 
vooral een aft asten van elkaar, 
min of meer gelijkwaardig. 
De laatste 10 minuten voor 
de thee hadden de gastheren 
het initiatief, wat resulteerde 
in een bal op de paal. “Ja, toen 
kwamen we goed weg” erkent 
Versluis. Helaas kon Chamiel 
Hok a Hin na rust niet meer 
beginnen, wat een aderlating 
betekende. Hoewel de trainer 
ook buitengewoon tevreden 
was over Tom Frinsel die na 
een lange blessure een goed 

rentree maakte in het vlaggen-
schip van SV Loosdrecht. 
De tweede helft  was in handen 
van de Loosdrechters. Het 
overwicht werd echter niet uit-
gedrukt in doelpunten. Alleen 
al in het laatste kwartier waren 
er vijf scoringskansen op kor-
te afstand van het vijandelijk 
doel. “Wat is het, pech, focus, ik 
weet het niet. We verdienden te 
winnen.” SV Loosdrecht staat 
nu bij de onderste vier. Dat 
wordt lastig in de drie wed-
strijden voor de winterstop. 
Allemaal tegen ploegen die 
beter geklasseerd zijn. Th uis 
tegen Geinoord en koploper 

FC Almere en uit naar Roda 
’46 dat slechts twee punten 
hoger staat. “Toch zou het me 
niks verbazen als we een paar 
punten pakken. Dat kan met 
dit elft al, dat mijns inziens echt 

mee kan in de top 5.” Volgende 
keer weten we meer. 

De Loosdrechters deze keer 
in het blauw

KORTENHOEF- Stel: Natuur-
monumenten doet onderzoek 
naar broedvogels in een na-
tuurgebied dat grenst aan jouw 
achtertuin. Dan wil je natuurlijk 
wél de onderzoeksresultaten 
weten, toch? De omwonenden 
van natuurgebieden Het Hol en 
de Suikerpot in ieder geval wel. 
En daarom maakte een vrijwil-
liger van Natuurmonumenten 
en Vogelwerkgroep Het Gooi 
een speciale versie van het 
onderzoeksrapport voor de 
mensen uit de buurt. Van april 

tot en met juli jl. hebben 
vrijwilligers van Vogelwerk-
groep Het Gooi, in opdracht 
van Natuurmonumenten, 
broedvogels in Het Hol en de 
Suikerpot geïnventariseerd. 
De omwonenden van de bei-
de natuurgebieden hebben 
de onderzoekers met raad en 
daad bijgestaan. De vrijwilli-
gers mochten, soms bij nacht 
en ontij, over hun erf en de 
bewoners deelden hun waar-
nemingen van diverse vogels.  
In vier maanden zijn er bijna 

zestig verschillende soorten 
broedvogels aangetroff en in de 
natuurgebieden. Van knobbel-
zwanen en nijlganzen tot een 
havik en houtsnip. En van een 
grote bonte specht en sprink-
haanzanger tot een appelvink 
en grauwe vliegenvanger. Een 
mooi resultaat!

Foto: De Zwartkop,  
69 keer waargenomen

60 soorten broedvogels 
in Hol en Suikerpot   
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'Schaken'

Spannende fi nale schoolschaaktoernooi 
WIJDEMEREN - Op woensdag 
22 november was de fi nale van 
het jaarlijkse schoolschaak-
toernooi. Vier teams van de 
Regenboog, Warin- en Antoni-
usschool (2 en 3) hadden zich 
geplaatst via de voorrondes. 

De Regenboog-1 had in de 
voorrondes alle 20 partijen 
gewonnen en leek dus favoriet. 
Maar ook de Warinschool die 
de titel verdedigde, moesten 
we niet onderschatten. De twee 
teams van de St.- Antonius plus 
leerlingen van de Regenboog 
hebben schaakles van Patrick 
Kreuning. Op de Warinschool 
geeft  Johan Verburg schaakles. 
Kortom, goed getrainde leer-
lingen.
In de eerste ronde waren de 
Warinschool en de St. Anto-

niusschool-3 oppermachtig, 
ze wonnen beide met 4-0. De 
Warinschool pakte in de twee-
de ronde ook 4 punten, terwijl 
de St. Antonius-3 een half punt 
moest afstaan. De derde bord-
speler stond helemaal verloren, 
maar de speler van de St. Anto-
nius-2 zette zijn tegenstander 
pat. Als je pat staat, kun je geen 
zetten meer doen, zonder je-
zelf schaak te zetten. Dan is het 
remise.
De kinderen kregen 20 minu-
ten per persoon per partij om 
na te denken, maar dat bleek 
vaak te lang. Zeker wanneer ze 
met het herdersmat beginnen, 
dan is het al na 2 à 3 minuten 
klaar. In de 3e ronde mochten 
de St. Antonius-2 en de Re-
genboog strijden om de derde 
plaats. Met een 2-2 gelijkspel 

bleek het pat uit de tweede 
ronde genoeg voor de St. Anto-
nius- 2 om de derde plaats op 
te eisen.
Aan de andere tafel streden de 
St. Antonius -3 en de Warin om 
de titel. Al gauw was het 1-1, 
toen de Warinschool ook het 
tweede punt scoorde was de 
strijd beslecht. Aan het eerste 
bord streden Noah en Wouter 
nog een verwoede strijd. Over 
en weer werden nog wel fout-
jes gemaakt, waardoor de ene 
keer Noah gewonnen stond, 
dan weer Wouter. Een bloed-
stollende partij met steeds 
wisselende kansen. Plots roept 
Wouter ‘Remise!’. Er was 50 
zetten lang geen pion verscho-
ven of een stuk geslagen. Dat 
is een andere schaakregel, dan 
is het remise. Zo won de Wa-

rinschool met 2.5 tegen 1.5 en 
prolongeerde daarmee de titel.
De St. Antonius- 3 en de Wa-
rinschool gaan wel beide naar 
de regionale fi nales in Maars-
sen in maart, Ook dat wordt 
betaald vanuit het sponsor-
geld, beschikbaar gesteld door: 
Smallenburg verf- en behang, 
W. de Jongh Rijwielen, Arjan 
Schouwstra auto’s, CW ‘76, 

Ome Bertus Hogenberg, Oog-
merk Briljant, Uitgeverij en 
Weerstation de Arend, De Drie 
Dorpen, en slagerij Gerard de 
Nooij, waarvoor dank.

'Schaatsen'

Afgelopen zaterdag zijn de 
baancommissarissen van 
ijsbaan de Lange Akker druk 
bezig geweest om de baan 
winterklaar te maken. Er werd 
door de mannen gesnoeid 
en gemaaid zodat de baan er 
weer mooi bij ligt, mocht Ko-
ning Winter toch een keer een 
vorstperiode aankondigen. 

Ook werden de koek- en zo-
piekeet en de opslagketen 
gepoetst, kortom alles ligt er 

weer piekfijn bij, dus laat de 
vorst maar komen. Afgelopen 
week zijn ook de nota’s voor 
het lidmaatschap verstuurd. 
Deze contributie bedraagt 
€ 10,00 voor leden van 18 jaar 
en ouder, jeugdleden t/m 17 
jaar zijn gratis. Wilt u tijdens 
een ijsperiode lid worden, dan 
zijn de kosten € 15,-- 
De lidmaatschapskaart geeft 
bij openstelling toegang tot 
onze IJsbaan ‘De Lange Ak-
ker’ en is ook geldig op de 

uitgezette banen van ‘IJsclub 
Loosdrechtse Plassen’ (IJLP) 
en IJsclub ‘de Vijfde Plas’ in 
Breukelen. Wilt u lid worden 
van onze ijsclub dan kan dit 
via leden@ijsclubloosdrecht.
nl. Zie voor meer informatie 
onze site www.ijsclubloos-
drecht.nl
Op vrijdag 1 december, aan-
vang 20.00 uur,  houdt IJsclub 
Loosdrecht (de Lange Akker) 
haar jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering in de kantine 

Laat de winter maar komen

Het winnende Warinteam 

met Johan Verburg

'Volleybal'

LoVoC dames-1 begint op 
stoom te raken en pakte vrij-
dag tegen Allvo-2 vier punten. 
De dames wonnen verdiend 
met 3-1 van de bezoekers uit 
Almere. LoVoC nestelt zich 
hiermee steviger  in de mid-
denmoot, al blijven de onder-
linge verschillen klein. Het 
verschil met de nummer laatst 
is 6 punten, maar de nummer 
vier staat op slechts vier pun-
ten voorsprong. 

De eerste set ging tot aan het 
eind gelijk op nadat LoVoC 
een 14-17 achterstand had 
weggewerkt. In de eindfase was 
de aanvalskracht van LoVoC 
via de sterk spelende Sandra 
Zwarthoed en de goed sco-
rende Melissa Spaans op het 
midden, Allvo te veel. De set 
ging met 25-22 naar LoVoC. 
In de tweede set startte LoVoC 
sterk. Veel service druk via 
Veerle Foederer en Jara Kieft  

die zich beide ook aanvallend 
goed lieten zien bracht  LoVoC 
op een 12-8 voorsprong. Allvo 
kwam nog even terug toen ook 
LoVoC de servicepass een paar 
keer slecht verwerkte. Door 
tijdig ingrijpen van coach 
Herman Rempe met een time-
out werd de orde hersteld en 
speelde LoVoC probleemloos 
de set uit naar 25-18 winst. In 
de derde set verzuimde LoVoC 
door de te drukken. De dames 

LoVoC dames opnieuw naar winst hadden aanvankelijk wel het 
initiatief, maar lieten Allvo 
terugkomen in de wedstrijd. 
Aanvallend stokte het bij Lo-
VoC en Allvo profi teerde hier 
goed van. Met 19-25 was de set 
voor de Almeerders. LoVoC 
herstelde zich in de vierde set, 
maar Allvo gaf zich niet zo 
maar gewonnen en bleef lang 
volgen. Aan het eind van de 
set maakte LoVoC het verschil 
door een sterke servicebeurt 
van Carla Langeweg. 
Met een rake klap van Jolien 

Baas werd de set met 25-21 
binnen gehaald. 

LoVoc heren
LoVoC heren-1 verslikte zich 
in de nummer voorlaatst Kei-
stad-5 en leed een 3-1 neder-
laag i Amersfoort. Het verschil 
in setstanden was minimaal. 
De tweede set werd gewonnen 
met 26-28, maar de andere 3 
sets gingen met 25-22 naar 
Keistad.

van SV Loosdrecht, Rading 
194 te Loosdrecht.
Wij hopen daar al onze leden 

en belangstellenden te zien.

'Schaatsen'

Coaches Berry Spierenburg en 
Marco Berkenbosch hadden 
hun team weer in topvorm 
voor de voetbalwedstrijden 
van afgelopen zaterdag.  

De Giganten-1 van  SV Loos-
drecht moesten afgelopen 
zaterdag maar liefst 3 potjes 
spelen.  Ze speelden tegen 
de SVM-boys, SC ‘t Gooi en 
SV Olympia. Alle drie echte 

klassiekers, dus.  De Giganten 
moesten tegen de SVM-boys 
nog wat op gang komen, dus 
dat werd 1-1. Maar tegen ‘t 
Gooi gingen ze meteen voort-
varend van start.  Spelers Jus-
tin, Leon, Florian, Matz, Dirk, 
Marijn, Jesper, Fay en invaller 
Mosse waren duidelijk te sterk 
voor ‘t Gooi wat een overwin-
ning van 0-4 opleverde. Ook 
tijdens de wedstrijd tegen 

Olympia gingen de Giganten 
er vol tegenaan. En weer liep 
het als een geoliede machine.  
Dankzij goed samenwerken 
van het hele team zorgden 
topscoorders Dirk en Matz 
voor een verdiende 1-4.  De 
Giganten hebben gestreden 
met het mes tussen de tanden, 
maar met een lach op hun ge-
zicht. Zo hoort voetbal te zijn. 
Dan win je eigenlijk altijd.

Giganten winnen altijd 
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Plaats hier uw
Sterretje

voor meer info 
kijk op onze site

www.nieuwsster.nl

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153

Hondentrimsalon 
FANCYPETS

Rading 50, Loosdrecht
www.fancypets.nl

06-28786091

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag  

v/d maand
loodsverkoop 
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor

moois-uit-de-loods,

of  kijk op
www.inboedelsenzo.nl

voor info & 

woningontruiming  

telefoon 06-20.777.535.

In navolging van het succes-
volle Loosdrecht JazzFestival 
afgelopen september wordt 
de bijna 60-jarige jazztraditie 
in Loosdrecht nu op wekelijkse 
basis voortgezet met iedere 
vrijdagavond een wisselend 
jazzcombo in restaurant In de 
Watertuin aan de Oud-Loos-
drechtsedijk 185. 

Iedere week anders, maar al-
tijd topkwaliteit. Prima in-
grediënten voor een heerlijke 
avond uit. Vaste bezetting van 
de combo’s is drummer Men-
no Veenendaal die onder de 
noemer ‘Stand Up Jazz’ uit zijn 
grote internationale netwerk 
steeds jazzartiesten uitnodigt 
om mee te spelen. 
Zo ontstaan originele avonden 
die iedere week weer een ver-
rassende invulling hebben. Op 
vrijdag 17 novemberwas dat 
bijvoorbeeld de getalenteerde 

jazz-zangeres Rosamint Faas.
Tijdens de optredens, die om 
zeven uur beginnen en tot een 
uur of tien duren, kan wor-
den genoten van een speciaal 
Jazzmenu of gerechten van de 
kaart. Het reserveren van een 
tafel kan op telefoonnummer 
035-5824105 en wordt sterk 
aanbevolen.

Loosdrecht en jazz blijven 
onlosmakelijk verbonden

Het jazzcombo van 3 november jl. 

 

Huisartsen

De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Men-

sen kunnen worden gezien op afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te 

bereiken op de huisartsenpost in Gooi-Noord.

Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60

Receptenlijn                  24 uur               588 90 60

Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60

Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60

Buiten de kantoortijden en in het weekend, avond, nacht en op feestdagen 

Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek  0900-9359

Verza Welzijn

Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 582 16 95

Mantelzorgondersteuning                              035 - 697 00 50

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht

Apotheek  

Nw. Loosdrechtsedijk 28,   582 65 50.  

Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 

Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07

Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00

Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:

 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 

fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24

Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  

Kraamzorg:   035 - 692 49 22 

Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  

(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 

Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24

Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 

Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten 

DPS Dieetkunde,   085-210 05 75

Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

Amaris Thuis locatie Zuiderheide     035-6254150 of 06-12740786

Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 

(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl

Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078

thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding

in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 

Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15

Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53

Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 

Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
3 december 11.00 uur Pater P. de Klerk 

Beukenhof
3 december geen dienst

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
3 december 10.00 uur Ds. M. Roelofse
 18.30 uur Ds. G.J. van Meijeren

Gereformeerde kerk
3 december 10.00 uur Ds. E.E. Aarsen-Schiering

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
3 december 09.30 uur Ds. W. van den Hul
 18.30 uur Gez. dienst in de Sypekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
3 december 09.30 uur Leesdienst

STERRETJES

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 30 nov. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 01 dec. 20.00 u. ALV IJsclub Ldr. (De Lange Akker) Kantine SV Loosdrecht
za. 02 dec. 10.00 u. Repair Café  Bibliotheek, Tjalk 41
zo. 03 dec. 11.00 u. Struinen in het winterbos Bez.centrum NM;’s-Graveland
di. 05 dec. 16.00 u. Meet & Greet Amerigo en Sint Hallinckveld, Nw. Ldr.dijk 133
wo. 06 dec. 10.00 u. Digicafé (OneDrive, in de cloud) Bibliotheek, Tjalk 41
za. 09 dec. 10.00 u. Winterfair Beukenhof Nw. Ldr. dijk 24
vr. 08 dec. 20.00 u. COM Concert met Th e Musix Sijpekerk, Nw. Loosdrecht
wo. 13 dec. 20.00 u. Lezing ‘Essentiële oliën’ 3Luik, Acacialaan 2
vr. 15 dec. 20.00 u. Kerstsamenzang Nieuw Leven&Friends Sijpekerk. Nw. Loosdrecht

Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

Activiteiten agenda

Vanaf 29 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a.: koninklijke onderscheiding voor Richard 
Krajicek, Piet Eijpen: glazenwasser op leeftijd, Marten en Oopjen 
keren voor even terug op hun oude plekje in ‘s-Graveland, als re-
plica; RegioHub gaat over een energieneutrale regio; In In Derde 
Termijn aandacht voor het vliegverkeer van Schiphol en Lelystad 
en de gevolgen voor Gooise Meren. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo 
en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

GOOI TV

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V. 
Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie:  Herman Stuijver 
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwsster.nl

Zoals wij al eerder hebben 
laten weten, geeft ’t KOOR! op 
vrijdag 15 december een kerst-
concert in studio 1 van het Mu-
ziekcentrum van de Omroep, 
Heuvellaan 33 in Hilversum. 

Dit doen wij niet alleen, maar 
met medewerking van Th e 
Amstel Gospel Choir uit Am-
stelveen. Wij zijn in de geluk-
kige omstandigheid dat onze 
nieuwe dirigent Vladimir Pai-
rel nog een aantal koren onder 
zijn hoede heeft  en dit is daar-
van wel het meest swingende. 
Onze vaste pianiste Ludmila de 
Klerk is uiteraard van de partij 
voor de begeleiding en zij zorgt 
daarnaast samen met cellist Gé 
Bartman voor een muzikaal 
intermezzo. Verder staat er nog 
een speciaal optreden gepland, 
maar dat houden we als verras-
sing. 
Kortom een afwisselend pro-
gramma met bekende en soms 
wat minder bekende liederen, 

die allemaal een link hebben 
met de Kerst dan wel de sfeer-
volle decembermaand. 
Na een tweetal succesvolle 
Kerstconcerten in Kortenhoef 
met een tot op de laatste bank 
gevulde kerk hopen wij dat 
onze trouwe fans ook de weg 
naar het MCO weten te vinden. 
De deuren van studio 1 gaan 
op vrijdag 15 december om 
19.30 uur open en het concert 
begint om 20.00 uur.  Toegang 
€ 7,50 voor volwassenen en € 
2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. 
Kaarten kunnen heel eenvou-
dig worden gereserveerd via de 
banner op onze website www.
tkoor.nl. Ze liggen dan klaar bij 
de ingang van het MCO, waar 
ook kan worden afgerekend. Er 
is eveneens kaartverkoop op de 
avond zelf, maar wie het eerst 
komt wie het eerst maalt.

’t KOOR! en Th e Amstel Go-
spel Choir beloven er een ‘Joy-
ful evening’ van te maken!

Kerstconcert ’t KOOR!
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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

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

‘s.-GRAVELAND-Wandel op 
zondag 3 december tussen 11 
en 12.30 uur mee met de bos-
wachter over de buitenplaat-
sen van ‘s-Graveland. Deze 
gezinswandeling is speciaal 
voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar en duurt anderhalf 
uur. Na de wandeling ga je bij 
een vuurtje een lekker broodje 
bakken.

Ga samen met de boswachter 
op ontdekkingsreis door de 
’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen Boekesteyn en Schaep en 
Burgh. Neem je camera mee 
om onderweg foto’s te maken. 
In de winter is het koud en is 
er minder voedsel te vinden 
voor de dieren. Hoe komen ze 
aan voldoende voedsel? Hoe 
houden zij hun huisje lekker 
warm? De boswachter weet 
antwoord op al je vragen. Zorg 
dat je een tasje bij je hebt voor 
bijzondere vondsten. In het 
bezoekerscentrum krijgen de 

vondsten een plek in de inter-
actieve natuurwand.

Handig om te weten
Deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
4 jaar en niet als kinderfeestje. 
Neem warme kleding en/of 
regenkleding mee. Voor alle 
activiteiten geldt deelname 
uitsluitend na aanmelding en 
betaling vooraf via de website. 
Dit is een gezinsexcursie zowel 
volwassenen als kinderen mel-
den zich aan. Honden kunnen 
niet mee struinen met de bos-
wachter.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 54b, 
1243 JJ ’s-Graveland; 035 - 656 
30 80; kind t/m 12 jaar lid/
OERRR € 4,00, kind niet-lid € 
7,00; volwassene lid € 5,00, niet 
lid € 8,00. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

- 

Struinen in het winterbos

Sterrenwacht
Op donderdag 7 december 
geeft  dr. Huib Jan van Lan-
gevelde, hoogleraar Galac-
tische radiosterrenkunde 
aan de Universiteit Leiden, 
om 20 uur een lezing bij de 
Sterrenwacht Gooi en Vecht-
streek met als titel ‘VLBI: Een 
radiotelescoop zo groot als 
Europa’. ‘Very Long Baseline 
Interferometry’ (VLBI) is een 
techniek om van meerdere 
radiotelescopen één hele gro-
te telescoop te maken. Deze 
techniek wordt bijvoorbeeld 
gebruikt bij de radiotelesco-
pen van Westerbork.
Bezoekerscentrum Natuur-
monumenten, Noordereinde 
54b in ’s-Graveland. Toegang 
is gratis voor leden van  de 
Sterrenwacht Gooi en Vecht-
streek. Niet-leden betalen €3.

NIGTEVECHT- Kom alvast in de 
kerstsfeer en geniet op don-
derdag 14 december van een 
warme, muzikale winteravond 
in het sfeervolle kerkje van 
Nigtevecht. Pianist en Nigte-
vechter Michiel Borstlap trak-
teert u er samen met zangeres 
Simone Roerade op een onver-
getelijke muzikale avond met 
een jazzy, soul en R&B touch. 
Uniek: U vaart met de pont 
naar Nigtevecht speciaal voor 
deze bijzondere gelegenheid, 
de afvaart is om 19:30 uur. Te-
rugvaart in overleg.

De opbrengst van dit unieke 
kerstconcert komt ten goe-
de aan het Nigtevechts Leer-
orkest en de  Nigtevechtse 
jeugdsportverenigingen. Het 
aantal kaarten is beperkt, dus 
wees er snel bij. 
Als gast op deze avond wordt 
u bij de ingang van de kerk 
opgewacht door een groep 
Carol Singers die zo uit het 
Victoriaanse Engeland van 
Charles Dickens lijken te zijn 
gewandeld. Na de Carol Sin-
gers zullen jonge muzikale 
talenten uit Nigtevecht een 
aantal nummers spelen, waar-

na u in de pauze geniet van 
een hapje en een drankje in 
een tent die speciaal voor de 
gelegenheid bij de kerk wordt 
neergezet. Na de pauze volgt 
het hoofdprogramma waarin 
Michiel Borstlap zangeres Si-
mone Roerade een aantal ei-
gentijdse arrangementen van 
kerst-traditionals ten gehore 
zullen brengen.
Kaartjes voor deze kerst bene-
fiet kosten zestig euro, inclusief 
hapjes en drankjes. Op www.
muziekfestival-nigtevecht.nl  
kunnen kaarten gekocht wor-
den en staat alle informatie 
over het concert. Kaarten zijn 
ook los verkrijgbaar Cha Cha 
Damesmode in Weesp.

Kerstbenefi et met 
Michiel Borstlap

foto: © Natuurmonumenten 
– Ben Walet - 


