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 De dames en heren bestuur-
ders zetten hun handtekening 
onder een document waarin de 
recreatieve routes, dagrecrea-
tie, openbare ruimte, bevaar-
baarheid, diepgang, legakkers, 
bereikbaarheid, vaarverbin-
dingen, natuurwaarden en 
ecologie op en rond de Loos-

drechtse plassen worden ver-
beterd. Daarvoor is 77 miljoen 
beschikbaar in de komende 10 
jaar. Een en ander is vastgelegd 
in pagina’s vol overwegingen, 
reglementen, doelstellingen, 
fi nanciële tabellen, kaarten en 
een Uitvoeringsprogramma.
Gedeputeerde Cees Loggen 
van de provincie Noord-Hol-
land die verreweg de grootste 

WIJDEMEREN- Het was volle bak bij watersportvereni-
ging De Vrijbuiter vorige week woensdag. Maar liefst 21 
partijen waren aanwezig bij de ondertekening van het 
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een vlot ge-
regisseerde bijeenkomst met veel sprekers, een puzzel, 
een lied en een toast. 

fi nancier is, zei dat het niet ging 
om ‘een kleurtje op het behang’. 
Nee, wat men wil bereiken 
is ‘een stevige verbouwing’. 
Waarbij hij de aanpak van de 
bagger als eerste noemde, ge-
volgd door een oppepper van 
de recreatiesector die over het 
algemeen al jaren stil staat in 
Loosdrecht. Daarna mochten 
alle participanten een duit in 
de ‘catchbox’ doen. Wethouder 
Jan-Jaap de Kloet was dat blij 
dat de meeste plannen gaan 
om Wijdemeren. Namens het 
Platform Recreatie en Toeris-
me zei Peter Op de Beek dat 
zijn club de ‘aanstichter’ was 
van de plannenmakerij. Uit de 
mond van het Watersportver-
bond kwam het compliment 
dat de Loosdrechtse plassen ‘de 
kraamkamer is van alle water-

sport’. De vertegenwoordigers 
van LTO (boeren) en Natuur-
monumenten benadrukten 
dat er weliswaar spanning zat 
tussen landbouw en natuur, 
maar dat het streven was om er 
samen uit te komen. Die opti-
mistische toon was bij vrijwel 
iedereen waar te nemen. De 
Hilversumse wethouder Van 
Vroonhoven hoopte dat haar 
zoons weer wilden terugke-
ren naar de plassen als je niet 
meer tot je knieën wegzakt. 

Waterschap- bestuurder Pieter 
Kruiswijk schetste een hoe-
veelheid zweefslib die bijna 
stadion de Arena zou kunnen 
vullen. De Kievitsbuurten en 
de Belangenvereniging Loos-
drechtse Plassen wezen op het 
samenwerken van overheden 
met private verenigingen. 

Lees verder op pagina 2
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De NieuwsSter van woensdag 27 december zal 
i.v.m. Kerst komen te vervallen

De eerste NieuwsSter in 2018 zal verschijnen op 
donderdag 4 januari i.p.v. woensdag 3 januari 2018

DE NIEUWSSTER

Jan-Jaap de Kloet past zijn 
puzzelstuk in het toekomstbeeld
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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

Lachen werkt aanstekelijk,

veroorzaak eens een epidemie... 

WIJDEMEREN- Vorige week is 
Wietske Heeg (49) gestart als 
gemeentesecretaris van Wijde-
meren. 

Ze heeft  veel zin in haar nieuwe 
functie: “Afgelopen jaar heb ik 
gewerkt aan een plan voor het 
versterken van de organisatie. 
Als gemeentesecretaris lever 
ik de komende jaren graag m’n 
bijdrage aan de realisatie ervan, 
al dan niet in samenwerking 
met andere gemeenten. Het 
is daarbij belangrijk dat de 
dienstverlening aan de inwo-
ners van Wijdemeren op peil 
blijft  of verbetert.”
 De ambtelijke organisatie van 
Wijdemeren bestaat sinds 1 de-
cember uit vijft ien teams, twee 
directeuren en een gemeente-
secretaris. Met deze organisa-

tieaanpassing is de 
eerste stap in het 
versterken van de 
ambtelijke organi-
satie gezet. Het plan 
van aanpak voor de 
organisatieontwik-
keling loopt door tot 
en met 2019 en zal 
zich verder richten 
op het ontwikkelen 
van medewerkers 
en management, het 
optimaliseren van de werkpro-
cessen, het versnellen van de 
invoering van het zaakgericht 
werken, het verbeteren van de 
informatisering, het fi nancieel 
beheer en de huisvesting. 
 
Juridische achtergrond
Wietske Heeg werkt sinds 2011 
bij Wijdemeren als afdelings-

hoofd Dienstverlening en sinds 
januari 2015 als afdelingshoofd 
Sociaal Domein. Ze werkte 
eerder als jurist en als direc-
teur bedrijfsvoering bij Het 
Juridisch Loket.  De nieuwe 
gemeentesecretaris van Wijde-
meren woont in Mijdrecht, is 
getrouwd en heeft  twee kinde-
ren.

Wietske Heeg gestart als 
gemeentesecretaris 

Ingezonden brief  

In de Nieuwsster van 6 de-
cember staat een kort verslag 
van de op 13 november jl. 
gehouden integratiesessie van 
het Gebiedsakkoord Oostelij-
ke Vechtplassen over de aan-
leg van natuureilanden in de 
Stille Plas. In het stuk wordt 
gesteld dat er veel groeperin-
gen aanwezig waren, o.a. ‘aan-
wonenden, recreatieonderne-
mers,  watersport, gemeente 
Wijdemeren en de provincie 
Noord-Holland.’ Edoch, er 
was geen enkele bewoner uit 
Breukeleveen zelf uitgeno-
digd, behalve dhr. Wingelaar 
van Aannemersbedrijf Win-
gelaar.

Een aantal bewoners en on-
dergetekende werden over 
deze gang van zaken geïnfor-
meerd door onze buurman, 
dhr. Hennephof die onuitge-
nodigd aanwezig was op de 
bijeenkomst. Hij mocht de bij-
eenkomst bijwonen op strikte 
voorwaarde dat hij zich niet 
in de discussie zou mengen. U 
zult begrijpen dat de inwoners 
van Breukeleveen geschokt 
reageerden - niet onbegrijpe-
lijk aangezien ongeveer 3/4 
van de Stille Plas haar oever 
vindt in Breukeleveen. Mijn 
buren en ik zouden dan ook 
zeer graag vernemen waarom 
de inwoners van Breukele-
veen, die direct betrokken 
zijn bij de besproken plannen 
voor de toekomst van de Stille 
Plas, niet waren uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst 
kwamen diverse varianten 
van de voorgenomen ‘rie-
teilanden’ in de Stille Plas 

ter sprake. In feite gaat het 
hier om baggerdepots waar 
bagger uit de Loosdrechtse 
plassen zal worden gestort. Er 
werden verschillende locaties 
besproken. Aan het eind van 
de bijeenkomst werd door 
aannemer Wingelaar nog 
een totaal nieuwe variant 
toegevoegd. Zijn plan behelst 
baggerdepots met stalen 
damwanden aan de westkant 
van de plas, direct grenzend 
aan de aan het water gelegen 
achtertuinen van de huizen 
aan de Herenweg in Breuke-
leveen. Een aantal aanwezige 
partijen ontving dit plan met 
enthousiasme, maar u zult 
begrijpen dat de inwoners 
van Breukeleveen die direct 
geraakt worden door dit plan 
met ontzetting reageerden 
toen zij erover hoorden.

De schetsen van dhr. Winge-
laars variant tonen plannen 
voor de bouw van damwan-
den en enorme baggereilan-
den in particulier water, die 
niet alleen ernstige belemme-
ring van het vrije uitzicht en 
verstoring van de bestaande 
natuur zullen veroorzaken, 
maar ook vrije door- en uit-
vaart onmogelijk maken.

U zult begrijpen dat wij fel 
tegenstander zijn van deze 
plannen. Met deze brief wil 
ik u verzoeken een nieuwe 
bijeenkomst te organiseren 
waarbij de inwoners van 
Breukeleveen wel worden uit-
genodigd.

Drs. Peter Veenhoven, 
Breukeleveen

Geachte heer De Kloet, Vervolg van pagina 1
Waar Waternet pakweg 25 
jaar geleden ‘Njet’ zou zeggen 
tegen een vaarverbinding over 
de Loenderveense plas was 
er nu overleg mogelijk, zei de 
heer Yedema. Na de 21 meldde 
Peter Busch van de Werkgroep 
Behoud Loenderveense Plas 
zich onoffi  cieel aan als 22e par-
tij die mee wil denken over het 
Gebiedsakkoord. 
Vervolgens mochten de be-

stuurderen zich een weg banen 
naar een bord waar 21 puzzel-
stukken in elkaar pasten. Na 
enig schuif- en trekwerk ont-
stond er een fraaie impressie 
met het ideaalbeeld. Tussen-
door hadden de aanwezigen al 
meegedacht over een icoon dat 
de Oostelijke Vechtplassen zou 
kunnen bepalen. Een uitkijkto-
ren op de Veendijk, een Oerr 
natuureiland op de eerste plas 
of een fi etspad over de steigers, 

waren een paar wilde ideeën. 
Ab Krook, oer-Loosdrechter, 
greep terug op het verleden 
en zou graag een metershoog 
standbeeld van De Turfsteker 
willen. Zangeres Sophie van 
Hoytema sloot het offi  ciële 
deel af met een heel lang lied, 
in wisselend tempo, waarin alle 
22 partijen nog eens de revue 
passeerden. Een knappe crea-
tieve bijdrage. Daarna was het 
tijd voor de borrel. 

Feestje rond ondertekenig Gebiedsakkoord
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WIJDEMEREN- De gemeente 
Wijdemeren heeft verkregen 
subsidiegeld voor het ontwik-
kelen van het Schutse-per-
ceel naast kasteel-museum 
Sypesteyn in Loosdrecht juist 
besteed. Een ingezonden brief 
in de lokale media en vragen in 
de commissie Bestuur en Mid-
delen van 7 december, hebben 
de suggestie gewekt dat het 
geld foutief besteed zou zijn.

Op 20 november werd door 
wethouder Van Rijkom, leden 
van de stichting tot behoud van 
kasteel Sypesteyn en project-
ontwikkelaar Gebr. Draaijer 
BV de aft rap gegeven voor de
bouw van vijf woningen op het 
Schutse-perceel. De grond van 

dit perceel blijft  in handen van
gemeente Wijdemeren en 
wordt met erfpacht uitgegeven. 
Opbrengst van de erfpacht gaat
naar de stichting tot behoud 
van kasteel-museum Sy-
pesteyn.

Subsidie van 
provincie en EU
In 2004 heeft  de gemeente 
hiervoor subsidie gekregen van 
de provincie Noord-Holland 
(426.762,79 euro) en van de 
Europese Unie (447.837,50 
euro). De gemeente heeft  zelf
60.267,71 euro bijgedragen. 
Het doel van de ontwikkeling 
van het perceel is altijd geweest 
dat de opbrengsten hiervan 
kasteel-museum Sypesteyn 

in stand kunnen houden. De 
partijen zijn trots dat dit doel 
bereikt is.

Besteding zorgvuldig 
gecontroleerd
Op 28 juni 2006 is de besteding 
van deze subsidie door de Al-
gemene Inspectiedienst van het
ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
zorgvuldig gecontroleerd. Het 
controleverslag is ook aan de 
Dienst Landelijk Gebied ver-
zonden. Op 30 januari 2008 
heeft  de Dienst Landelijk Ge-
bied per brief aangegeven dat 
zij akkoord gaan met het in 
erfpacht geven van het Schut-
se-perceel. De suggestie dat 
gemeente Wijdemeren het sub-

sidiegeld foutief zou hebben 
ingezet is daarmee onjuist. De 
afzender van de brief is uitge-
nodigd voor een gesprek met 
wethouder Van Rijkom.

Subsidiegeld Schutse-perceel juist besteed

De Lokale Partij heeft zich vori-
ge week ingeschreven voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2018. De afgelopen 
jaren is de inzet van Gert Zagt 
en Alette Zandbergen, de hui-
dige raadsleden van De Lokale 
Partij, niet onopgemerkt ge-
bleven. 

Zij zetten hun tanden in 
dossiers. Tomeloze energie, 
betrokkenheid en gaan voor 
inhoud vormen het visitekaart-
je volgens bestuursvoorzitter 
Emile Bakker. In Wijdemeren 
is duidelijk vraag naar een 
partij die luistert naar inwo-

ners, helder communiceert en 
beslissingen onderbouwt met 
goede argumenten en kennis 

van zaken. De Lokale Partij 
geeft  graag gehoor aan deze 
behoeft e.

De Lokale Partij doet mee 

Op 1 januari a.s. neemt wo-
ningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken het Loosdrechtse 
Wonen Wijdemeren over. De 
fusiepartners passen goed bij 
elkaar en dit samengaan was 
ook een wens van de leden.

Door: Herman Stuijver

Voorzitter Wim van Deurzen 
van Wonen Wijdemeren legt 
uit dat zijn woningbouwver-
eniging al vanaf 2014 op zoek 
is naar een goede fusiepartner. 
“We werden echt te klein, we 
bezitten 455 woningen, dat is 
mooi. Maar de bestuursleden 
zijn allemaal mensen die het 
in de avonduren erbij moeten 
doen. Met een steeds com-
plexere wet- en regelgeving was 
het niet meer haalbaar om dat 
verantwoord uit te voeren.” De 
leden van deze kleine club met 
alleen sociale huurwoningen 
werden vanaf het begin op de 
hoogte gehouden. Uit een en-
quête bleek dat men een sterke 
voorkeur had voor een vereni-
ging met leden, geen stichting. 

Bovendien hechtte men aan de 
persoonlijke banden, met korte 
lijnen.

Even verderop bleek Vecht 
en Omstreken een vereniging 
die al snel op één lijn zat met 
de Loosdrechters. Voorzitter/ 
directeur is Bert van Rossum: 
“Wij zijn een vereniging met 
2030 woningen, voornamelijk 
in Breukelen en zes andere 
kernen zoals Loenen aan de 
Vecht, Nieuwersluis, Nieuwer 
ter Aar en Nigtevecht.” Hoewel 
Wonen Wijdemeren en Vecht 
en Omstreken (V&O) offi  cieel 
fuseren, kun je beter spreken 
van een overname. Gezien het 
feit dat V&O vier keer zoveel 
bezit heeft . Maar ook omdat 
alle bestuursleden van Wonen 
Wijdemeren aan het eind van 
hun bestuursperiode zijn en 
niet meer herkiesbaar. Er ste-
ken dus geen Loosdrechters de 
Vecht over. Van Rossum vormt 
als fulltimer het eenmansbe-
stuur, uiteraard met een Raad 
van Toezicht. 

Op één lijn
Beide verenigingen zien 
het samengaan met ver-
trouwen tegemoet. Zowel 
het huurbeleid, onderhoud, 
contacten met de huurders 
en dicht op de klanten zijn 
punten waar beide hetzelf-
de over denken. 
“90% van onze huurders 
betaalt tussen 592 en 635 
euro huur, we hebben ook 
geen intentie om te verko-
pen. Een paar uitzonde-
ringen daargelaten. Ons 
bestand wordt met Loos-
drecht erbij weer wat groter. 
Dat maakt onze fi nanciële po-
sitie, die al sterk was, nog wat 
beter. Wij zijn een vereniging 
van de kleine uitbreidingen, 
geen grote bouwplannen. Door 
de rode contouren in de dor-
pen zijn we beperkt. Af en toe 
een klein project” vertelt Van 
Rossum. Die eraan toevoegt 
dat V&O wel de ambitie heeft  
om te bouwen. “Omdat we van 
buiten Wijdemeren komen, 
moeten we bij elk plan dat 
voorhanden is een ontheffi  ng 

aanvragen. Maar dat doen we 
graag.” Een ander speerpunt is 
om de komende jaren meer te 
doen aan duurzaamheid, met 
isolatie, zonnepanelen en aard-
gasloos wonen. Van Rossum 
erkent dat Loosdrecht op dat 
gebied een voorsprong heeft . 
Daar zijn al hele straten voor-
zien van een hoger energiela-
bel. “Jammer dat we al drie jaar 
2,5 miljoen jaarlijks moeten 
afdragen als verhuurdershef-
fi ng. Dat gaat rechtstreeks naar 
de schatkist. Op een begroting 

Vecht en Omstreken neemt Wonen Wijdemeren over

van 18 miljoen is dat een hele-
boel geld waar we veel mooie 
dingen mee hadden kunnen 
doen.” Bij de overname hoeven 
de Loosdrechtse huurders zich 
geen zorgen te maken over het 
onderhoud. Dat zal worden 
uitgevoerd door bouwbedrijf 
Aalberts uit Loosdrecht. Vol-
gens Van Rossum kreeg zijn 
club van de overkoepelende 
branche-organisatie Aedes een 
8,4. Nathalie Boswinkel blijft  
het gezicht voor de contacten 
met de Loosdrechtse huurders. 
Op dinsdag en donderdag is ze 
aanwezig op het Lindeplein. 
Alle huurders krijgen op 18 
december nog een brief met 
informatie. 

(v.l.n.r.) Bert van Rossum, 
Nathalie Boswinkel en 

Wim van Deurzen

✓ 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
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Ingezonden brief  

Hierbij twee korte citaten. 
‘Gemeentelijke herindeling 
levert op geen enkele manier 
besparingen op. De door het 
kabinet ingeboekte structurele 
effi  ciencywinst door opschaling 
van het lokale bestuur van één 
miljard euro per jaar is op drijf-
zand gebaseerd. Minister Plas-
terk rekent zich rijk.’ Tot een 
andere conclusie kan Maarten 
Allers, hoogleraar economie 
van decentrale overheden en 
directeur van het Coelo (Cen-
trum voor onderzoek van de 
economie van de lagere over-
heden) niet komen. Hij deed 
onderzoek naar het eff ect van 
herindelingen op gemeentefi -
nanciën. 
De Autoriteit Consument & 
Markt (ACM) gaat strenger 
oordelen als het op fusies van 
ziekenhuizen aankomt. Er 
zijn aanwijzingen dat de fusies 
leiden tot hogere prijzen voor 
ingrepen in de ziekenhuizen, 
meldt de ACM. Uit een onder-
zoek van de toezichthouder 
blijkt dat prijzen bij fusiezie-
kenhuizen de afgelopen jaren 
relatief meer zijn gestegen 
dan bij ziekenhuizen waar 
geen sprake was van een fusie. 
Eerder bleek al dat de kwaliteit 
van de zorg niet aantoonbaar 
verbetert na een fusie, aldus 
de ACM- bestuursvoorzitter 
Chris Fonteijn 

Dus voor ons wél hogere las-
ten?
Eigenlijk niet zo veel nieuws 
voor alle dossiertijgers. Het 
is veel vaker gezegd en ge-
schreven. Maar we gaan wél 
samenwerken en fuseren, want 
dat is goed voor een betere 
bestuurskracht. Volgens de he-
ren Remkes en Van der Hoek 
uit Haarlem. Toch? Alleen op 
de wereld redt de gemeente 
Wijdemeren het niet meer? De 
toekomst wordt echt niet heel 
veel mooier, of goedkoper, eer-
der het tegendeel. Zie ook het 
laatste hoofdstuk van het rap-
port Bestuurskracht Gemeente 
Wijdemeren. Ook Deloitte 
waarschuwt notabene voor al  
te hoge verwachtingen.  
André Hazes zong het al: ‘Met 
bloed, zweet en tranen. Het is 
in ieder geval wel een mooi 
nummer! Of moeten we toch 
naar Mieke Telkamp luisteren: 
‘Wahaar heeheen.. leidt de weg 
die wij moeten gaan…..? (U 
weet dat dat veel wordt ge-
draaid als een laatste wens of 
groet op begrafenissen?).
Ik vind het allebei erg mooie 
nummers. Goed voor de 
broodnodige arbeidsvitami-
nen, die hard nodig zullen 
zijn om een slechte fusie af te 
wenden. 

Godewijn Aldershoff , 
Ankeveen

Fuseren met André Hazes of
Mieke Telkamp? 

WIJDEMEREN - De stichting 
Muziekeducatie Wijdemeren 
blijft zich actief inzetten voor 
goed muziekonderwijs op alle 
basisscholen. Op de Regen-
boog in Kortenhoef kregen de 
leerlingen van 2 groepen hun 
tweede les van Jeanne Marie 
Veldboer en Titus Koster. Dat 
was genieten.

Door: Herman Stuijver

Heel rustig luisteren de 27 leer-
lingen naar de inleiding van 
Jeanne Marie. Ze weten nog 
goed hoe het zat met de ritmes 
van de hele tot de achtste tel, 
uitgebeeld met de bekende te-
kens. Vandaag is het tijd voor 
de melodie. Dat is geen ‘soort 
refrein’ zoals een jongetje ver-
moedt. Als Titus op z’n klarinet 
alleen iets speelt op het ritme, 
kun je haast niet horen hoe 
het liedje gaat. Met de muziek-
noten A-B-E-G-F-C die je op 
allerlei manieren kunt husselen 
krijg je wel een fraaie melodie. 
Al snel neuriën de kinderen de 
toonladder mee. Een compo-
sitie van Camille Saint Saens 
(1835-1921) blijkt een duidelijk 
voorbeeld om muzieknoten uit 
te leggen. De kinderen luisteren 
geconcentreerd met ogen dicht 
naar ‘Aquarium’. Het doet de 
een denken aan zijn overleden 
opa en de ander aan ‘onderwa-
ter’. Dat is een schot in de roos, 

gezien de titel van het werkje. 
Violen, piano en harp worden 
ondersteund door een kleurrijk 
onderwaterfi lmpje. En zelfs bij 
de derde keer als Jeanne Marie 
de zes pagina’s van de partituur 
op het scherm laat passeren, 
blijft  de aandacht goed. 
Dan komen de kinderen zelf 
in actie. Ieder krijgt een zoge-
naamde Boom Whacker. Dat 
zijn fl exibele kunststofb uizen 
in diverse kleuren. Die komen 
overeen met de witte toetsen 
van een piano. De kinderen 
bewegen de buizen ritmisch 
op hun hand, waardoor je 
verschillende noten hoort. De 
kinderen zijn er gek op. Titus 
speelt de Black House Blues, 
op het scherm zie je de instru-
menten die corresponderen 
met een gekleurde buis. Als je 
op tijd, aangegeven door Jean-
ne Marie, meeslaat, krijg je een 

fantastische song. Melodie en 
ritme passen nu goed bij elkaar. 
Het klinkt prima en de klas 
is enthousiast. Zo is modern 
muziekonderwijs leuk en leer-
zaam. De volgende keer mogen 
de kinderen een muziekinstru-
ment kiezen waarop ze thuis en 
op school gaan oefenen. Dat 
wordt spannend. Eind januari 
is de eerste cyclus op elf van 
de 12 basisscholen afgerond. 
Daarna begint Muziekeducatie 
Wijdemeren met een tweede 
ronde waarbij kinderen de ba-
sisbeginselen van instrument 
leren bespelen in drie lessen. 
De uitwerking zal per school 
verschillen. Het moge duidelijk 
zijn dat Jeanne Marie en Titus 
hun passie voor muziek op de 
scholen graag nog meer willen 
tentoonspreiden, het liefst in 
samenwerking met de plaatse-
lijke fanfares en harmonieën. 

Afwisselende muziekles op basisschool

Sleutel
Service

WIJDEMEREN - Senioren, chauf-
feurs met rijbewijs C/D/E en 
overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbe-
wijsmoeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor terecht op 
het spreekuur op vrijdag 15 
december in het gemeentehuis, 
Rading 1 te Loosdrecht. 

Schikt de datum u niet, dan zijn 

er andere mogelijkheden elders 
in de regio. Tarief: € 35,00 voor 
de B/E keuring en € 52,50 voor 
chauff eurs met rijbewijs C/D/E.  
Voor informatie en een afspraak 
belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen: ?088 -23 23 300. Zelf een 
datum plannen kan via www.
regelzorg.nl. Geadviseerd wordt 

om ten minste 4 maanden voor 
het verlopen van de geldigheid 
van het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. Veel 
gemeenten verstrekken geen 
keuringsformulieren (Eigen 
Verklaring met Geneeskundig 
Verslag) meer en verwijzen naar 
het CBR. De Eigen Verklaring 
is echter ook verkrijgbaar bij 
Regelzorg en kost € 41,00.  

Regelzorg verlengt rijbewijzen

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

 
10 Oliebollen

  Nu voor € 6,00
 

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
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WIJDEMEREN - Urenlang varen 
over de Vecht langs de karak-
teristieke legakkers en rietvel-
den. Zwemmen en zonneba-
den op een van de eilanden 
en voldaan terugkeren naar de 
vakantiebungalow. Of toch kei-
hard tegen de wind in fi etsen 
over de dijk of dat verfrissende 
drankje op het terras? Wat is 
het eerste waar de gebruikers 
van de Oostelijke Vechtplas-
sen, het vrijetijdslandschap 
Loosdrechtse Plassen aan 
denken? Wat maakt dít gebied 
Iconisch? De Stichting Icoon 
Oostelijke Vechtplassen daagt 
architecten, ondernemers, 
studenten en iedereen met 
een boot of (recreatie)woning 
in het gebied uit om op zoek 
te gaan naar een nieuw icoon. 
Hét icoon van de Oostelijke 
Vechtplassen. 

Denk groots tijdens deze idee-

enprijsvraag. Ontwerp een 
eiland, een beeld, misschien 
een proces of evenement voor 
de Loosdrechtse Plassen of de 
Wijde Blik. Pak de omgeving 
als leidraad. Wat is de identiteit 
van het gebied? Wat missen 
deze prachtige plassen nog of 
wat brengt het allemaal teza-
men? En hoe kan het een be-
langrijke bijdrage leveren aan 
de duurzame ontwikkeling van 
de omgeving? Kortom, ont-
werp het unieke selling point 
van het gebied waarbij natuur, 
cultuur en recreatie samenko-
men.  

Drie categorieën 
De ingezonden ideeën worden 
verdeeld onder drie catego-
rieën: De eerste groep omvat 
professionals en professionele 
organisaties. De tweede: alle 
burgers van de gemeente Wij-
demeren, Stichtse Vecht of 

Hilversum. Leden 
van een plaatselijke 
watersportvereni-
ging, ligplaatshou-
ders van de Loos-
drechtse Plassen en 
gebruikers van een 
(recreatie)woning 
op of direct langs 
de Loosdrechtse 
Plassen. En tot slot 
leerlingen en stu-
denten tot en met 
bachelorniveau. 

Vier prijzen 
Op de website staat meer infor-
matie over het ontwerpgebied, 
het reglement met onder ande-
re de voorwaarden om deel te 
nemen en de toetsingscriteria. 
Een vakkundige jury beoor-
deelt de inzendingen door 
middel van een aantal richt-
lijnen, zoals originaliteit en 
uitvoerbaarheid. Per groep is 

een prijs beschikbaar. Voor de 
eerste categorie € 5.000, € 1.500 
voor de tweede en € 500 voor 
het beste idee van de leerlingen 
en studenten. Alle ontwerpen 
die door de jury worden gese-
lecteerd, worden tentoonge-
steld in het voorjaar van 2018. 
Bezoekers van de tentoonstel-
ling kiezen daar gezamenlijk de 
publieksprijs.   
Op maandag 15 januari wordt 
een sprankelende informatie-

dag georganiseerd. De stichting 
zal tijdens deze dag uitvoerig 
het proces bespreken. En dit 
is het uitgelezen moment om 
het gebied beter te observeren 
en alle brandende vragen te 
stellen.   
Opborrelende ideeën? Vraag 
het informatiepakket aan, laat 
de creativiteit stromen en stuur 
het ontwerp in voor 28 febru-
ari 2018: www.icoonoostelijke-
vechtplassen.nl

Het buitenlokaal 
van de Lokinschool 

Icoon gezocht voor Oostelijke Vechtplassen

WIJDEMEREN-  Hoe je het ook 
wendt of keert. Door de ver-
grijzing in de vijf dorpen zal 
het aantal leerlingen voor de 
basisscholen in ieder geval op 
de langere termijn niet stijgen. 
In de afgelopen 10 jaar is het 
aantal schoolgaande kinderen 
met bijna 500 afgenomen. Die 
trend zal zich voortzetten, al 
had wethouder Van Rijkom in 
de meest recente cijfers ge-
zien dat er de eerstkomende 
jaren zelfs een lichte stijging 
zal plaatsvinden (van 1826 nu 
naar 1877 in 2028, daarna ver-
dere daling).

Feit blijft , zoals OLib-raadslid 
Martin Vuyk uitdrukte ‘dat er 
12 scholen in dezelfde vijver 
vissen’ oft ewel 12 basisscholen 
voor 1826 leerlingen per 1 ok-
tober van dit jaar. De wethou-
der heeft  een verbeterde ‘Toe-
komstvisie op kleine scholen’ 
geschreven en die lag ter tafel 
bij de commissie Maatschappe-
lijke Zaken. Uit de cijfers blijkt 
dat de Antonius uit Kortenhoef 
de meeste leerlingen telt (261), 
gevolgd door de Curteven-
ne (221) en de Rehoboth uit 
Loosdrecht (220). In Ankeveen 
zitten er op de Lokinschool 
71 kinderen en in Oud Loos-
drecht heeft  de Catamaran 
er slechts 78. Toch hoeven de 
ouders (en kinderen) in deze 
kernen zich voorlopig geen 
zorgen te maken. De school-
besturen hebben namelijk 
verzekerd dat zij onderwijs in 
deze min of meer geïsoleerde 
delen van Wijdemeren willen 
waarborgen, tenminste voor 
vier jaar. De offi  ciële landelijke 

opheffi  ngsnorm is 103 leerlin-
gen, echter de beleidsmakers 
hebben op grond van een uit-
zonderingsbepaling vastgesteld 
dat de kritische grens ligt bij 72. 
Die heb je nodig om kwalitatief 
goed onderwijs te geven, zodat 
je vier groepen kunt formeren. 
Een team zou dan uit minimaal 
6 personen moeten bestaan. 
Er is een kleinescholentoeslag 
van 85.000 euro. Het betekent 
niet automatisch dat scholen 
onder de -72- moeten sluiten. 
Om allerlei redenen (zoals het 
belang van 1 school per kern) 
kan een school open blijven. 
Maar onder de 23 leerlingen is 
het over en uit. 

Niet dwingen
Onderwijswethouder San-
dra van Rijkom heeft  veel 
vertrouwen in de Integrale 
Kindcentra. In Loosdrecht 
worden voor 7,2 miljoen twee 
nieuwe (of gerenoveerde) ge-
bouwen neergezet. Waarbij de 
pc-scholen Terpstra en Reho-
both, de openbare scholen De 
Linde en de Sterrenwachter en 
Kinderopvang Eigen&Wijzer 
vanuit één visie kinderen van 
0 tot 12 jaar zullen begeleiden. 
Daarmee is het nijpende leer-
lingenaantal voor De Linde en 
Terpstra opgelost. 
Mevrouw Van Rijkom heeft  
meer dan goede hoop dat het 
model van Loosdrecht ook in 
Nederhorst den Berg wordt 
overgenomen. Daar zit de Wa-
rinschool met 80 aan de lage 
kant, maar ook de Mr. Kremer 
heeft  er niet veel meer (117). 
Met de Jozefschool erbij (208) 
zou je één Integraal Kindcen-

trum kunnen bouwen. Lastig 
is dat ze hier te maken heeft  
met drie schoolbesturen: pc, rk 
en openbaar. Plus dat er in het 
Vechtdorp twee elkaar becon-
currerende kinderopvangen 
zijn: Kidswereld en Th uizBij. 
“Toch geloof ik dat de prikkel 
van zo’n mooi IKC in Loos-
drecht zal werken. Ik zie ook 
dat de Bergse scholen gaan 
schuiven” meent de wethouder. 
Waarbij ze er realistisch aan 
toevoegt dat ze ‘de scholen niet 
kan dwingen’. 

Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat na Nederhorst ook Kor-
tenhoef wordt opgetuigd met 
een IKC, dat kan wat langer 

duren. In de visie 
staat dat de kleine 
scholen veel in het 
werk moeten stellen 
om zich te profi le-
ren. Om leerlingen 
van buitenaf aan te 
trekken of in ieder geval ervoor 
te zorgen dat ouders hun kind 
niet van school halen. In Anke-
veen heeft  de Lokinschool een 
nieuw buitenlokaal, voor al-
lerlei onderwijskundige activi-
teiten. En op de Regenboog in 
Kortenhoef trekt men kinderen 
aan met een IQ boven 130 aan 
in de ‘hoogbegaafden’ klas. De 
commissieleden ondersteun-
den grosso modo het beleid, 
doch zullen er op terugkomen 

in de eerstvolgende raadsver-
gadering. 
(NB: bij de getallen is uitgegaan 
van de tabel met ‘gewicht’. Som-
mige leerlingen tellen zwaarder 
mee (1,3 of 1,2) op grond van een 
‘rugzakje’ dat ze meedragen of om-
dat ze anderstalig zijn. Het fysieke 
totaalaantal= 1701, er worden dus 
in totaal 126 punten meer geteld)

Landbouwmechanisatiebedrijf

Constructie

Tuin- en Parkmachines

Zaag- en werkkleding

VA keuringsbedrijf

Verkooppunt Aspen

WWW.DOORNENBAL-DEROOIJ.NL
Rijksstraatweg 39-41  Nieuwersluis  Tel 0294-231290

Doornenbal & De Rooij

Sinds 1958

Verkoop - onderhoud - WINTERBEURT

Toekomstvisie op kleine scholen

‘Prikkel scholensamenwerking Loosdrecht werkt’
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KORTENHOEF- Begint het 
kerstgevoel bij u al te krie-
belen? Het Loosdrechts koor 
Fun4All is in de laatste fase van 
de voorbereidingen voor het 
kerstconcert van donderdag 14 
december in Kortenhoef.  

De muziek is ingestudeerd, 
de kaarsen staan klaar om te 
branden. De koorleden, diri-
gent Pieter van den Dolder, 
soliste Maja Roodveldt, San-
ta’s combo en het Wijdemeren 
Brass Ensemble staan klaar 
om u te verwennen met een 

breed kerstrepertoire. Don-
derdag is het zover: in een 
sfeervolle kerk zingen wij een 
kerstprogramma, bestaande 
uit zowel de meer traditionele 
werken als echte Amerikaanse 
Christmas Carols. Kom met 
ons meezingen! We verzeke-
ren u dat u naar huis gaat met 
een warm en uitbundig kerst-
gevoel. En wie wil dat nu niet?
Antonius van Paduakerk, Ker-
klaan 26, Kortenhoef; deur 
open: 19:30 uur; aanvang: 
20:00 uur; 
kaarten aan de deur: € 8,- 

Merry Christmas 
with Fun4all 

Door: Herman Stuijver

‘Wijdemeren heeft een rijk cul-
tureel leven. Dagelijks zetten 
vele inwoners zich actief in voor 
de cultuur in hun dorp. Tegelij-
kertijd verandert de samen-
leving. Deze is voortdurend 
in beweging door vergrijzing, 
veranderende bevolkingssa-
menstelling en veranderende 
interesses van jeugd en jon-
geren. Cultuur is van groot 
belang voor de samenleving. 
Wat kunst en cultuur beteke-
nen voor een samenleving is 
verschoven. Het gaat niet meer 
alleen om de artistieke waarde 
van kunst en cultuur. Het gaat 
ook om wat kunst en cultuur 
bijdragen aan de samenleving. 
Aan het verbinden van mensen 
in een dorp, in een samenle-
ving. En aan het profileren van 
de gemeente. Kunst en cultuur 
maken een gemeente aantrek-

kelijk om er te wonen, wer-
ken en te verblijven en dienen 
hiermee ook een economisch 
belang. Wijdemeren verdient 
daarom een nieuwe visie op 
kunst en cultuur die meegaat 
met haar tijd’. 

Zo begint de nieuwe Cultuur-
nota van de gemeente. Op 
uitnodiging van wethouder 
Van Rijkom brak de commis-
sie Maatschappelijke Zaken 
zich het hoofd over hoe de 
cultuur beter gebundeld kan 
worden en hoe Wijdemeren 
zich kan profileren. De vondst 
van de avond kwam van Mar-
tin Vuyk (OLib) die had in de 
regio Vechtdal (met o.a. Om-
men) gezien dat een app met 
allerlei culturele uitjes prima 
werkte. Zo’n app zou Wijde-
meren ook moeten hebben, 
was zijn suggestie. Dat werd 
met enthousiasme door alle 

commissieleden ondersteund. 
Zo’n app zorgt voor een for-
se oppep, was de heugelijke 
conclusie. Momenteel geeft de 
gemeente ruim € 550.000 uit 
aan cultuur in de breedste zin 
des woords, waarvan onge-
veer driekwart wordt besteed 
aan de bibliotheek en accom-
modaties. Voor het erfgoed, 
evenementen, kunst, theater 
en muziek is er bijna 1,2 ton 
beschikbaar. Stan Poels van 
PvdA/GroenLinks wil dat er 
meer geïnvesteerd in cultuur. 
Ook omdat het de gemeente 
op de kaart kan zetten. De am-
bities van Wijdemeren wor-
den volgens hem niet vertaald 
in budget. Ook omdat het de 
gemeente op de kaart kan zet-
ten. Andere commissieleden 
wezen op meer cultuur voor 
jongeren. Sandra van Rijkom 
was blij met de antwoorden. 
Daarnaast hechtte ze ook veel 
aan de regionale samenwer-
king, waarbij cultuur, erfgoed, 
recreatie en toerisme ineenge-
vlochten worden. 

Wijdemeren App voor 
forse culturele oppep
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Op woensdag 20 december is 
er van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer,  vestiging 
Loosdrecht een Themaochtend 
over de tentoonstelling ‘Neder-
landers in Parijs’ 1789-1914 in 
het Van Gogh Museum

Kunsthistorica Diana Kost-
man komt deze ochtend ver-
tellen over de 
tentoonstelling 
Ne d e r l a n d e r s 
in Parijs, die de 
Franse hoofdstad 
laat zien door de 
ogen van acht 
N e d e r l a n d s e 
kunstenaars (o.a. 

Van Gogh, Sluijters en Mondri-
aan). Diana vertelt aan de hand 
van een fotopresentatie over de 
diverse schilderijen.
De tentoonstelling is nog te 
bezoeken tot 7 januari 2018 in 
het Van Gogh Museum in Am-
sterdam. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij.
Tjalk 41; 035 – 582 5488. 

WIJDEMEREN – Veel inwoners 
van onze gemeente zijn actief 
als vrijwilliger en zetten zich 
in voor allerlei uiteenlopende 
activiteiten. Om juist die ver-
scheidenheid aan vrijwilligers-
werk te laten zien, gaat het 
college van B&W ook zelf aan 
de slag. Volg hen in de rubriek 
‘Vrijwilligers in het vizier’. 

Wie afgelopen zaterdag 9 de-
cember bij de Beukenhof de 
Winterfair bezocht, kon zo-
maar een warm welkom wor-
den geheten door wethouder 
Th eo Reijn. De vrijwilligers 
Peter en Tom gaven wethouder 
Reijn deze taak na een kopje 
koffi  e en een uitgebreide rond-
leiding over de fair. Deze duur-
de ietwat langer dan gepland 
doordat Reijn de tijd nam 
iedereen te spreken en alles te 
bekijken. Naast de kraampjes 
met de meest diverse artikelen 
was er ook van alles te doen. 
De verkoopopbrengsten zijn 
bestemd voor het goede doel, 
de activiteiten voor de bewo-
ners van de Beukenhof. Zonder 
de inzet van de vrijwilligers en 
een extra potje zou er immers 
weinig mogelijk zijn. 

Maaike Derksen, manager in-
tramurale zorg en behandeling; 
“Zonder de inzet van vrijwilli-
gers kunnen we niet, het is zo 
ontzettend belangrijk. Geluk-
kig kregen we via de overheid 
uit ‘Waardigheid en trots’ geld 
voor het door ons ingediende 
plan om de belangrijke extraat-
jes, naast de basiszorg, meer in 
te kunnen kleuren. Denk aan 
met elkaar muziek maken, het 
relax-bad, ergens koffi  edrinken 
met appeltaart, naar de fi lm 
gaan, of aansluiten bij de brei- 
en haakclub. Maar toch is het 
organiseren van deze fair nog 
steeds hard nodig. Dat wethou-
der Reijn hier is geeft  een mooi 
signaal van oprechte betrok-
kenheid en doordat hij zich 
ook actief inzet, laat hij zien dat 
het er echt toe doet.” 

Winterfair
De Winterfair werd ook dit jaar 
druk bezocht. De oliebollen-
kraam bij de entree lonkte, het 
deeg voor deze traditionele lek-
kernij werd geschonken door 
bakker Maas en vrijwilligers 
bakten vervolgens de bollen 
bruin. Accordeonist Hans 
maakte een fi jne sfeer met mu-

ziek en herkenbare melodieën. 
Bij de kerstman kon loten 
worden gekocht waarmee de 
leukste prijzen waren te win-
nen, waarvoor dank aan de vele 
donateurs. Familie en vrienden 
brachten een grote hoeveelheid 
boeken met aansprekende titels 
in, heerlijk om bij de kachel 
mee weg te kruipen als buiten 
de kou en het winterse weer 
neerdaalt. Het project Music 
& Memory werd gepromoot. 
De bewoners hebben zelf ook 
hun steentje bijgedragen aan de 
Winterfair door al vanaf okto-
ber te knutselen, handwerken 
of schilderen, met een tafel vol 
hebbedingetjes als resultaat. 
Lobelia verkocht kerstdecora-
ties, en werklustige dames zelf-
gemaakte sieraden en  taarten 
van vet en zaden voor de vo-
gels. In de nostalgie-kamer kon 
men, in een huiselijke kersts-
feer van weleer, alleen of met 
familie en vrienden, op de foto. 
Speciaal voor vandaag opende 
het restaurantje de deuren en 
stond de erwtensoep (donatie) 
van De Schakel op het menu. 
In de theaterzaal was er de 
mogelijkheid om te shoppen 
voor een nieuwe (feestelijke) 

Vrijwilligers in het vizier;

Wethouder Theo Reijn actief op de Winterfair 

Het is alweer Sinterklaas ge-
weest en de Kerst staat voor 
de deur. Dat betekent voor het 
KPL dat er megadrukke tijden 
aanbreken. Het aantrekken van 
goede ideeën voor cursussen, 
workshops en rondleidingen 
met de bijhorende docenten. 
Druk, maar een feest om te 
doen. 

Proberen te beoordelen of de 
aangeboden cursus wel bij ons 
past en of er animo voor zal 
zijn. Met al onze ervaring blijft 
dat toch altijd niet meer dan 
koffiedik kijken of het al of niet 
zal aanslaan bij onze cursisten. 

Theeschrijverij
De werkgroep kan nog niet 
echt vertellen over wat is langs-
gekomen, maar zal er eentje 
uitlichten, die het KPL nog 
niet beoordeeld heeft, en dat is 
‘Theeschrijverij’. Alleen al van 
de naam krijg je een glimlach 
om mijn mond. Na dit aan-
bod te hebben doorgelezen 
gaat het over de combinatie 
van creatief schrijven gegeven 
door een schrijfdocent en een 
theeproeverij gegeven door 
een theesommelier. Hiermee 
ga je op ontdekkingsreis met 
al je zintuigen om tot de mooi-
ste schrijfcreaties te komen. 
Dit klinkt toch fantastisch. 

Wie wist dat er zoiets als een 
theesommelier bestaat? De 
werkgroep gaat deze en met 
vele andere ideeën aan de gang.

Mantelzorg
Tijdens de mantelzorgdag 
heeft het KPL van de gemeente 
een aantal workshops mogen 
verzorgen voor onze man-
telzorgers. Dat was niet een 
beetje geslaagd, maar heel erg 
geslaagd. De mantelzorgers en 
wij hebben er ontzettend van 
genoten. Wij hebben er ook 
wat foto’s van gemaakt en die 
kunnen worden bekeken www.
kploosdrecht.nl 

Een van de workshops was 
een herfstkrans maken. Deze 
workshop stroomde met hoge 
snelheid vol.
Vergelijkbaar met een herf-
stkrans maken is in deze tijd 
natuurlijk een kerststukje ma-
ken. Deze workshop is er zowel 
voor volwassenen als voor de 
jeugd. Het wordt gegeven door 
dezelfde docent als van de herf-
stkrans. Er is nog ruimte voor 
een aantal cursisten. Start: 19 
december 20:00 uur en voor de 
jeugd 20 december 14:00 uur 
(zie ook www.kploosdrecht.
nl). U kunt zich opgegeven bij 
de begeleidster Maire van der 
Meulen, mobiel: 06-26704048

Essentiële oliën
Een lezing op hele korte termijn 
is natuurlijk die over essentiële 
oliën. De docent gaat u vertel-
len wat met deze alternatieve 
methode allemaal mogelijk is. 
Of het nu gaat over het weren 
van muggen en mieren of het 
behandelen van hoofdpijn en 
hooikoorts. De prijs is €11,- 
inclusief €3- materiaalkosten. 
Start op 13 december en u kunt 
dan gewoon voor 20:00 uur 
binnenlopen en betalen in het 
3-Luik, Acacialaan 2/hoek Lin-
denplein te Loosdrecht.
Als laatste wil het KPL de cur-
sus ‘valpreventie met elemen-
ten uit de Tai Chi’ aanbevelen 
voor degenen voor wie de ge-
wone gymnastiek te zwaar is 
en die toch hun spierkracht 
willen vergroten. Deze cursus 
is ook uitermate geschikt voor 
mensen die problemen hebben 
met hun balans/evenwicht. De 
cursus bestaat uit 10 lessen die 
worden gegeven door een ge-
diplomeerde Cesar-oefenthe-
rapeut.
De cursussen vinden plaats 
op de maandag van 11:15 tot 
12:15 uur. Start 8 januari (deze 
datum staat verkeerd in ons be-
kende gele boekje). U kunt zich 
opgegeven bij de begeleidster 
Maire van der Meulen, mobiel: 
06-26704048.

Het Kursusprojekt Loosdrecht vertelt

outfi t. H en A mode showde 
er een ruime keuze kleding en 
schoenen voor senioren. Th eo 
Reijn maakte kennis met fi et-
slabyrint, waarbij virtueel door 
een favoriete stad of omgeving 
gefi etst wordt en herinneringen 
kunnen herbeleeft . Vrijwilliger 
Frank vertelde de wethouder 
uitvoerig over de rolstoelfi ets 
en hoeveel levensplezier dat 
de bewoners elke keer brengt. 
“Ik fi ets dan bijvoorbeeld met 
iemand naar Moeke, we nutti-
gen iets en fi etsen heerlijk met 
de wind in de haren weer terug. 
Of even naar de kerstshow bij 
de Intratuin, om de lichtjes let-
terlijk en fi guurlijk in de ogen 

te zien is gewoon fantastisch.” 

Kerstmuts
Gekleed in een sportief gebrei-
de trui met kerstmuts, positio-
neerde de wethouder zich in de 
hal en vervulde zijn taak met 
verve. De bezoekers konden de 
hartelijke ontvangst wel waar-
deren. Th eo Reijn; “Ik doe mijn 
leven lang al vrijwilligerswerk. 
Straks in januari ga ik knot-
wilgen knotten in Nederhorst 
den Berg. Dat je met elkaar 
veel kan bereiken en tot veel in 
staat bent daar krijg je zoveel 
voldoening van, je leert er zelf 
ook van en hebt er je hele leven 
wat aan.” 

Wilt u nu vrijwilliger worden 
bij onze werkgroep of zich als 
docent met een mooie cursus, 
workshop of lezing aanmel-
den voor het komende cur-

susjaar, dan kan dat ook bij 
Maire van der Meulen, mobiel: 
06-26704048 of info@kploos-
drecht.nl

Themaochtend in bieb

Door: Patricia IJsbrandy
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Voor een lekker kerstdiner:

Voorgerecht:
vitello tonato compleet:
met kappertjes en
een heerlijke
tonijnmayonaise

carpaccio compleet:
met pijnboompitjes, kappertjes, 
truffelmayonaise
en geschaafde
parmezaanse kaas

Diverse soepen uit eigen keuken

Gourmet en 
fondueschalen

lekker makkelijk!
Ambachtelijke beenham voor 
in de oven, met een heerlijke 
honing-mosterdsaus

Heerlijk plukbrood 
om af te bakken

Voor bij uw kerstbrunch:

diverse gebraden rollades:
runderrollade, kalfsrollade,
varkensrollade en kerstrollade

paté:
kerstpaté, diverse wildpaté’s,
peper-, cranberry- en 
bourgondischepaté

Voor bij de kerstborrel:

heerlijke mini quiches:
Tomaat /mozzarella/parmaham,
broccoli/kaas, lorraine

salades:

salade,hamsalade, zalmsalade, 
krabsalade,hammousse, 
ei-bieslooksalade,likkepot, 

kerstcocktail:
rijk gevulde salade
met kip en cranberry

5,25
p.p.

5,25
p.p.

5,75
p.p. vanaf

Elke donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur op het Lindeplein

Eenden poten in sinaasappel saus
2 stuks  10,-

 

Konijnen bouten in vruchtensaus
2 stuks  10,-

Voor de feestdagen

Comté
Boerenkaas met whiskey
Boerenkaas met
bospaddestoelen
Emmentaler

500 gram  8,95
500 gram  7,95
500 gram  7,95

1 kilo  10,00

Amaryllis of Hyacint in glazen pot (20 cm)
9,50 nu voor 8,-

 
Mooie grote Azalea’s (WIT)

4,50 2 voor 8,-
 

Amaryllis in knop 
4,50 2 voor 8,-

 
Heel veel mooie kerstarrangementen.
Voor binnen en buiten. Al vanaf 5,-

GIESER WILDEMAN STOOFPEREN
2 KILO 4.50 3 KILO 5.98

SUPER PERSSINAS VOL SAP
4 KILO 5.98

HEERLIJKE COMICE HANDPEREN
2 KILO 3.98

DE ALLER LEKKERSTE BIO MANDARIJNEN
HEEL KILO 3.49
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LOOSDRECHT- Eigenaar Mike 
Eggermont en zijn staf zijn 
klaar voor de Kerst bij ca-
fé-restaurant De Otter aan de 
Oud- Loosdrechtsedijk. Het 
restaurant is geheel in kerst-
sferen aangekleed, met wel 
zeven kerstbomen, twinkelen-
de lichtjes en talloze andere 
kerstaccessoires. Op beide 
Kerstdagen kunt u genieten 
van een stijlvolle brunch of 
vijfgangendiner. 

“Ja, we hebben een goed jaar 
achter de rug” vertelt Mike 
Eggermont die ruim een jaar 
geleden De Otter overnam. “Ik 
kende deze plek toen ik nog bij 
de rondvaarten van Wolfrat 
werkte. Het is een prachtige 
plek aan het water, met een 
oudhollandse sfeer. In ander-
halve week heb ik toen het 

besluit genomen om het over te 
nemen.” Dat ging niet zonder 
slag of stoot, want volgens Eg-
germont moest er hard gewerkt 
worden om de ‘dooie punten’ 
aan te pakken. De keuken werd 
vrijwel geheel gerenoveerd, met 
nieuwe apparatuur en servies-
goed. Ook nam Eggermont een 
nieuwe keukenstaf aan, met 
de koks Joost Reisch en Nico 
Czinder die beide een gedegen 
ervaring hebben in de hore-
ca. In de bediening komt het 
vooral neer op Francis en Ed, 
terwijl Mike zelf ook bijspringt. 
“Ik hecht er enorm aan dat 
alles netjes is. Viezigheid vind 
ik vreselijk. Maar verder ben 
ik van de losse stijl. Een beetje 
informeel is juist prima.” Een 
groot deel van zijn tijd besteedt 
de gastheer aan gesprekjes met 
de gasten. “Je moet de gasten 

een thuisgevoel geven, een bé-
tje sfeer creëren” vervolgt Mike. 
Afgelopen zomer was het over 
het algemeen druk op het rui-
me terras dat Eggermont c.s. 
ook hebben opgefl eurd. Met 
handhelds konden de aanwaai-
ende watersporters en anderen 
snel worden bediend. In het 
café is zoveel mogelijk de oude 
intieme sfeer gehandhaafd, 
maar het restaurant met onge-
veer 170 plaatsen ziet er met 
nieuwe tafels strak en modern 
uit. Het driegangenmenu à € 
21,50 wordt door de koks om 
de vijf weken gewisseld. Daar-
naast kun je in De Otter ook 
terecht voor verschillende ar-
rangementen, bedrijfsfeesten, 
bruiloft en, busreizen en rond-
vaarten. “Het loopt eigenlijk 
heel goed. Beter dan verwacht 
” meent Eggermont die zichzelf 

Laat de Kerst maar komen bij De Otter

drie jaar geeft  om De Otter weer 
geheel op de kaart te zetten. De 
hele winter is het café- restau-
rant zes dagen per week open 
(woensdag gesloten), vanaf 11 
uur. Met slingers vol opvallen-
de witte lampenkappen aan de 
Oud- Loosdrechtsedijk en een 
verlicht pad doet De Otter zijn 
best om voorbijgangers te wij-
zen op deze prima horecagele-
genheid. 

Kerst 
Op Kerstavond 24 december 
begint het Kerstweekend met 
een Kerstdiner. Maar ook op 
maandag en dinsdag 25 en 26 
december wordt er uitbundig 
Kerst gevierd in De Otter. Vanaf 
12.00 uur is er een uitgebreide 

Brunch (met o.a. runderbouil-
lon, broodjes, salades, vis- en 
vleeswaren, ragout, zalm, kib-
beling, beenham en gehaktbal-
letjes). Het Kerstdiner op Eerste 
en Tweede Kerstdag bestaat uit 
een vijfgangendiner met voor 
elk wat wils: o.a. salade met 
wildzwijnham, kreeft ensoep, 
hert en een kaasplankje. Tij-
dens het feestelijk kerstdessert 
belooft  Mike een verrassing 
die de Kerstsfeer nog meer zal 
laten uitkomen. Zie de menu’s 
op: www.restaurantdeotter.nl. 

Reserveren kan. 
Café- restaurant De Otter; Oud 
Loosdrechtsedijk 131K 1231LT 
Loosdrecht; 035-582 3329; 
info@restaurantdeotter.nl

Net als vorig jaar staat in elke 
dorpskern weer een prachtig 
verlichte kerstboom van het 
Wijdemerenfonds. Het ge-
meenschapsfonds dat initiatie-
ven ondersteunt op het gebied 
van kunst, cultuur, welzijn, 
sport, natuur, dieren of edu-
catie, die de saamhorigheid 
bevorderen.

Toegegeven, de bomen hebben 
nog net niet de uitstraling van 
de Gerbrandytoren in IJssel-
stein, waar dit jaar voor de 25e 
keer op rij de grootste kerst-
boom ter wereld zou schitte-
ren. Maar vergelijkbaar met 
dit markante herkenningspunt, 
wil het Wijdemerenfonds in elk 
dorpskern van onze gemeen-
te een stralend middelpunt 
creëren. Een kerstboom met 
twinkelende lampjes die licht 
en warmte geven, die mensen 
aantrekt en zorgt voor verbin-
ding. Vanuit die gedachte is 
het fonds deze nieuwe traditie 
gestart. 

Lokale leefbaarheid
Het Wijdemerenfonds (WIJ) 
is een fonds voor en door alle 
inwoners van Wijdemeren. 
Het werft  middelen uit de sa-
menleving, waar mensen een 
beroep op kunnen doen als zij 
een project of activiteit star-
ten dat de gemeenschap in de 
dorpen versterkt. Zo heeft  het 
fonds in 2017 fi nanciële onder-
steuning geboden aan de Ken 
Uw Dorp Quiz, Buro Sport, 
Kursusprojekt Loosdrecht, het 
Koter & Groter Café, stichting 
Bruisend Ankeveen, Natuurlijk 
Wijdemeren en Muziektheater 
Spotlight. Allemaal voorbeel-
den van initiatieven die de 

lokale leefb aarheid vergroten, 
van activiteiten die bewoners 
zelf belangrijk vinden voor hun 
eigen omgeving.

Meer informatie
Weet je nog niet zoveel van het 
Wijdemerenfonds? Neem dan 
een kijkje op de website www.
wijdemerenfonds.nl. Daar 
vind je alle informatie over 
het indienen van een aanvraag 
en over het schenken van een 
gift  of donatie. Ook kun je 
WIJ volgen via Facebook (@
Wijdemerenfonds) en Twit-

ter (@WIJ_Wijdemeren). En 
natuurlijk kun je ook een van 
de bestuursleden aanspreken. 
Neem gerust contact op met 
Rin van der Molen (voorzitter), 
Saskia Luijer (secretaris), Adri-
aan Mol (penningmeester) of 
Sabine Hendriks, David Pos, 
Jan Willem Schermerhorn en 
Yvonne Sikking. Zij denken 
graag met je mee! Breng je vra-
gen, wensen en ideeën dus aan 
het licht. Dat mag uiteraard 
ook als de kerstbomen weer 
verdwenen zijn.

Kerstboom Wijdemerenfonds in elke dorpskern

Wijdemeren weer in het licht gezet

‘s- GRAVELAND- Hollen of stil 
staan is het deze dagen. Nau-
welijks is de Sint vertrokken 
of de Kerst dient zich al aan. 
In ons geval door een hoeveel-
heid adoptie kerstbomen. 

Door: Sijmen Brandsma

Vorige week kwamen ze, in een 
grote vrachtwagen. Een heel 
aantal zien we ieder jaar weer 
terug. Ze worden in huis ge-
haald door hun adoptiegezin, 
versierd en vertroeteld en na 
de Kerst weer teruggebracht. 
Waarop ze weer geplant wor-
den door Erwin en zijn mede-
werkers en weer een jaar bio-
logisch verzorgd. Zo gaat een 
boom jaren mee en worden er 

daardoor geen onnodige ein-
deloze vlaktes geplant en geen 
onkruidbestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Want jawel, ook on-
der de kerstbomen wordt wat 
afgespoten. 
Vaak gaat de boom echt bij het 
gezin horen en wordt ieder jaar 
binnengehaald als een oude 
bekende. Heel soms hangt er 
zelfs nog een vergeten versie-
ring van vorig jaar aan. Ook dit 
jaar zijn er een aantal bomen 
die nog geen thuis hebben. Dus 
wilt u dit jaar met Kerst een mi-
lieuvriendelijk geteelde boom, 
waarmee u de kans loopt een 
hechte band op te bouwen: 
kom dan gauw langs. 
Meer info vindt u ook op www. 
adopteereenkerstboom.nl   

Adopteer een kerstboom
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LOOSDRECHT- Sinds begin ok-
tober heeft André Dorrestein 
zijn kantoor aan de Frans 
Halslaan 1, waar de klanten ge-
woon kunnen binnenstappen 
voor een vrijblijvend advies 
van deze Erkend Financieel Ad-
viseur. “Het allerbelangrijkste 
is dat je vertrouwen opbouwt” 
opent Dorrestein. 

Daarvoor zat Dorrestein Hy-
potheken & Verzekeringen 
ruim 10 jaar aan het Linde-
plein, zodat de gemiddelde 
klant inmiddels wel weet wat 
je kunt verwachten. “Het is 
belangrijk dat ik geheel vrij kan 
adviseren. Ik heb geen enkele 
band met banken, verzeke-
ringsmaatschappijen en andere 
fi nanciële instanties. Tegen-
woordig betaalt de cliënt voor 
het advies, niet meer de bank. 
Dat maakt het geheel trans-
paranter.” Bij Dorrestein kunt 
u terecht voor hypotheken en 
verzekeringen. “Het is eigenlijk 
mijn taak om iets wat moeilijk 
lijkt een stuk makkelijker te 
maken. Ik neem de klant mee 
in het gehele proces.” Bij de hy-

potheken gaat het zowel om het 
afsluiten van een nieuwe als het 
aanpassen van de bestaande. 
Door echtscheiding of de koop 
van een tweede huis en andere 
redenen is het vaak nodig om 
de hypotheek te veranderen. 
“Het is een heel divers beeld. 
Ik moet echt maatwerk leveren, 
want de persoonlijke situatie 
kan enorm verschillen. Daarbij 
zijn de keuzemogelijkheden 
van alle aanbieders zeer gevari-
eerd” vervolgt Dorrestein. Het 
gaat bij de afweging welke hy-
potheek de beste is om factoren 
als rentepercentage, de duur, de 
voorwaarden, boetevrij afl os-
sen, enz. Voor mensen met een 
nieuwe hypotheek is de keuze, 
volgens Dorrestein, duidelijker. 
In ieder geval moeten de ko-
pers per 1 januari 2018 de kos-
ten koper zelf betalen. Omdat 
per deze datum alleen nog de 
koopsom kan worden gefi nan-
cierd. Het eerste gesprek met 
André is voor rekening van de 
adviseur. Als u doorgaat, neemt 
hij je mee van A tot Z, tot het 
tekenen van de koopakte bij de 
notaris. Maar ook tijdens de 

looptijd van de hypotheek kunt 
u een beroep op hem doen. 

Verzekeringen
Aansluitend op de hypotheek 
komt het gesprek vaak op 
andere fi nanciën. Waarbij de 
verzekeringen een belangrijke 
rol spelen. André Dorrestein 
heeft  contacten met alle grote 
verzekeraars en toegang tot alle 
verzekeringen. Ook ziektekos-
ten. “Dus naast ziektekosten 
zijn auto, - opstal, -inboedel, 

-aansprakelijkheid, rechtsbij-
stand- en reisverzekeringen de 
meest voorkomende. Die wor-
den nogal eens in pakketvorm 
aangeboden. Door mijn relatie 
als tussenpersoon met alle 
grote verzekeraars profi teert u 
mee, naast de pakketkorting, 
ook nog van onze aanvullende 
kortingen.”
Hij wijst erop dat mensen nog-
al eens door de breed uitgezette 
reclamecampagnes soms ver-
keerde keuzes maken. “Je moet 

de voorwaarden heel goed be-
kijken, want het gaat natuurlijk 
niet alleen om de premie. Het 
belangrijkste is dat de dekking 
goed is. Soms komen mensen 
van een kouwe kermis thuis als 
ze een schade claimen. Ik kan 
ze daar op wijzen.” De bekende 
vergelijkingssites kunnen erg 
misleidend zijn doordat talloze 
voorwaarden over het hoofd 
worden gezien. “Je moet alleen 
appels met appels vergelijken, 
dat gebeurt vaak niet” zegt 
Dorrestein. 

Bij Dorrestein Hypotheken 
& Verzekeringen krijgt u een 
betrouwbaar advies dat geheel 
op u als individu is gericht. Het 
is een groot gemak als uw advi-
seur alles voor u regelt. Boven-
dien zorgt Dorrestein ook voor 
de nazorg en neemt hij maatre-
gelen als de situatie verandert. 
Het is ook mogelijk bestaande 
verzekeringscontracten onder 
te brengen bij Dorrestein als 
tussenpersoon. 

Kom eens binnen op de 
Frans Halslaan 1 in Loosdrecht.
Tel: 035- 582 02 64; 
06 21 89 13 15; 
info@dorresteinadvies.nl; 
www.dorresteinadvies.nl 

Dorrestein Hypotheken & Verzekeringen

Geheel vrije adviezen van André Dorrestein

Zeilmakerij van Rijn sluit na 18 
jaar zijn deuren. René van Rijn, 
sinds zijn zeventiende al werk-
zaam als zeilmaker, leerde het 
vak onder andere in zijn tijd 
bij Aat Kool en ging vervolgens 
zelfstandig verder met Zeilma-
kerij Van Rijn. 

Begonnen in Kortenhoef ves-
tigde het bedrijf zich drie jaar 
geleden uiteindelijk aan de 
Vuntusplas in Loosdrecht.
Met passie en liefde voor het 
vak, zorgde René van Rijn 
altijd voor oplossingen die 

andere niet zagen zitten en 
leverde prachtig maatwerk 
van hoogwaardige kwaliteit. 
Naast dit bedrijf begon hij 
twaalf jaar geleden ook FEN-
TO. Dit bedrijf ontwikkelt, 
produceert, distribueert en 
verkoopt hoogwaardige ergo-
nomische kniebeschermers 
voor de professionele markt. 
Dit heeft  de afgelopen jaren 
een enorme vlucht genomen 
en wordt ondertussen in meer 
dan 10 landen verkocht. Om 
die reden is de combinatie van 
het arbeidsintensieve werk in 

de zeilmakerij niet langer te 
combineren. Alle medewerkers 
kijken terug op een mooie pe-
riode en danken alle klanten 
voor het vertrouwen.
Jacqueline van Rijn, tevens 
werkzaam bij de Zeilmakerij, 
zal zich verder gaan toeleggen 
op haar eigen bedrijf Hon-
dentrimsalon Wijdemeren in 
Loosdrecht.
René van Rijn zal samen met 
Geert Kaal en Tonny Broek 
FENTO verder uitbouwen.
De zeilmakerij is per 31-12-
2017 gesloten.

Zeilmakerij Van Rijn beëindigt zijn activiteiten
Meer info over Hondentrimsa-
lon Wijdemeren: www.hon-
dentrimsalonwijdemeren.nl

Meer informatie over FENTO 
Professionele kniebescher-
mers: www.fento.nl

Op zaterdagavond 16 decem-
ber organiseert de Neder-
lands Gereformeerde Kerk 
van Loosdrecht een gezellige 
bingoavond. Er zullen meer-
dere speelronden worden 
gespeeld en er zijn prachtige 
prijzen te winnen.

De bingo begint om 20.00 uur 
en zal plaats vinden in onze 
activiteitenruimte ‘Ons Eigen 
Honk’. Vanaf 19.30 uur bent 
u van harte welkom voor een 
lekkere kop koffi  e of thee. De 
activiteitenruimte ‘Ons eigen 
Honk’ en het kerkgebouw vind 
u aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
124, 1231 ND te Loosdrecht.

Bingo

De NieuwsSter van woensdag 27 december zal 
i.v.m. Kerst komen te vervallen

De eerste NieuwsSter in 2018 zal verschijnen op 
donderdag 4 januari i.p.v. woensdag 3 januari 2018

DE NIEUWSSTER

HILVERSUM - Op een unieke 
locatie gelegen kerstkramen-
markt in het weekend van 16 
– en 17 december a.s. Tussen 
de 40 en 50 originele markt-
kramen met verlichting sieren 
tussen 13.00 – en 19.00 uur het 
grote gedeeltelijk 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 be-
zoekers en die op alle nationale 
kerstmarkten sites vermeld 
staat en tevens middels de re-
giomedia bekend zal worden 
gemaakt. Beide dagen muziek 
op het grote terras en binnen. 

Er treedt een koor op in het 
restaurant. Met voldoende 
parkeergelegenheid. De voor 
deze gelegenheid laag geprijsde 
maaltijden in het restaurant

Ook standhouders kunnen 
zich nog opgeven.
Zie ook:  www.rc-productions.
nl; www.restaurantfl yinn.nl

Kerstmarkt bij Fly Inn
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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

 

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
17 december 11.00 uur: Diaken R. Simileer 

Beukenhof
17 december 11.15 uur: Woord & Communiedienst
  Liturgiegroep Paulus

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
17 december 10.00 uur: Ds. W. Markus
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

Gereformeerde kerk
17 december 10.00 uur: Ds. A. den Oude

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
17 december 09.30 uur: Ds. R.A. Houtman
 18.30 uur: Gez. dienst in de Sypekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
17 december 09.30 uur: Leesdienst 

STERRETJES

Verloren horloge op de
Tjalk 7 December 
rond Gouden klokje 

leren bandje 0620913555

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 13 dec. 14.30 u. Ouderenmiddag Kerstfeest Wijkgebouw, Eikenlaan
wo. 13 dec. 20.00 u. Lezing ‘Essentiële oliën’ 3Luik, Acacialaan 2
do. 14 dec. 20.00 u. Kerstconcert koor Fun4All  Antoniuskerk, Kortenhoef
vr. 15 dec. 20.00 u. Kerstsamenzang Nieuw Leven&Friends Sijpekerk, Nw. Loosdrecht
16/ 17 dec. 13.00 u. Kerstmarkt Fly Inn Noodweg 43, Hilversum
za. 16 dec. 14.00 u. Ontdek de Buitenplaatsen Bez.Centrum NM,’s-Grav.
za. 16 dec. 19.30 u. Winterwandeling  Bez.Centrum NM,’s-Grav.
za. 16 dec. 19.30 u. Bingo Ned.-Gereformeerde kerk Ons Honk, Oud-Ldr.dijk 124
zo. 17 dec. 10/14 u. Ontdek Marten en Oopjen (schilderij) Schaep en Burgh, ’s-Grav. 
zo. 17 dec. 11.00 u. Gezellige kerst met boswachter Bez.Centrum NM,’s-Grav.
wo. 20 dec. 10.00 u. Th emaochtend ‘Nedl. in Parijs’ Tjalk 41
do. 21 dec. 14.00 u. Inloopspreekuur Kon. Visio Tjalk 41
za. 23 dec. 14.00 u. Ontdek de Buitenplaatsen Bez.Centrum NM,’s-Grav.
za. 23 dec. 19.30 u. Winterwandeling  Bez.Centrum NM,’s-Grav.

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

Activiteiten agenda

Vanaf 13 december zendt GooiTV de volgende programma’s 
uit: TV Magazine met o.a.: De Dikke Muis en Wereldlichtjesdag; 
RegioHub gaat over de rookvrije kantine; In In Derde Termijn 
aandacht voor: Gewoon Gooise Meren stopt; winkels centrum 
Bussum en manifest tegen alcoholgebruik schooljeugd. 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

Vorige week stond er in dit blad 
een enthousiast artikel over 
het optreden van het nieuwe 
koor ‘Allure’ in het Grand Café 
van de Emtinckhof op maan-
dag 18 december. 

De dames en heren onder lei-
ding van Désirée Wijma zullen 

ongetwijfeld gemotiveerd blij-
ven zingen. Echter, het is geen 
openbaar optreden. Daarvoor 
zijn de faciliteiten te beperkt. 
De kaarten zijn al verkocht. 
Houd u dit blad scherp in het 
oog voor een volgend open-
baar concert van Allure.

‘Allure’ alleen voor Emtinckhof

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Inloopspreekuur Visio 
Op donderdag 21 december 
is er van 14.00-16.00 uur in 
Bibliotheek Gooi en meer ves-
tiging Loosdrecht een Inloop-
spreekuur door Koninklijke 
Visio over slechtziendheid. 

Een medewerker van Konink-
lijke Visio geeft deze ochtend 
informatie en advies over 
slechtziendheid of blindheid. 
Tijdens dit inloopspreekuur 
kunt u allerlei hulpmiddelen 
op het gebied van vergroting 
en verlichting (bij lezen erg 
belangrijk), mobiliteit, com-
municatie en verzorging uit-
proberen. Meer info: www.
visio.org. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij.
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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

Kerstboom rondleiding
Op zondag 17 december organiseert het Pinetum de jaarlijkse 
kerstboomrondleiding. De rondleiding start om 14:00 uur in 
het bezoekerscentrum, waar Pieter Hoogenraad vertelt over de 
geschiedenis van de kerstboom door de eeuwen heen. Daarna 
neemt Paulien Frieling u mee de tuin in langs coniferen die wor-
den gebruikt als kerstversiering. Kosten: volwassenen €5.00; kin-
deren €3.50; vrienden Pinetum €3.00, inclusief een beker warme 
chocolademelk of glühwein. Vooraf aanmelden is niet nodig.

‘Volleybal’

LoVoC dames verslaan Afas-Leos 
In een vermakelijke wedstrijd 
toonde LoVoC dames-1 zich 
met 3-2 de sterkste tegen het 
drie plaatsen hoger geklas-
seerde Afas-Leos uit Leusden. 
LoVoC herstelde zich met deze 
overwinning van de onnodige 
3-1 nederlaag vorige week 
tegen Forza Hoogland-4. De 
dames nemen momenteel een 
gedeelde zesde plaats in op de 
ranglijst.

In de eerste set bleek al snel dat 
het een gelijkwaardige strijd 
zou worden tussen LoVoC 
en de bezoekers uit Leusden. 
Aanvankelijk had Afas-Leos 
het initiatief en zette LoVoC 
op een kleine achterstand. 
LoVoC nam halverwege het 
spel over en kwam op 15-12, 
waarna Afas-Leos met fl inke 
servicedruk op 15-17 kwam. 
LoVoC toonde veel strijdlust 
en wist met enkele goede 
verdedigende acties de aanval 
van Afas-Leos onschadelijk te 
maken. Op 24-23 voor LoVoC 
was de druk voor de serveer-
der van Afas-Leos blijkbaar 
te groot, zij produceerde een 
foute service en dat beteken-

de setwinst voor LoVoC. De 
tweede set gaf een slordig 
spelend LoVoC te zien. Het 
spel was ook erg wisselvallig, 
Afas-Leos profi teerde van de 
individuele fouten aan LoVoC 
zijde en kwam op ruime voor-
sprong. 
Maar LoVoC zou LoVoC niet 
zijn als het zich niet wist terug 
te knokken. Vanaf 12-21 kwam 
LoVoC punt voor punt terug, 
maar wist het gat net niet te 
overbruggen en moest de set 
met 20-25 aan de tegenstan-
der laten. In de derde moest 
LoVoC opnieuw in de achter-
volging. Het poetste een 17-22 
achterstand weg en kwam op 
een 23-22 voorsprong. Helaas 
stokte op de beslissende mo-
menten de aanvalsopbouw en 
kwam Afas-Leos via 24-26 op 
een 2-1 voorsprong in sets. 

De vierde set waren de rollen 
omgedraaid en had LoVoC 
voortdurend een voorsprong. 
Afas-Leos kreeg weinig vat op 
de aanvallende acties van de 
jeugdige Barbara Bakker die 
zich steeds lekkerder begon te 
voelen in de wedstrijd. Toch 
kwam Afas-Leos nog sterk 
terug, maar was het LoVoC 
dat met 25-23 een vijfde set af-
dwong. Bij 5-10 leek de winst 
naar Leusden te gaan, maar 
door sterk optreden van Jara 
Kieft  en Jolien Baas trok Lo-
VoC toch aan het langste eind 
met 15-11.  

LoVoc heren
LoVoC heren-1 was niet echt 
in de goede doen en moest 
met 1-3 de winst laten aan 
Touché ’86 uit Baarn. LoVoC 
herstelde zich na 12-25 in de 
1e set in eerste instantie goed, 
maar verzuimde de 2e set te 
pakken, 24-26. Na verlies van 
ook de derde set wist het via 
25-17 toch één punt in Loos-
drecht te houden.

Oud Loosdrechtsedijk 52
1231 NB  LOOSDRECHT

Tel. 035 – 582 44 33

FB : Yvonne van der Monde

 Op dinsdag gesloten.
GROTE PARKEERPLAATS 

info@bruggetje.nl
www.bruggetje.nl

Waar krijg je lekkere ‘WAAR’ voor je  €URO
     en letten ze op de kleintjes ?!?....

          BIJ ….                                                  NATUURLIJK !!!!

                                    

*SUPER~ACTIE *
   

 Verse >> ZEETONG << voor maar € 19.95
Met uitgebreid garnituur, niet te geloven toch ?!?...

’t Bruggetje gewoon doen, al 23 jaar uw vertrouwde adres !!

   


