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Door: Herman Stuijver

Projectleider Martijn Maat be-
gon met een uitgebreide uitleg 
waaruit bleek dat de noodzaak 
groot is: het wegdek is onveilig 
door de vele gaten. Tegelijker-
tijd komt er een gescheiden wa-
terafvoer, er komen twee riolen. 
Met een apart regenwaterriool 
dat loost op het oppervlakte-
water. Voorlopig is dat nog niet 

gerealiseerd, het wachten is op 
het onderzoek van Waternet 
dat het vuile water zal geleiden 
naar de waterzuivering. Tijde-
lijk komt er nog een oplossing 
waarin beide riolen aan elkaar 
gekoppeld blijven. Door een 
dagelijkse stroom van circa 
10.000 auto’s moet het een weg 
blijven met voldoende breedte 
voor het vrachtverkeer, zon-
der obstakels. De wegbreedte 

Ruim 60 inwoners waren aanwezig op de 3e bijeenkomst over de 
herinrichting van de Oud Loosdrechtsedijk tussen de rotondes. 
Grote aanpassingen bleken niet mogelijk. Donderdag zal de ge-
meenteraad zich buigen over het besluit. 

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

op zoek naar leuke midden- en hoekwoningen 
in Loosdrecht en omgeving.

VEERMANMAKELAARS.NL  |  T 035 582 53 33

VOOR DIVERSE RELATIES ZIJN WIJ

wordt 2x 2.90 m., met een 
dubbele asstreep. De fi etspaden 
links en rechts komen 7 cm. 
hoger te liggen, gescheiden 
door een schuin oplopende 
band. De breedte wordt 1.20 
m., met ernaast een trottoir op 
gelijke hoogte, waar de fi etsers 
naar kunnen uitwijken.  

De vragen gingen voorname-
lijk over de veiligheid. Veel aan-
wezigen vonden het fi etspad te 
smal en hadden twijfels over 
de schuine randen. Uit de ant-
woorden bleek dat er te weinig 
breedte is. Volgens Maat kan 
de rijweg niet smaller, omdat 
vrachtwagens elkaar moeten 
kunnen passeren. Toen Eric 
Kroese kwam met het prin-
cipiële punt dat Wijdemeren 
moet kiezen voor een fi etspad 
van minimaal 2 meter kreeg hij 
de zaal niet mee. Een andere 
zinvolle suggestie leek om het 
voetpad aan één kant weg te la-
ten, zodat er 60 tot 80 cm. extra 
vrij komt voor de fi etspaden. 
Dat zou kunnen, doch Reijn 
wees op de implicaties voor de 
aanleg. Zo maar verschuiven 
kost veel geld vanwege een 
nieuwe fundering die dan no-
dig zal zijn. 
De Oud en Nieuw Loosdrech-
ters ergerden zich ook in hoge 

mate over het sluipverkeer dat 
vanaf Hilversum via de dijk 
zijn weg zoekt naar Loenen en 
vervolgens naar de provinciale 
weg. Ook schijnt er veel verkeer 
over de ’s-Gravelandsevaart-
weg te komen. Men riep om 
maatregelen om het verkeer 
te ontmoedigen. Aanwonende 
Gert Zagt wist dat die ene fl it-
spaal 24.000 bekeuringen had 
opgeleverd, waaruit blijkt dat er 
vaak te hard wordt gereden. De 
wethouder en de projectleider 
konden op deze opmerkingen 
niet concreet reageren, omdat 
het buiten het bestek van dit 
project viel. 

Er waren nog veel meer de-
tailvragen. Zo werd Rutger 
van ’t Klooster gerust gesteld, 

de brandweerlieden krijgen 
een scooter om snel naar de 
kazerne te racen. Uiteraard is 
er altijd ruimte voor de hulp-
diensten. ZOAB- asfalt is alleen 
eff ectief bij snelheden boven 
de 50 km., bovendien slijt het 
sneller waardoor het veel duur-
der wordt. 

Wethouder Reijn wil dat de 
werkzaamheden maximaal zes 
weken duren en gaat ervan uit 
dat op 1 april de Oud Loos-
drechtsedijk klaar zal zijn. De 
bruikbare suggesties over een 
andere inrichting probeert hij 
nog te verwerken voor de ge-
meenteraad van 19 oktober en 
hij was zelfs bereid om bij grote 
investeringen meer krediet te 
vragen bij de raad. 

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

Op de digitale snelweg 

kun je ook verongelukken

Op 10 oktober was er een grote 
inval van politie en FIOD op 
de Oud Loosdrechtsedijk bij 
Unitex dat eigenaar is van het 
onroerend goed van de jacht-
haven, (gesloten) bowlingbaan 
en restaurant. De eigenaren, 
een 81-jarige man en zijn 61-ja-
rige echtgenote, zijn in Gennep 
aangehouden op verdenking 
van belastingfraude, witwas-
sen, valsheid in geschrifte en il-
legaal bankieren. Groot nieuws 
in de landelijke media. 

Er is voor tientallen miljoenen 
euro’s beslag gelegd op onder 
meer Chinese kunst, auto’s, een 
Frans vakantiepark, de jachtha-
ven in Loosdrecht en tegoeden 
op bankrekeningen in Duits-
land, Hongkong, Frankrijk en 
Panama. Het OM verdenkt de 
man en vrouw ervan dat zij 
een deel van de in Nederland 

gemaakte winst via valse 
boekhouding verplaatsen 
naar hun bedrijven in 
Hongkong. ‘’Het voorlopig 
geschatte wederrechtelijk 
verkregen voordeel is meer 
dan 41 miljoen euro”, aldus 
het OM.

Geldhond
Het onderzoek richt zich op het 
echtpaar en hun ondernemin-
gen in Nederland en Hong-
kong, Frankrijk en Panama. De 
man en vrouw staan nergens 
offi  cieel geregistreerd en heb-
ben geen vaste woon- of ver-
blijfplaats. De politie heeft , met 
behulp van een geldhond, de 
bedrijfslocatie in Loosdrecht en 
in Gennep doorzocht. Volgens 
getuigen zou er in Loosdrecht 
niets zijn aangetroff en. 
Gelijktijdig met de aanhouding 
en doorzoeking in Nederland, 

vonden er onderzoeken plaats 
in Duitsland, Hongkong, 
Frankrijk, Filipijnen, Panama 
en Singapore.

Porto draait door
Volgens een woordvoerder 
van restaurant Porto staat het 
restaurant hier geheel buiten. 
Weliswaar huurt de exploitant 
de ruimte van Unitex, maar 
functioneert het restaurant 
zelfstandig. “Wij gaan gewoon 
door op onze eigen manier. Wij 
ontvangen de gasten en worden 
op geen enkele manier belem-
merd in de bedrijfsvoering.”

Fiod- inval bij Unitex

REGIO- Brandweer Gooi en 
Vechtstreek heeft vorige 
week een nieuw inzetsysteem 
gepresenteerd aan alle brand-
weerposten in het verzor-
gingsgebied. Aan het project 
is tweeëneenhalf jaar gewerkt.  

De nieuwe organisatie van de 
inzet richt zich op het verbete-
ren van de paraatheid, het ver-
hogen van de dekkingsgraad, 
het leveren van maatwerk bij 
incidenten, het vergroten van 

het bewustzijn bij inwoners van 
onze regio op het gebied van 
brandveiligheid en het boeien 
en binden van de vele vrijwilli-
gers in de organisatie. 

Brandweercommandant John 
van der Zwan: “Een van de 
grootste uitdagingen van de 
brandweerorganisaties in Ne-
derland is het bezetten van alle 
posten om de burger de snelste 
hulp te kunnen bieden. Door 
veranderingen in de samen-

leving en de beschikbaarheid 
van medewerkers zijn voor-
malige vanzelfsprekendheden 
voor een deel weggevallen. Zo 
blijkt dat het steeds moeilijker 
is om voldoende personeel te  
kunnen inzetten, met name op 
de dag. Het succes van de inzet 
hangt nauw samen met het ge-
hanteerde inzetsysteem.”  

De contouren van het systeem 
zijn toegelicht in een korte ani-
matiefi lm voor het personeel. 
Deze is te zien op het YouTu-
be-kanaal van Brandweer Gooi 
en Vechtstreek: https://youtu.
be/_yQ7AJrStjY) 
 

Betere dekking en hogere 
paraatheid bij brandweer

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.

5,5050

5,9595 

truffelrolletje
gemarineerde varkensschnitzel met
truffekkaas en serranoham

vleeswarentrio
100 gram runderrookvlees
100 gram cervelaat
Bakje hammousse

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

I.v.m. de herfstvakantie zijn wij van maandag 23 t/m woensdag 25 gesloten.
Donderdag t/m zaterdag gewoon geopend. 

Ingezonden brief  

Wijdemeren 2020 schrijft  een 
open brief aan de gemeente-
raad van Wijdemeren en de 
provincie Noord Holland.

Het is een dringende oproep 
aan gemeenteraad en gede-
puteerde staten om alle toe-
komstmogelijkheden serieus 
te onderzoeken. Vorig jaar 
heeft  Burgerinitiatief Wij-
demeren2020 u een petitie 
aangeboden met bijna 8.000 
handtekeningen van inwoners 
van Wijdemeren die zich hier-
mee uitspraken tegen een mo-
gelijke fusie met Hilversum. 
De periode van ‘open overleg’ 
van 6 maanden is verstreken. 
De gemeenteraad van Wijde-
meren is niet tot een zinnige 
discussie gekomen en heeft  
de afgelopen periode helaas 
niet benut om aan realistische 
oplossingen te werken. Binnen 
de randvoorwaarden van de 
provincie zouden college en 
de gemeenteraad moeten pro-
beren de beste mogelijkheden 
voor de inwoners te realise-
ren, maar niets van dat alles. 
Ze doen niets, verkwanselen 
daarmee hun gemeente en 
laten de inwoners van Wijde-
meren in de kou staan. 

De meeste inwoners zullen 
Wijdemeren graag zelfstan-
dig zien. De provincie ziet 
in zijn recente brief van 12 

september alleen maar ‘fusie 
met in ieder geval Hilversum’. 
Hiervoor wordt geen enke-
le onderbouwing gegeven. 
Wijdemeren2020 heeft  altijd 
gezegd: kijk goed naar alle 
alternatieven en kies de beste 
(maar in ieder geval geen fusie 
met Hilversum). Wat zijn de 
alternatieven?
•  Samenwerking of fusie met 

Gooise Meren. De raad van 
Gooise Meren heeft  al aan-
gegeven open te staan voor 
nauwe samenwerking of 
fusie met Weesp. Daar past 
Wijdemeren goed bij. 

•  Een gezamenlijke gemeente ’t 
Gooi met de meeste of alle 7 
gemeentes in het Gooi. 

•  Overgaan naar de provincie 
Utrecht. Met Stichtse Vecht 
wordt prima samengewerkt. 
In Utrecht zijn ze niet zo hij-
gerig dat alles snel moet.

Wij zeggen niet dat een van 
deze alternatieven een briljan-
te oplossing is. Daarom deze 
dringende oproep: gemeen-
teraad, college van B&W en 
gedeputeerde staten: kom snel 
in beweging en ga die alterna-
tieven nu eindelijk eens serieus 
onderzoeken.

Burgerinitiatief 
Wijdemeren2020

www.wijdemeren2020.nlWij-
demeren2020@gmail.com

Open brief  Wijdemeren 2020
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WIJDEMEREN- Na een rapport 
van prof. Bossert over de Be-
lastingsamenwerking Stichtse 
Vecht, Weesp en Wijdemeren 
(BSWW) waarin hij constateer-
de dat er veel fout was gegaan, 
mochten nu de lokale politici 
hun oordeel vellen over de sa-
menwerking. Dat deden ze in 
een extra vergadering van de 
commissie Ruimte & Economie.   

Door: Herman Stuijver

De basisgedachte achter de 
BSWW is om door schaalver-
groting, effi  ciencyverbetering 
en kwaliteitsverhoging kosten 
te besparen op de uitvoering 
van een gemeentelijke uitvoe-
ringstaak. De gemeenteraad 
ging ervan uit dat na drie jaar 
de kosten zouden zijn voldaan 
en dat er vanaf dat moment 
goedkoper gewerkt zou wor-
den. Die ‘terugverdientijd’ is 
inmiddels na een foutenfestival 
in de afgelopen jaren opgelo-
pen tot 2021 of zelfs 2022, was 
een van de losse constateringen 
tijdens het debat. Bossert stelde 
vast dat het ontstaan van de 
BSWW plaatsvindt onder een 
ongelukkig gesternte, omdat 
de oorspronkelijke gedachte 
van een brede samenwerking 
tussen de drie gemeenten 
wordt verlaten na 2014 en de 
BSWW als enige activiteit van 

samenwerking overblijft . Daar-
mee is de bestuurlijke aandacht 
voor deze uitvoeringstaak 
geminimaliseerd en wordt het 
wordingsproces voornamelijk 
gezien als een ambtelijk techni-
sche operatie. 

Veel vragen
Voordat de commissieleden 
mondeling reageerden, had-
den ze (vanuit 3 gemeenten) al 
101 vragen gesteld. Stan Poels 
(PvdA/GrL.) wilde preciezer 
weten hoe de besluitvorming 
had plaatsgevonden. Daarop 
kon burgemeester Ossel als 
voorzitter van het bestuur van 
de BSWW geen eenduidig ant-
woord geven. Hij noemde het 
‘een stelsel van zaken’. Er was 
niet één partij aan te wijzen. 

Blij was hij uiteraard niet met 
de gang van zaken. “Het is not 
my fi nest hour in Wijdemeren” 
zei hij. Temeer daar hij pas een 
paar maanden actief is in de 
vijf dorpen. Wel merkte Ossel 
op dat het bestuur ‘laat ten 
tonele’ verschijnt. De naam 
van de vorige burgemeester, 
Martijn Smit, werd weinig ge-
noemd. Toch bleek uit diverse 
bijdragen van de sprekers dat 
hij de zaak onderschat heeft . 
Zijn woorden toentertijd ‘het is 
niet heel spannend’ kaatsen nu 
terug als een boemerang.  

De meningen van de partijen 
liepen uiteen. D66 ‘er Joop 
Onderstal kwam met forse 
uitspraken als dat ‘de raad 
misleid’ was, terwijl René Voigt 
van Dorpsbelangen bedeesd 
concludeerde dat het ‘achteraf 
anders had gemoeten’. Ook 
Gert Zagt van De Lokale Partij 
had weinig goeds over voor het 
bestuur. Hij gaf hen ‘een brevet 
van onvermogen’. 

Vooral de invoer van het 
ICT- programma van de fi rma 
Gouw die alle gegevens van de 
drie gemeentes zou samenvoe-
gen, liep spaak. Uit het rapport 
bleek dat men te makkelijk had 
gekozen voor de goedkoopste 
off erte en dat alle componen-
ten niet goed waren bekeken. 
Volgens professor  Bossert wa-
ren met name de kosten van de 
transitie van de drie oude sys-
temen naar één nieuw systeem 
niet uitgediept.

Nog een rapport 
Er komt nog een vervolgon-
derzoek, waarschijnlijk weer 
door Bossert. Er waren twee 
varianten van het bedrijfsplan: 
ambtelijk en bestuurlijk, die 
niet terug te vinden zijn in de 
rapportages. De raad besliste 
positief over een voorstel van 
B&W waarin de kosten van de 
overgang naar één systeem niet 

Ossel ‘Not my fi nest hour in Wijdemeren’

Belastingsamenwerking onder de loep

waren meegenomen. Is dat be-
wust gedaan of een vergissing? 
Dat is een zeer belangrijke 
vraag. 
Bossert beveelt aan om sepa-
raat onderzoek te doen naar 
de vraag waarom dit verschil is 
opgetreden tussen bedrijfsplan 
ambtelijke versie, bestuurlijke 
versie en collegevoorstel. Dat 
onderzoek moet nog wor-
den gestart en kan dus niet 
worden meegenomen in de 
gemeenteraad van 19 oktober. 
Burgemeester Ossel deed de 
suggestie om onder voorbe-
houd een eindoordeel te geven 
in de raad. 

Personeel
Veel commissieleden vonden 
het advies van de Personeels-
vertegenwoordiging duidelijk. 
Die schrijft  dat er ‘veel te 

Financieel expert Jan- Willem Nienhuis (CDA) (rechts) kwam in de 2e ronde 

met tal van detailvragen die vaak niet beantwoord konden worden 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

REGIO- De Veiligheidsregio’s 
Gooi en Vechtstreek en Flevo-
land willen in 2019 opgaan in 
één organisatie die zorg draagt 
voor de veiligheid en de pu-
blieke gezondheid van de in-
woners. De algemeen besturen 
van beide Veiligheidsregio’s 
hebben daartoe vorige week 
een concept-intentieverklaring 
vastgesteld. 

De colleges van de gemeenten 
in beide verzorgingsgebieden 
zijn hierover gisteren ingelicht. 
Het streven is dat per 1 janua-
ri 2019 een bestuurlijke fusie 

plaatsvindt en medio 2019 de 
ambtelijke fusie van start gaat. 
De nieuwe organisatie zal de 
brandweerkorpsen ( dus ook 
de posten ’s-Graveland, Neder-
horst den Berg en Loosdrecht), 
de GGD’en en de Bevolkings-
zorg-organisaties in beide ver-
zorgingsgebieden omvatten.  
Een brede organisatie zal beter 
toegerust zijn, zowel op het 
gebied van dagelijkse zorg als 
bij calamiteiten. De fusie past 
ook in de context van schaal-
vergroting van aanpalende 
organisaties zoals meldkamer 
MiddenNederland, politie en 

regionale ambulancediensten. 
Tot slot past een fusie in de 
toekomstige bestuurlijke her-
indeling van het Gooi. 
De GGD’en in beide verzor-
gingsgebieden maken nadruk-
kelijk onderdeel uit van de 
brede organisatie die uiteinde-
lijk zo’n 1500 werknemers en 
vrijwilligers zal omvatten. 
De burgemeesters Van Bocho-
ve (Weesp), Broertjes (Hil-
versum), De Jonge (Dronten) 
en Weerwind (Almere) zijn, 
samen met twee bestuurders 
van de GGD’en, de trekkers 
van het fusietraject. Daarnaast 

komt er een projectgroep met 
vertegenwoordigers uit de be-

trokken organisaties van beide 
veiligheidsregio’s.  

Veiligheidsregio’s streven naar één organisatie

WIJDEMEREN – De kandidaten-
lijst van ChristenUnie Wijde-
meren is door de leden goed-
gekeurd en telt vijf personen. 

De lijst wordt aangevoerd door 
Esther Kaper-Hartenberg. 
Tweede op de lijst is Niels 
Bruinius, gevolgd door Ursula 
Hopman-Van Zaanen, Rolina 
Grasmeijer-Bronsema en tot 
slot Rieks Karssemeijer. Op de 

website van de ChristenUnie 
Wijdemeren stellen de kandi-
daten zich voor. 
www.wijdemeren.christenunie.
nl; Facebook: www.facebook.
com/cuwijdemeren ; Twitter: 
@cuwijdemeren

(v.l.n.r.) Ursula Hopman, Niels 

Bruinius, Esther Kaper, Rieks 

Karssemeijer en Rolina Grasmeijer 

(foto: Tom Cornelissen)

Kandidatenlijst ChristenUnie Wijdemeren bekend

weinig naar hen, de deskun-
digen, is geluisterd’. Voorts ‘de 
samenvoeging moest te snel’ 
en ‘de kwaliteit van de bestan-
den (ICT) was niet op orde’. In 
2016 heeft  het bestuur te weinig 
overleg gevoerd. Pas toen begin 
januari 2017 bekend werd dat 
de aanslagen niet op tijd kon-
den worden verstuurd, reageer-
de het bestuur. Het personeel 
sluit af met de opmerking dat 
ze wederom een langdurige 
periode van onzekerheid tege-
moet gaan. 

Toekomst
Nu er in 2017 maar liefst € 
771.000,- en in 2018 € 228.000,- 
extra moet worden gestort op 
de BSWW- rekening zal de 
terugverdientijd oplopen. Bur-
gemeester Ossel kon daarover 
geen harde uitspraken doen, 
hij schatte voorzichtig op drie à 
vier jaar. Hoe het verder moet 
met de BSWW is nog niet dui-
delijk. DB ‘er Voigt wilde geen 
nieuw toekomstrapport, omdat 
eerst moet worden vastgesteld 
hoe Wijdemeren bestuurlijk 
verder moet, dan liggen andere 
samenwerkingspartners voor 
de hand. 
“Hoofdzaak is dat per 28 febru-
ari 2018 de aanslagen de deur 
uitgaan” zei burgemeester Os-
sel die alles stap voor stap wil 
uitvoeren. 
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ANKEVEEN - Op woensdag 25 
oktober is Meneer Monster 
terug in Theater De Dillewijn 
in Ankeveen met De Gruff alo. 
Hij heeft oranje ogen, een 
tong zwart als drop en paarse 
stekels van zijn staart tot aan 
zijn kop. Wie kent hem niet? 
De Gruff alo! De voorstelling is 
helaas uitverkocht. 

Een kleine muis wordt uitgeno-
digd om te komen eten, eerst 
door een vos, dan door een uil 
en vervolgens door een slang. 
Maar die zien hem zelf als een 
lekker hapje. Daarom verzint 
de kleine muis een list. Beleefd 

slaat hij de uitnodigingen 
af door te antwoorden dat 
hij vandaag bij de Gruff alo 
al een eetafspraak heeft . 
De Gruff alo? De muis legt 
uit hoe dat niet-bestaande 
griezelbeest er uitziet. De 
dieren schrikken zich een 
hoedje en druipen af. Maar 
dan komt de muis een 
echte Gruff alo tegen die 
er precies zo uit ziet als de 
muis heeft  verzonnen. En 
de Gruff alo heeft  helaas 
ook trek in een hartig hapje 
muis! Overwint de kleine 
muis zijn angsten voor die 
grote griezel? 

De Gruffalo uitverkocht

ANKEVEEN- Een kwart avond-
vullend cabaretprogramma 
van Jan Beuving in Theater 
De Dillewijn is 85 minuten 
exact genieten van getallen en 
prachtige teksten, zowel voor 
alfa’s als bèta’s. 

Door: Herman Stuijver

Vanaf minuut één is die lange 
magere man, die zich pre-
senteert als een wiskundige, 
aanwezig. Al direct pakt de 
winnaar van de Neerlands 

Hoop- prijs het publiek in met 
een fantastisch lied over de 
Stelling van Fermat. Een wis-
kundeverhaal dat zeker de alfa’s 
in het publiek niet begrepen, 
maar Beuving maakt er een on-
navolgbaar woordenspel van. 
Elk woord in een bijna perfect 
schema van rijm en maat, met 
een briljante woordkeuze. Beu-
ving noemt zichzelf de Raaklijn 
tussen een linker- en een rech-
terwereld, die van de intellectu-
elen en die van de voetballers 
(de man in de straat). Hij ver-

telt een hilarisch verhaal over 
FZO, zijn voetbalclub waarvan 
hij op toevallige wijze sponsor 
werd. Beuving heeft  begrip 
voor de PVV-stemmers uit 
zijn sportomgeving, omdat zij 
een wereld vertegenwoordigen 
waar de culturele elite zich niet 
in verdiept. 

Beuvings programma is een 
aaneenschakeling van mooie 
teksten. Zoals het aangrijpende 
einde van meneer Van Vleuten 
die gemangeld door de zorgbu-
reaucratie toch niet zo palliatief 
sterft . Wel volgens de regeltjes, 
is de cynische slotzin. Zijn 
liedjes zijn kwalitatief hoog-
staand, zeker door het gevoe-
lige pianospel van Tom Dicke. 
Als de cabaretier zelfs met de 
overheadprojector een kort 

college geeft  over sinus, cosi-
nus en de onbegrepen tangens 
worden de vooroordelen over 
de wiskundigen bevestigd, een 
5- jarige opleiding tot autist. 
Het leidt tot een lied van De 
Verlangens naar de Tangens. 
Met getallen en woorden raast 
Beuving door die 85 minuten. 

Ontroerend over Hans Freu-
denthal, de grondlegger van 
ons rekenonderwijs en scherp 
over de kunstwereld (= kut + 
NS). Zijn slotwens ‘Was de wis-
kunde maar wat wereldser of de 
wereld iets wiskundiger’ stopt 
precies op 0 minuten. 

Jan Beuving overspoelt publiek met cijfers en letters

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Foto: Lady M. Artistique

NIGTEVECHT- Wegens veel 
succes blijft de pont naar Nig-
tevecht varen speciaal en gratis 
voor de cabaretvoorstellingen. 
Nu met Martine Sandifort en 
Remko Vrijdag. 

De afvaart is op zaterdag 4 no-
vember om 20:00 uur, de te-
rugvaart gaat in overleg. Ook 

goed te combineren met uit 
eten in De Gasterij op Chalet-
park De Vechtoever.
Hun typeringen zijn zo moge-
lijk nòg beroemder dan zijzelf. 
Wat wil je ook als je over zo’n
genadeloos transformatieta-
lent beschikt. Want La Sandi-
fort is dus ook Dokter Corrie, 
Patty Brard en Trijntje Oos-
terhuis. Hij van Vrijdag is dus 
ook Mark Rutte, Twan Huys 

en Marco Borsato. Rauw, ra-
zendsnel, scherp, over de top, 
retemuzikaal en ongenadig 
grappig. Met deze voorstelling 
zijn ze genomineerd voor het 
beste cabaretprogramma van 
het seizoen. 
Datum 4 november, aanvang 
om 20:30 u.; € 20,-; telefonisch 
reserveren: 0294-252506. 
Of via de site 
www.cabaret-nigtevecht.nl. 

Remko Vrijdag en Martine Sandifort in 
Dorpshuis Nigtevecht

✓ 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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Kom je ook naar de fi lm?
Kom naar de fi lmmiddag op 
woensdag 25 oktober naar de 
Bibliotheek en neem je vrien-
den mee. De toegang is vrij! 
Aanvang om 14.30 uur.
In de bibliotheekvestiging van 
Loosdrecht en in onze digita-
le nieuwsbrief van oktober 
wordt aangekondigd welke 
titels er op het programma 
staan. Bibliotheek Gooi en 
meer; Tjalk 41 

Kinderbijbelclub
Heb jij nog geen plannen 
in de herfstvakantie en ben 
je tussen de 4 en 12 jaar? 
Dan moet je dit niet missen! 
Woensdag 25 oktober is het 
weer Kinderbijbelclubdag. 
Ook deze keer hebben wij 
weer een superleuk program-
ma met als thema ‘Even ge-
duld…’. Jullie zijn vanaf 9:30 
uur van harte welkom in de 
Mr. J. Terpstraschool. We zin-
gen, luisteren naar verhalen, 
knutselen en gaan de hele 
dag op zoek naar Mozes. ’s 
Middags wordt er een prach-
tige voorstelling gespeeld. De 
Kinderbijbelclubdag duurt tot 
16:00 uur. Kom jij ook? Ook 
je vriendjes/vriendinnetjes 
zijn van harte welkom. Het 
KBC-team. Contact: Marina 
Horstman-Ockhuisen, tel. 
06-12726176.

KORTENHOEF – Zaterdag 14 
oktober was op de gemeente-
werf de jaarlijkse vlootschouw 
van de strooiwagens van Wij-
demeren. Een dag waarop de 
gemeente liet zien waar ‘hun 
mannen’ ’s winters mee bezig 
zijn, bij nacht en ontij, als de 
meesten van ons nog op één 
oor liggen. 

Door: Saskia Luijer

Het hoorde er natuurlijk bij, 
maar op de mooie herfstdag 
met 20 graden deed de warme 
chocomel met slagroom toch 
wat vreemd aan. Met een beker-
tje dampende drank in de hand, 
luisterden de belangstellenden 
naar het welkomstwoord van 
wethouder Th eo Reijn. Hij 
was thuis opgehaald door een 
strooiwagen en vertelde vol 
lof over de nieuwe manier van 
strooien waarbij het milieu 
zo min mogelijk wordt belast. 
Erik van de Belt van SBS bena-
drukte dat duurzaamheid ook 
nadrukkelijk in de aanbeste-

ding was meegenomen. Sinds 
vijf jaar verzorgt de gemeente 
namelijk niet meer zelf de glad-
heidsbestrijding, maar heeft  dit 
uitbesteed aan de Stads Beheer 
Service. Zij rijden per uitruk 
met twee vrachtwagens en twee 
kleinere strooiwagens 184 km 
in Wijdemeren, waarvan de 
strooiroute 122 km is. Daarbij 
is het gladheid-meldsysteem 
een belangrijke maat om in te 
schatten wanneer er gestrooid 
moet worden en hoeveel. Dit 
meldpunt bevindt zich op het 
koudste punt in de gemeente; 
het Stichts End in Ankeveen.

Winterlogica
Sinds dit jaar zijn de strooi-
wagens voorzien van het win-
terlogic-systeem. Een volledig 
geprogrammeerd navigatiesys-
teem dat elke straat van de Wij-
demeerse strooiroutes kent en 
precies weet waar er gestrooid 
moet worden. De machine 
schakelt automatisch aan of uit 
en past ook de strooibreedte 
aan op het wegennet. Zo kan 

er heel nauwkeurig 
gewerkt worden. Af-
hankelijk van het weer 
strooit men 7, 10 of 
15 gram per vierkante 
meter. De minimale 
hoeveelheid is preven-
tief, voor als er gladheid 
dreigt. Wanneer er echt 
sneeuw voorspeld is, 
komt het maximale 
aantal op de weg. En 
dat is een stuk minder 
dan vroeger omdat men 
tegenwoordig ‘nat zout’ 
gebruikt. Op ingenieuze wijze 
wordt op de wagen droog zout 
vermengd met opgelost zout. 
Het natte plakzout dat hierdoor 
ontstaat blijft  beter op de weg 
liggen, heeft  sneller eff ect en 
werkt ook langer door. Door 
al deze veranderingen bespaart 
de gemeente ongeveer de helft  
aan strooizout. Evengoed ligt 
in de opslagloods op de ge-
meentewerf 120.000 kilo klaar 
en heeft  men bij leverancier 
Akzo nog eens 250 ton gereser-
veerd als strategische voorraad.

Eigen strooikarretje 
Bij de vlootschouw trokken de 
wagens, sneeuwschuiven en 
het strooisysteem veel bekijks 
en vooral voor kinderen was 
het een attractie. Ze moch-
ten een rondje meerijden en 
stapten aarzelend in de cabine 
voordat ze met fl ikkerend 
zwaailicht op pad gingen. In 
tijden van gladheid strooit SBS 
in Wijdemeren de hoofdroutes, 
schoolroutes en bruggetjes. 
Wie in een woonwijk woont 
die niet op deze route ligt, en 

zijn eigen straat of hofj e graag 
sneeuwvrij wil maken, kan via 
de gemeente een klein strooi-
karretje in bruikleen krijgen 
met 10 kg zout. 
Dit initiatief is vorig jaar als 
‘Appelboomproject’ in Anke-
veen gestart en wordt wegens 
succes uitgebreid. Een handig 
en praktisch idee. Iets voor uw 
buurt?

Wijdemeren is winterklaar

De caravanparken aan de 
Nieuw Loosdrechtsedijk 223- 
293 hebben een advocaat in de 
arm genomen om hun bezwa-
ren tegen het Gebiedsakkoord 
onder de aandacht te brengen. 

Zij hebben grote bezwaren 
tegen het plan dat erop neer 
komt dat de Stille Plas gaat 
functioneren als het depot voor 
alle bagger die vrijkomt bij 
het uitbaggeren van de andere 
Loosdrechtse plassen.
Onder het mom van het creëren 
van natuureilanden worden de 
negatieve gevolgen afgewenteld 
op de omwonenden van de Stil-
le Plas, schrijft  advocaat Wal-
raven. Dat er gebaggerd moet 
worden is begrijpelijk, maar de 

caravanparken menen dat er 
naar andere oplossingen moet 
worden gezocht. Die oplossin-
gen zijn er ook, zelfs in de Stille 
Plas waar zich een afgesloten 
depot aan de zuidzijde van de 
Plas bevindt dat marginaal met 
bagger is gevuld(experiment 
uit 2002). Dankzij zijn op-
pervlakte van circa 9 ha en de 
forse diepte van 8 m biedt dit 
depot nog ruimte voor nieuwe 
bagger. Daarvoor zijn nieuwe 
natuureilanden volstrekt niet 
nodig. De caravanparken, 
verenigd in de belangengroep 
Muyenveld- St. Pieter, zullen 
tot de hoogste instanties proce-
deren om de unieke kwaliteiten 
van de Stille Plas te behouden.
De uitvoering van het Ge-

biedsakkoord vergt een veel-
voud van besluiten waartegen 
bezwaar en beroep openstaat. 
Daar zullen zijn cliënten ge-
bruik van maken, vervolgt de 
advocaat. Dit is een heilloze 

weg, daarom willen de parken 
samen met gemeente, provin-
cie, waterschap en de andere 
partijen mee denken aan ande-
re oplossingen voor de bagger-
problematiek.

Caravanparken nemen advocaat in de arm

REGIO - Het Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht en vijftien 
regiogemeenten werken sa-
men. Het doel? Een klimaatbe-
stendige regio. Door klimaat-
verandering worden de zomers 
steeds droger en warmer en 
duren ze langer. 

Daarnaast vallen er steeds 
zwaardere regenbuien. De ge-
meenten en Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht gaan on-
derzoeken hoe kwetsbaar de 
regio is als het gaat om water-
overlast, overstromingen, hitte 
en droogte. Dat onderzoek is 
een zogenaamde ‘stresstest kli-
maatadaptatie’. 

De ‘stresstest’ laat zien waar 
het in de regio nog onvoldoen-
de klimaatbestendig is. De re-
sultaten worden gepresenteerd 
in een digitale klimaatatlas. 
Die digitale atlas is eind 2017 
beschikbaar via een website. 
Het bedrijf Nelen & Schuur-
mans B.V. voert de stresstest 
uit en levert de digitale kli-
maatatlas aan. De resultaten 
laten zien hoe verschillende 
gebieden in de regio ervoor 
staan. Zo kunnen de gemeen-
ten en het waterschap bepalen 
waar ze aan de slag gaan. Ook 
inwoners kunnen zien of hun 
perceel, woning of straat kli-
maatbestendig is. Waar nodig 

kunnen zij ook maatregelen 
nemen. De website is eind 
2017 beschikbaar. Alle ge-
meenten moeten in 2019 over 
een stresstest beschikken. Dit 
komt voort uit het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie dat af-
gelopen Prinsjesdag is gepre-
senteerd. 

Klimaatbestendige 
leefomgeving
Wethouder Jan-Jaap de Kloet: 
“We zijn al volop bezig om 
Wijdemeren klimaatbestendig 
te maken. Dit doen we door bij 
projecten in de buitenruimte 
altijd te kijken naar een kli-
maatbestendige inrichting en 

bijvoorbeeld tegels te vervan-
gen door groen. Met de resul-
taten van de stresstest kunnen 
we straks nog beter inspelen 
op de effecten van klimaatver-
andering. Als inwoner kunt u 
ook een bijdrage leveren aan 
een klimaatbestendige leefom-
geving. We gaan dit onder an-
dere stimuleren door het aan-
bieden van regentonnen. Ook 
brengen we in de eerste helft 
van 2018 een ‘Waterkrant’ uit 
met tips om zelf aan de slag te 
gaan voor een klimaatbesten-
dige omgeving.” 

Samen werken aan klimaatbestendige regio
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WIJDEMEREN - Op vrijdag 10 
november is het de Dag van 
de Mantelzorg. Iedereen die 
in Wijdemeren langdurige 
zorg aan familie, vrienden of 
buren geeft worden door het 
Kursusprojekt, Versa Welzijn en 
gemeente Wijdemeren in het 
zonnetje gezet.
 
Op de Dag van de Mantelzorg 
zijn er tussen 10.00 en 22.00 
uur diverse gratis activiteiten 
voor mantelzorgers in ’s-Gra-
veland, Loosdrecht en Hilver-
sum. 
 
Programma Kursusprojekt
Het Kursusprojekt geeft  van 
10.00 tot 12.30 uur de cursus-

sen handlettering, tapas en vo-
gelvoederkransen maken. Van 
13.30 tot 16.00 uur zijn er cur-
sussen antipasti, schilderen of 
herfstkransen maken te volgen. 
De locatie is het 3-Luik aan de 
Acacialaan 2 in Loosdrecht. 
 
Programma Versa Welzijn
Versa Welzijn organiseert van 
10.00 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 16.00 uur een High 
Tea in de Sperwershof aan het 
Noordereinde 52 in ’s-Grave-
land. Ook is er om 18.30 uur 
een gratis fi lmavond in het 
Filmtheater aan het Herenplein 
5 in Hilversum. 
 
Aanmelden voor 
1 november
Aanmelden voor de activiteiten 
van het Kursusprojekt kan vóór 
1 november bij Maire van der 
Meulen via mantelzorg2017@

kploosdrecht.nl of 06 26 704 
048. Aanmelden voor de acti-
viteiten van Versa Welzijn kan 
bij Herma Kleve via hkleve@
versawelzijn.nl of 035 623 11 
00. Lees het programma ook 
via www.wijdemeren.nl/man-
telzorg. 
 
Mantelzorgwaardering
Gemeente Wijdemeren vindt 
de inzet van mantelzorgers 
bijzonder en waardevol. Voor 
hen is er een mantelzorgwaar-
dering beschikbaar. Dit bedrag 
van 200 euro is aan te vragen 
tot 30 november 2017 via www.
wijdemeren.nl/mantelzorg-
waardering.

Dag van de Mantelzorg

Winkeltijden: Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur,  zaterdag gesloten

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

c.v.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

Tel. 035 - 656 12 87
Fax 035 - 656 22 38

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl

Wat houdt ons veel bezig? 
Als je naar reclame kijkt, dan 
zijn genieten en geluk belang-
rijke momenten. 
Genieten op een terras met 
een zorgeloos biertje, je haren 
laten waaien met een geluk-
brengende shampoo. 
Je kunt je leven plannen rond-
om geluksmomenten. Je gaat 
uit je dak op een dance-festival. 
Je ziet uit naar het verstilde en 
heilige genieten in de concert 
zaal. Je kijkt vol bewondering 
naar dat ene schilderij te zien. 
Voor veel mensen is dat genie-
ten niet weggelegd. 
Een Nederlandse kunstenaar, 
Renzo Martens, heeft  eens 
een documentaire gemaakt. 
Daarin probeerde hij in Afrika 
mensen te helpen om hun wel-
vaart te verbeteren. Zodat ze 
ook kunnen genieten zoals wij.  
Tegelijkertijd maakt hij zicht-
baar dat onze telefoons draai-

en op hun werk. Zij wroeten 
met blote handen in de aarde 
om het metaal coltan op te 
graven voor mijn smartfoon. 
Alleen - zij verdienen er bijna 
niets mee. Houdt daarmee hun 
genieten op? Renzo Martens 
(zie Youtube) organiseerde als 
afscheid een  feestavond bij 
de armste mensen. De slogan 
was: Enjoy poverty. Geniet van 
armoede. 
Werelden van verschil. Zij 
werken zich ongezond voor 
bijna niets. Om ons genieten 
te vergroten - worden zij uit-
gebuit. Het is van alle tijden 
- Groningen is dichtbij....
In de bijbel schrijft  een soort 
fi losoof (Prediker) over genie-
ten. Je kunt geluk en genieten 
niet blijvend regelen voor je-
zelf. Er zijn tijden in het leven 
van opbouw en afb raak, van 
huilen en lachten, van leven 
en sterven. De popgroep Th e 

Birds maakten er in 1965 met 
Turn, turn, turn een hit mee. 
Ook Bruce Springsteen cover-
de de song in 2008. Geluk en 
genieten - daar kun je zelf geen 
voorraad voor de rest van je 
leven van aanleggen. 
Als je ondanks onrecht, ar-
moede, ziekte en vervreem-
ding geniet - dat is een kado 
van God. 
Veel mensen in onze samenle-
ving zien God niet in verband 
met geluk. Je verdient het toch 
zelf? Of - iedereen heeft  toch 
recht op geluk?  

Waarom dit hele verhaal? 
Dit jaar denken veel kerken 
terug aan het jaar 1517. In ok-
tober van dat jaar publiceerde 
Luther zijn protest tegen aller-
lei denkbeelden in de toenma-
lige kerk.
Hij had iets ontdekt dat in de 
kerk helemaal onder het stof 

was geraakt. Veel kerk-re-
geerders eigende zich allerlei 
goederen, macht en mensen 
toe. Voor gewone mensen was 
die welvaart niet weggelegd. 
De gewone mensen moesten 
geluk en genieten uitstellen tot 
in de hemel. Tot de zaligheid 
in eeuwigheid. En daarvoor 
stelde de kerk allerlei eisen aan 
gewone mensen. De hemel 
moest je verdienen. 
Luther heeft  zijn best gedaan 
om de hemel te verdienen. Dat 
lukte niet. Hij ontdekte in de 
bijbel dat het ook niet nodig 
was. 
Die her-ontdekking van die 
oude waarheid heeft  de we-
reldgeschiedenis veranderd. 
En daarin staat het woord ‘ge-
nade’ centraal. 
Genade - de onverdiende, on-
verdunde goedheid van God 
geeft  een heel andere kijk op 
het leven.

Jezus maakt die andere kijk 
op het leven zichtbaar. Hij was 
voor veel mensen in zijn tijd  
de bron van genezing in dit 
leven. Voor alle mensen van 
alle tijden heeft  Hij een leven 
zichtbaar gemaakt, dat dit le-
ven overstijgt. Dat voorbij alle 
gemis en moeite een andere 
kwaliteit van leven onthult. 
Een leven dat nooit weer stuk 
gaat, een leven dat je kunt ont-
vangen. Zelfs na de dood. 
Het leven van Jezus maakt dat 
leven zichtbaar. In zijn leven 
waarin Hij geen welvaart na-
streefde - maar het welzijn van 
anderen. Welzijn, niet voor 
het moment, niet voor het nu 
alleen. 
Zijn unieke leven en zijn ver-
schijning in een ander lichaam 
zijn daarvan de vooruitblik. 
Daarom vieren de kerken in 
Loosdrecht in alle verschei-
denheid het leven van Jezus. 

Genieten, geluk en genade KERKEN VAN 
LOOSDRECHTdoor Auke Siebenga, predikant NGK Loosdrecht.

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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Bianca de Graaf – Spierings is 
al vanaf 1987 oefentherapeut 
Cesar. Eerst bij het Fysioprak-
tikum aan de Nootweg, nu 
alweer 16 jaar bij de Huisart-
senpraktijk aan de Eikenlaan. 
Ook na 30 jaar is ze nog steeds 
enthousiast over haar vak. 

Daarom schreef ze een prijs-
vraag uit met de vraag waaraan 
ze een bedrag van 1500 euro het 
beste kon uitgeven. Die werd 
gewonnen door Reimara Slok-
ker, ze kreeg een dinerbon van 
restaurant Het Regthuys in re-
creatiepark Mijnden. Zij kwam 
met het idee om het Bijenlint 
uit te breiden. Dus schenkt Bi-
anca de gemeente vele soorten 
bloembollen. Voor dat bedrag 
kan er 60 meter worden ge-
vuld met ruim 350 bollen per 
meter. Dat is een gigantische 
hoeveelheid kleur en geur. Die 
werden geplant in de groen-
strook bij de rotonde waar de 
Oud Loosdrechtse overgaat in 
de Nieuw Loosdrechtsedijk. 
Haar schenking draagt bij aan 

het verder uitbreiden van het 
Bijenlint in Loosdrecht. Niet 
alleen geeft  dat een prachtig 
aanzicht vanaf half februari 
tot eind mei, ook bieden de 
planten de bijen een gelegen-
heid om voldoende voedsel te 
vinden. Een onderdeel van de 
natuurlijke kringloop, zonder 
bijen geen voedsel. Na de dood 
van haar man keerde ze vorig 

jaar terug naar Loosdrecht. Dat 
heeft  ze tot nu toe ervaren als 
een warme deken, oude con-
tacten werden weer opgehaald, 
spontane ontmoetingen onder-
weg in het dorp, praatjes bij de 
supermarkt. 

Professioneel
De praktijk van Bianca de Graaf 
is verder steeds professioneler 

geworden. Ze is aangesloten 
bij het Kwaliteitsregister. Naast 
het behandelen van reguliere 
klachten specialiseert zij zich 
het langer zelfstandig thuis wo-
nen van ouderen, en valpreven-
tie. Ook werkte ze mee diverse 
projecten, waarvan de laatste 
gericht was op bespreekbaar 
maken van incontinentieklach-
ten en aanreiken van mogelijk-
heden om dit te verminderen. 
Binnenkort starten in de Drie-
luik groepslessen, waarbij aan 
balans, conditie en spierver-
sterking gewerkt wordt. Tot de 

kerst is dit voor de doelgroep 
beginnend dementerenden 
via Kursusprojekt / King Art-
hurgroep. In januari 2018 
start de cursus voor iedereen 
die redelijk mobiel is, maar 
zich  onzekerder voelt over de 
balans in de dagelijkse bewe-
gingen. Kortom, Bianca zit vol 
plannen. 
In aanwezigheid van wethou-
der Th eo Reijn en medewer-
kers van de fi rma Lubbe uit 
Lisse werden woensdag jl. ruim 
21.000 bollen in korte tijd ma-
chinaal in de grond geplant.  

Therapeut Bianca de Graaf schenkt bollen voor Bijenlint

Woensdag 25 oktober 17.00 – 20.00 uur
L E E R & S U È D E   V E R K O O P

Jassen - Colberts - Jacks vanaf € 289,-
*** 

Wij trakteren alle geïnteresseerden die komen
op een glas Prosecco en Italiaanse hapjes!

In het kader van het thema 
van dit jaar ‘Mantelzorg doe je 
samen’ nodigt Inovum man-
telzorgers uit op donderdag 
9 november in het Grand Café 
Emtinckhof voor een feestelij-
ke bijeenkomst met muzikale 
omlijsting om de mantelzor-
gers in het zonnetje te zetten 
en gelegenheid te geven eens 
met elkaar van gedachten te 
wisselen.

Tevens is er dit jaar speciale 

aandacht voor een reeks van 
innovaties die het leven van 
ouderen en dementerenden 
een stuk makkelijker maken. 
Tijdens de bijeenkomst is de 
onlangs gestarte Dementheek 
open voor informatie en geeft  
de Dementiewinkel een pre-
sentatie. Zij zijn ook aanwezig 
met een eigen stand.
De entree is vanaf 17.30 uur 
met een hapje en drankje, 
gevolgd door een presentatie 
van de Dementiewinkel. Rond 

19.00 start de gezamenlijke 
wintermaaltijd met koffi  e als 
afsluiting. Kent u een mantel-
zorger in uw omgeving die een 
schouderklopje verdient dan 
kunt u hem of haar opgeven 
bij: Inovum Dagactiviteiten 
Emtinckhof Tel: 035-5888230 
(9.00-17.00 u.; woensdag geslo-
ten) of per mail: dagactivitei-
ten@inovum.nl

Inovum zet de mantel-
zorger in het zonnetje 

Afgelopen zaterdagmiddag 
opende dierenarts Madelijn 
de With een nieuwe praktijk bij 
Andy’s Dierensuper aan de Oud 
Loosdrechtsedijk. 

Door: Herman Stuijver

Te midden van de vele gasten 
vertelde Madelijn die al vele ja-
ren actief is in Kortenhoef, dat 
ze na ongeveer 3 jaar samen-
werking nu defi nitief een eigen 
vestiging heeft  in Loosdrecht. 
“Die afgelopen jaren waren zo 
goed bevallen met steeds meer 
aanloop dat het echt tijd werd 
voor een grotere ruimte.” In-
derdaad is er naast de super nu 
een fraaie praktijkruimte met 
veel licht in blauwwitte tinten. 
Met een gezellige wachtruim-
te. Voorlopig is de praktijk op 

dinsdag en donderdag tussen 9 
en 15 uur open. Dan zal parave-
terinair Janina Hekner de prak-
tijk bezetten en zal Madelijn op 
oproepbasis beschikbaar zijn. 
“Dat wordt op en neer rijden, 
maar dat was ik al gewend” zegt 
Madelijn. De dierenarts heeft  
voornamelijk te maken met 
honden, katten, konijnen en 
kleinere gezelschapsdieren. In 
deze praktijk is ze in staat om 
alle standaardbehandelingen 
uit te voeren. 
Een dierenarts naast een Die-
rensuper is een perfecte match, 
vindt Nick van Henten van de 
supermarkt. De jonge eige-
naar verwacht het komende 
jaar nog meer vernieuwingen. 
“Madelijn past perfect bij 
ons. Professioneel, maar toch 
klantvriendelijk. Terwijl het 

karakter met een dorpsdieren-
arts behouden blijft .” Het is ook 
mooi meegenomen dat er in de 
grote Andy’s Supermarkt ook 
veel dierenproducten te koop 
zijn. Met de dierenarts zijn er 
uiteraard duidelijke afspraken 
gemaakt welke medicijnen zij 
verkoopt. Terwijl echtgenoot 
Marc en zoon Sjef de gasten 
verwennen met culinaire lek-
kernijen hebben Madelijn en 
Nick het druk. Madelijn is nu 
al in haar rol als dierenarts als 
verschillende gasten haar ad-
viezen vragen over hun kreu-
pele cavia of corpulente teef. 

Dierenartspraktijk Madelijn
Oud Loosdrechtsedijk 34
naast Andy’s Dierensuper
 035- 656 1074
www.dapkortenhoef.nl.

Dierenarts Madelijn opent praktijk bij Andy’s Dierensuper
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onze zolder was het een soort 
museum” vertelt Ellen de Haan 
“die hebben we opgeruimd. In 
ons magazijn hebben we nog 
een paar volle schappen.” Er 
zijn zelfs memorabilia bij die 
nog niet zijn uitgepakt. Voor 
de liefh ebbers is het zeker de 
moeite waard om zorgvuldig 
dit etalagemuseum goed te 
bestuderen, maar ook voor 
anderen is het leuk om terug te 
gaan naar ‘die goeie ouwe tijd’ 
met houten, plastic, metalen en 
andere electroapparatuur.
U kunt alles kopen voor een 

schappelijke prijs.
Electro World van Melsen; 

Nootweg 20, 1231 CV Loos-
drecht

Wĳ  zĳ n op zoek naar een servicemonteur t.b.v. controle brand-
blusmiddelen en noodverlichting en aanverwante artikelen.  Als 
servicemonteur ben je het visitekaartje van Tempo Voorneveld 
Brandbeveiliging. 
In deze afwisselende functie voer je onderhoud en controles uit aan 
kleine blusmiddelen, brandslanghaspels en noodverlichtingen bĳ  
een gevarieerde kring van vaste klanten Daarnaast ben je in staat om 
onze klanten pro actief te adviseren op het gebied van brandveilig-
heid. Je werkt nauw samen met onze medewerkers van de binnen-
dienst en het team monteurs in de buitendienst.  Jou werkgebied is 
landelĳ k (Voornamelĳ k Gooi en Vechtstreek).
Functie eisen:
- Liefst in bezit van een REOB certifi caat  - Rĳ bewĳ s B
- tussen de 20 en 35 jaar (m)  - klantgericht
- communicatief en sociaal vaardig   -Zelfstandig
- gedisciplineerd en georganiseerd  - representatief
- enige elektrotechnische ervaring
Bedrĳ fsprofi el:
Voorneveld Brandbeveiliging is al ruim 40 jaar actief op het gebied 
van brandbeveiliging met als werkgebied vrĳ wel het hele land. 
Kwaliteit is voor ons een hoge prioriteit.
Herken jĳ  je in dit profi el, aarzel dan niet 
om contact op te nemen met ons. Contactgegevens:
 Tempo
 Voorneveld Brandbeveiliging
 Afdeling personeelszaken
 Kastanjelaan 20
 1231 ZA  Loosdrecht
 info@tempoholland.nl
 035-5823452

LOOSDRECHT- Al 32 jaar knipt 
Jolanda van Aurich met veel 
plezier de kapsels van mannen 
en vrouwen in Jolanda’s Haar-
mode, samen met Iris, Marjan 
en Linda. 

Door: Herman Stuijver

“Als klein meisje wilde ik ei-
genlijk verpleegster worden. 
Ik vond dat kapje zo leuk. 
Maar ik speelde ook altijd al 
kapster, hoor” vertelt Jolanda 
“dat verzorgende zat er toen al 
in.” Uiteindelijk volgde ze kap-
persopleiding aan de Anthony 
Fokkerweg in Hilversum en 
werkte eerst bij een Hilversums 
bedrijf voordat ze de Loos-
drechters veroverde met haar 
altijd vrolijke knipwerk. Ze be-
gon 32 jaar geleden bij Henny’s 
Haarmode op het Lindeplein. 
In hetzelfde pand werkt ze nu 
nog steeds elke dag met plezier. 
Nadat ze vijf jaar medevennoot 

was van Henny nam ze de zaak 
bijna 20 jaar geleden over, op 1 
januari 1998 werd het Jolanda’s 
Haarmode. 
“Het is echt een prachtig vak. 
Mensen weer mooi maken 
door een passend kapsel is 
echt een passie voor mij. Dat 
verveelt nooit. Daarnaast doe 
je veel sociale contacten op. 
Bij mijn kapsalon komen veel 
vaste klanten die blijkbaar 
vertrouwen in ons stellen, dat 
geeft  een fi jn gevoel” vervolgt 
Jolanda. 

Wie op het Lindeplein de zaak 
binnenwandelt, wordt onge-
twijfeld verrast door de grote 
ruimte. Een moderne zaak met 
veel licht en sfeervolle aankle-
ding waar tegelijkertijd met 
groot gemak meerdere klanten 
kunnen worden geholpen. Ma-
trix is overal aanwezig in Jolan-
da’s shop, het Amerikaanse 
merk dat gebaseerd op een mix 

van natuurlijke plantextracten 
en nieuwste technologie er-
voor zorgt dat alle haartypen 
de juiste behandeling krijgen. 
“En niet getest op dieren” voegt 
Jolanda er spits aan toe.  

“Ach, ik heb eigenlijk geen 
specialisme. Knippen, verven, 
permanenten. Ik doe het alle-
maal even graag. Ook baarden 
knippen en scheren, ik draai er 
mijn hand niet voor om.” Dat 
ze inmiddels een enorme er-
varing heeft  opgebouwd, blijkt 
ook uit het feit dat Jolanda’s 
Haarmode een erkend leer-
bedrijf is. Menig jonge kapper 
heeft  de eerste schreden van 
het vak op het Lindeplein ge-
zet. Daarnaast is Jolanda actief 
als gecommitteerde bij kap-
persexamens. Aan de hand van 
een lijst met vaste criteria moet 
ze de studenten beoordelen. 
“Wat mij betreft  is er geen spra-
ke van een bepaalde trend. Kies 

een kapsel wat bij een bepaalde 
persoon past. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik bijna altijd in één 
oogopslag zie wat bij iemand 
hoort” sluit ze af “tenminste als 
de klant dat wil.”

Jolanda’s Haarmode
Lindelaan 96;
1231 CN Loosdrecht
maandag gesloten; dinsdag t/m 
vrijdag van 8:00 - 17:00 uur; 
zaterdag van 8:00 - 14:30; 035 
5824671 of loop gewoon even 
binnen.

Jolanda’s Haarmode voor een passend kapsel

(v.l.n.r.) Iris, Marjan, Jolanda 
en Linda heten u welkom

Wie een dezer dagen het win-
kelcentrum aan de Nootweg 
bezoekt, moet zeker eens een 
blik werpen op de etalage van 
Electro World van Melsen. 

Een zaak die tot in de derde 
generatie is uitgegroeid tot 
de elektrospecialist in Loos-
drecht en omstreken heeft  

zijn nostalgische apparatuur 
uitgestald.  Daar treft  u een 
keur aan apparaten: tv-toe-
stellen, radio’s, platenspelers, 
walkmans, stofzuigers, een 
generator, bandrecorders, een 
waterkoker en zelfs het eerste 
elektrische scheerapparaat. Al-
lemaal prachtig vormgegeven, 
veelal in originele staat. “Op 

Nostalgische etalage bij Electro World van Melsen

‘s- GRAVELAND- De bladeren 
vallen van de bomen, de pad-
denstoelen schieten de grond 
uit en de eekhoorntjes zijn 
maar druk met de aanleg van 
hun wintervoorraad. Dit is het 
moment om naar het bos te 
gaan, wanneer kan dit nou 
beter dan tijdens de herfstva-
kantie?

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek is van zaterdag 14 
t/m zondag 29 oktober, elke 
dag geopend van 10:00 tot 
17:00 uur. 
Of een wandeling langs bijzon-
dere bomen in ’s-Graveland. 
Ontdek op zaterdag 28 okto-
ber (10.30 uur) of 4 november 
(14.00 uur) de unieke bomen 
op buitenplaats Boekesteyn 
in ‘s-Graveland. Wandel 2 uur 
mee met onze boswachter. 
Oude, dikke, hoge, zeldzame en 

soms grillig gevormde bomen 
bebossen de buitenplaats. Met 
allemaal hun eigen geschiede-
nis. Ontdek hier de dikste den 
van Nederland.

Handig om te weten
De wandeling duurt 2 uur en 
is geschikt voor volwassenen; 
honden mogen niet mee; voor 
alle activiteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmelding en 
betaling vooraf via de website. 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ, 035- 656 30 80; lid 
€ 5,00, niet lid € 8,00; www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek

Foto:© Natuurmonumenten, 

Johan van Galen Last

Activiteiten Natuurmonumenten 

Herfstvakantie en bijzondere bomen
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'Hockey'

Hilversumse hockeyclub wint 
Challenge 100
Mischa Pohlmann en Olaf 
Gockel wonnen vorige week 
5000 euro bij de Hilversumse 
Challenge 100, omdat zij voor 
de Hilversumsche Mixed Hoc-
key Club een concreet plan 
bedachten om de CO2 op hun 
club drastisch te verlagen. 

Door: Herman Stuijver

HMHC is een grote vereni-
ging, aan het Jagerspaadje 24, 
waar zo’n 1500 leden actief 
zijn, onder wie ongeveer 1000 
jeugdleden in het traditionele 
geelblauwe tenue. “Het past 
helemaal in onze missie.
HMHC is een hedendaagse 
plek en een veilige, positieve 
en sportieve omgeving, waar 
iedereen die binding heeft 
met de hockeysport, elkaar 
kan ontmoeten, inspireren en 
ontwikkelen, zich welkom en 
thuis voelt en heel graag een 
steentje bijdraagt” vertelt be-
stuurslid Olaf Gockel. 

Samen schreven zij een plan 
dat uiteindelijk ertoe zal lei-
den dat de club per jaar 68.400 
kg CO2 zal compenseren “we 
worden CO2 neutraal”. De 
wedstrijd waaraan HMHC 
deelnam, was uitgeschreven 
door de gemeente Hilversum, 
onder de titel Challenge 100, 
een uitdaging om in 2020 de 
totale uitstoot te beperken tot 
100.000 kg. Er waren maar 
liefst 49 inzendingen, in de 

categorie ‘sport’ 
won HMHC. 
Met het prij-
zengeld zal de 
firma Degree-n 
i n f r a r o d e 
warmtepanelen 
aanleggen die 
60% reductie 
op het gasver-
bruik zal ople-
veren. 

Mischa en Olaf schreven dit 
plan met een serie concrete 
maatregelen: ledlampen rond 
de vijf velden (50% minder 
stroom), zonnepanelen op het 
dak van het clubhuis, wind-
turbines op de lichtmasten, 
meer bomen aanplanten, pa-
pierloze wc’s, urinoirs zonder 
waterverbruik en elektrische 
oplaadpunten op het parkeer-
terrein. “We zijn niet alleen 
bedenkers, maar ook doeners” 
zegt Mischa “nu komt de tijd 
dat we dit kunnen uitvoeren.” 
Dat ziet er gunstig uit, niet 
alleen omdat de financiering 
door de lage rente makkelij-
ker te verkrijgen is, ook leidt 
deelname aan een Challenge 
100 tot meer kansen. Mischa 
enthousiast: “Je ziet overal 
verbinding ontstaan. Met het 
bedrijfsleven. Bijvoorbeeld dat 
de firma Grohe mee wil den-
ken over wc’s zonder water. 
Zij zien in onze sportclub een 
promotie om dat verder uit 
te dragen.” Zo ziet Pohlmann 

nog veel meer kansen om, wat 
hij ‘de sociale as’ noemt, uit te 
breiden. Terwijl Gockel wijst 
op de centrale rol die zijn ver-
eniging speelt. “Nu is het stil, 
maar in de weekends is het een 
dynamisch geheel. Niet alleen 
door de vele leden, maar ook 
ouders, grootouders, vrienden, 
enzovoort, zijn dan aanwezig. 
Ik durf te stellen dat onze so-
ciale footprint wel 3x zo groot 
is. Welnu, door te laten zien 
dat je waarde hecht aan duur-
zaamheid kan dat zich verder 
verspreiden, krijg je steeds 
meer verbindingen.” Ook de 
sponsors en businessclub van 
de HMHC worden betrokken 
bij het toekomstplan. Ze willen 
de jeugd een belangrijke rol 
geven en de groene gedachte 
doorgeven en stimuleren. Niet 
afwachten, zelf aanpakken, 
met die instelling gaat de hoc-
keyclub voor goud. 
Kijk voor meer info op https://
www.hmhc.nu

'Voetbal'

Loosdrecht mocht zijn vierde 
wedstrijd van het seizoen 
spelen tegen JSV. Op het 
prachtige complex in Nieu-
wegein was de hoop dat de 
mannen de goede tweede 
helft tegen FC De Bilt zouden 
doortrekken. Onder prima 
weersomstandigheden trapte 
de ploeg uit Nieuwegein af, 
Loosdrecht begon goed en 
voetbalde makkelijk tussen 
de linies door.

Door: Roy Versluis

De 0-1 kwam op naam van 
Chamiel Hok a Hin die een 
afgeslagen corner ineens op 
doel schoot, een lekkere start 
door de voorsprong. Na de 
0-1 gaf de ploeg het initiatief 

volledig uit handen en JSV 
profi teerde daarvan, na en-
kele kansen voor JSV viel de 
terechte 1-1. Ook de rest van 
de tijd bleef JSV het bepalende 
elft al. 

Na rust wederom een Loos-
drecht dat we graag willen 
zien, de meeste duels werden 
gewonnen en werd er korter 
gedekt, de tegenstander moest 
verder achteruit. Kans op kans 
werd gecreëerd en het wach-
ten was op de 1-2. Loosdrecht 
was de baas in Nieuwegein, 
maar bij wedstrijden winnen 
hoort ook doelpunten maken. 
Dit gebeurde niet ondanks 
voldoende kansen.
Bij niet verliezen hoort ook 
doelpunten voorkomen. Ook 

dit lukte helaas niet. In de 
82e minuut een voorzet vanaf 
links die werd binnengekopt 
door de rechtsbuiten van JSV: 
2-1.
Geheel tegen het beeld van 
de 2de helft  in verliest Loos-
drecht zijn tweede wedstrijd 
van het seizoen. Het blijft  
steken op 4 punten. Het elft al 
zal moeten beseff en dat in de 
tweede klasse iedereen aan 
elkaar gewaagd is. Wanneer 
dat besef er is en er meer als 
team gespeeld gaat worden, 
dan zit er potentie in het 
elft al, dit laten ze bij vlagen 
ook zeker zien. Maar er zijn 
momenten dat de ploeg door 
de ondergrens heengaat zoals 
deze wedstrijd de eerste helft .
De eerstvolgende wedstrijd 
is uit tegen CDW in Wijk 
bij Duurstede. Hopelijk is er 
dan het besef dat niks vanzelf 
komt, ook niet goede resulta-
ten

Opnieuw een wedstrijd 
met twee gezichten

Mischa Pohlmann en Olaf Gockel

'Schaken'

WIJDEMEREN - Op woensdag 
8 november wordt alweer 
voor de dertiende keer het 
schoolschaaktoernooi van de 
gemeente Wijdemeren gehou-
den. De eerste drie teams, van 
de Jozefschool, zijn inmiddels 
al aangemeld, maar uiteraard 
rekenen we op veel meer 
teams.

Door: Patrick Kreuning

Het toernooi zou in Anke-
veen gehouden worden op 
de Joseph Lokinschool, maar 
door het continurooster waar 
men daar mee werkt bleek dat 
niet haalbaar. Derhalve wordt 
er uitgeweken naar de Re-
genboog te Kortenhoef waar 
tussen 13.30 en 17.00 uur de 
hersenen weer overuren ma-
ken. Zal de Warinschool dit 
jaar weer mee doen en met de 
prijs aan de haal gaan?
Vorig jaar deden ze het bij de 
regionale fi nales zeer goed, ze 
werden tiende van de veertig, 
zo hoog waren Wijdemeerse 

scholen nog nooit geëindigd. 
De top vijf is goed genoeg om 
deel te mogen nemen aan het 
Nederlands Kampioenschap.

Sponsors
Een paar sponsors hebben 
vorig jaar aangegeven dit jaar 
niet meer te zullen sponsoren, 
omdat hun kinderen de basis-
school inmiddels verlaten heb-
ben. De komende weken ga ik 
dus weer op zoek naar nieuwe 
sponsoren. Mocht uw bedrijf 
interesse hebben, dan verneem 
ik dat graag. Daar het een kin-
deractiviteit betreft  zijn cafés, 
slijterijen, wijnhandelaren en 
tabakswinkels minder geschikt 
als sponsor. 
Het is nog een verrassing wie 
dit jaar het toernooi mag ope-
nen, zeker is dat Johan Verburg, 
Gabri van de Schootbrugge en 
ondergetekende weer aanwe-
zig zullen zijn om alles in goe-
de banen te leiden. We hopen 
weer op veel belangstelling van 
ouders, leerkrachten en andere 
geïnteresseerden.

Schoolschaaktoernooi
Wijdemeren

'Zeilen'

Onder bijna ideale omstan-
digheden zijn dit weekend 
de Coen Gülcher Memorial 
zeilwedstrijden op de Loos-
drechtse Plassen gezeild. Met 
de Coen Gülcher Memorial 
wordt door de KWVL elk jaar 
de Loosdrechtse ontwerper 
van de FD (Flying Dutchman) 
en FJ (Flying Junior) herdacht.

Op beide wedstrijddagen 
scheen de zon volop, de tem-
peratuur was met ruim 20 
graden zeer aangenaam en 
met windkracht- 3 was het 
ideaal zeilweer Over het gehele 
weekend konden dan ook met 
beide klassen in totaal zeven 
wedstrijden gevaren worden.
Bij de FD streden er 21 boten 
om de eer. Met 7 eerste plaat-
sen en met 1 aft rek wonnen 
met een totaal van 6 punten 

Enno Kramer en Ard Geel-
kerken uit Gouda dit jaar de 
strijd met overmacht. Tweede 
werden Fred Schaaf en Bas 
Wulff ers en de derde plaats 
werd ingenomen door Lotje 
en Louis de Ruiter. 
De wedstrijden bij de FJ’s 
hadden een bijzonder tintje. 
Zij streden namelijk met 20 
deelnemers om het Open Ne-
derlands Kampioenschap FJ 
2017. Na twee mooie dagen 
mochten Guido Sol en Hugo 
de Jong zich Nederlands kam-
pioen noemen. Hylke Sasse en 
Daria Marino werden tweede. 
Ellen en Jeroen Roger uit Bel-
gië bezetten de derde plaats.
Voor de uitgebreide uitslagen 
zie https://www.kwvl.nl/uitsla-
gen-coen-gulcher-memorial

Guido Sol en Hugo de Jong zijn 

Nederlands kampioen FJ

Kramer / Geelkerken wint 
Coen Gülcher Memorial
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BUSSUM - Klimmen, boulderen, 
boogschieten, skiën en snowboar-
den en ook mountainbikes huren 
het kan er allemaal bij klim- en bui-
tensportcentrum Rock Steady in 
Bussum. Zowel bij mooi weer, als 
bij slecht weer omdat er activiteiten 
binnen én buiten gedaan kunnen 
worden.

Klimmen als Spiderman, 15 meter 
omhoog naar de top. Met als afsluiting 
een reuze bungy-swing van het balkon. 
Dat kan tijdens de vakantieaanbieding, 
een introductieles van 1,5 uur inclu-
sief drankje, zakje chips en een bun-

gy-swing van het balkon voor 16,50 
p.p. Tijdens schoolvakanties iedere dag 
om 11.00 - 13.00 - 15.00 uur.

Neem een volwassen begeleider mee 
(mag ook gebruik maken van de aan-
bieding) en zorg voor sportschoenen 
met schone zolen. Wel altijd vooraf 
telefonisch reserveren. Rock Steady 
ligt aan de hei, daarom is het ook een 
goede startplek voor een mooie moun-
tainbike tocht. De mountainbikes zijn 
te huur bij Rock Steady. Meer informa-
tie, op de website of facebook.

Rock Steady
Zanderijweg 12-14 
Bussum 
www.rocksteady.nl 
035-6925000 
info@rocksteady.nl
Facebook: 
klimcentrumrocksteady

Rock Steady, stoer, binnen en buiten

WIJDEMEREN- Wat voor kinderen de 
mooiste dag van het jaar moet wor-
den, is voor de ouders e/o verzorgers 
soms een heel gepuzzel. Uw kind is 
jarig en wil dat graag vieren met 
een groepje kinderen. Wensen wor-
den uitgesproken en samen bent u 
voornemens om er een onvergete-
lijke feestmiddag van te maken. Een 
mooi voornemen, maar hoe voert u 
die uit? Ontwikkelt en begeleidt u 
zelf alle feestplannen of besteedt u 
dit liever uit aan professionals?

Deze keuze is voor iedereen anders. 
Uw persoonlijke mogelijkheden spelen 

hierin een rol, uw locatie en misschien 
ook uw budget. Voor een weergave van 
de sfeer en invulling zijn wij uitgegaan 
van een betaalbare optie in onze regio.

Studio Saskia
Saskia de Vries (Studio Saskia) verzorgt 
al lange tijd met veel enthousiasme 
kinderfeestjes. U kunt daarbij gebruik 
maken van haar eigen kindvriendelijke 
locatie (inclusief atelier en ruime tuin 
met speelfaciliteiten) in Loosdrecht, 
maar ook kunt u haar ontvangen op 
een door u aangegeven locatie.
Haar Studio staat voor professioneel 
begeleide kinderfeestjes waarbij zij 

ernaar streeft om u geheel te 
ontzorgen. Met een 2.5 tot 3 
uur durend feestprogramma 
leidt zij de jarige met zijn/haar 
gasten door een uitbundige 
viering waarbij hun vriend-
schap en het feest centraal 
staan. Tussendoor vindt er een 
bak-of knutselworkshop plaats 
(in overleg met u), waar zij een 
persoonlijk aandenken voor 
thuis maken. Tijdens het programma 
worden er diverse traktaties aange-
boden, aanvullend kan er gebruik ge-
maakt worden van een kindermenu 
om het helemaal af te maken. 

Studio Saskia voor kinderfeestjes 

Kijkt u voor prijzen eens op sites van aan-
bieders (bovenstaande weergave via www.
studio-saskia.nl) en vergelijk het eens met 
uw begroting wanneer u hetzelfde feest 
van A-Z in eigen beheer houdt. Telt u daar 
de rust van uitbesteding bij op, dan kon u 
wel eens tot een verstandige keuze komen. 
Feest voor iedereen! 

Kom in de herfstvakantie naar Imkerij 
’t Schuurtje aan de Oudloosdrechtse 
dijk 115 in Loosdrecht. Voor ouders,  
kinderen en begeleiders hebben we 
weer leuke activiteiten in onze ver-
nieuwde, verwarmde en sfeervolle 
boerenlandschuur. 

Je kunt  kaarsen,  zeepjes en krui-
den badzout maken: stokkaarsen, 
fakkeltjes of dolfijntjes en sterretjes 
van echte bijenwas maken. Op de 
volgende dagen zijn we geopend: 
woensdag 25, vrijdag 27 en zater-
dag 28 oktober vanaf 12.00 uur of  
woensdag 1 november en zaterdag 
4 november vanaf 12.00 uur.
Voor al deze leuke activiteiten graag 
wel van te voren opgeven met hoe-
veel personen je komt want er kunnen 
maximaal 20 kinderen per keer mee-
doen. De activiteiten duren ongeveer 1 
a 2 uur. Kosten per kind:  €7,50 
Ouders en begeleiders kunnen mee-
doen en er is in de landwinkel vers 

gezette koffie of kruidenthee te ver-
krijgen, een heerlijke honingproeverij 
en voor de lekkere trek cupcakes en 
appeltaartjes. Voor de natuurkinderen 
is er een nieuwe speurtocht met zoek-
opdrachten naar bijtjes en  andere in-
secten. Graag van te voren opgeven bij 
Hetty Kastelein: 06-54345333 of mai-
len naar info@imkerij.nl

Kom naar Imkerij ‘t Schuurtje

Bewaarstrook 
(voor in de agenda)

Goed om te bewaren want deze lijst is 

handig als u een kinderfeestje viert:

Studio Saskia
Compleet verzorgd kinderfeest 

met creatieve twist.

www.studio-saskia.nl

Imkerij ’t Schuurtje
Spelen en ontdekken voor jonge en wat 

oudere kinderen.  Van kaarsen maken tot 

interactieve rondleidingen.

http://www.imkerij.nl/

Rock Steady
Kom klimmen. Klimmen is stoer en 

spannend. Weet je dat je met je partijtje 

ook in Rock Steady kunt komen skiën.

www.rocksteady.nl

IJs en Activiteitenboerderij van Herk
Boerengolf voor iedereen en heerlijk 

boerderij-ijs. De boerderij is het uitgangs-

punt van onze activiteiten.  Pony’s en koeien 

verzorgen, skelteren, tractor rit, trampoline, 

spelen in het hooi.

www.ijsboerderijvanherk.nl

Wij wensen jullie een superleuke party!

Spelen op het erf en in de boom-
gaard en het fantastische hooihok 
van IJsboerderij Van Herk. 

Op afspraak kan er ook pony gere-
den worden. Ons eigen gemaakte ijs 
smaakt ook in de herfst/winter heer-
lijk. Toegang op entreebasis. Ben je 
nog nooit naar onze jaarrond gezellige 
kinderfeesten geweest? Kom dan nu 
op  donderdagmiddag 26 oktober na 
14.00 uur , vrijdag  27 oktober na 11.00 
uur of zaterdag 28 oktober na 11.00 

uur. We sluiten om 
17.30 uur (Groot) 
ouders en kinderen 
zijn welkom.

IJsboerderij van 
Herk
Oud Loosdrecht. 
06-41886840
www.ijsboerderij-
vanherk.nl

Herfstvakantie op de boerderij

UITJES
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Gevraagd:
65-plusser M/V, voor 

productie en magazijn-
werkzaamheden voor ge-

middeld 8-14 uur per week, 
geheel fl exibel in te vullen 

(tussen 8.00-17.00u).  Voor 
informatie en afspraak: 

Christiaan Bos, 
tel.nr. 035-5827996.

Bos Cleaning &
Finishing Products 

Industrieweg 2, 
1231 KH Loosdrecht

 

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
18 oktober 19.00 uur Rozenkransgebed 
22 oktober 11.00 uur diaken W. Balk

Beukenhof
22 oktober geen dienst 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
22 oktober 11.00 uur Ds. M. Roelofse
 18.30 uur Ds. A. van Duinen

Gereformeerde kerk
22 oktober 10.00 uur Ds. J. Broeijers-Bogers

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
22 oktober 09.30 uur Ds. J. de Vreugd
 18.30 uur Gez. dienst in de Sijpkerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
22 oktober 09.30 uur Ds. G.J. Zwarts

STERRETJES

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

GEVRAAGD:
Assistent teamleider

voor Spelekids
Circa 27/36 uur
Voor meer info:

http://www.spelekids.nl/
over-spelekids/vacatures/

nicole@spelekids.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 19 okt. 14.00 u. Inloop Visio (mat. slechtziend, blind) Bibliotheek, Tjalk 41
do. 19 okt. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeenteraad, Rading 1, Ldr.
za. 21 okt. 15.30 u. Bijeenkomst Onafh ankelijk Liberaal Oude School, Kortenhoef
za. 21 okt. 20.00 u. Voorronde NK Pokeren (amateurs) Wapen van Ankeveen
zo. 22 okt. 10.30 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland
wo.25 okt. 09.30 u. Kinderbijbelclub Terpstraschool
za. 28 okt. 14.00 u. Herfstbos op de buitenplaatsen Bez.centr. NM; ’s-Graveland
za. 28 okt. 19.30 u. Nacht van de Nacht- wandeling Bez.centr. NM; ’s-Graveland
di. 31 okt. 20.00 u. Extra commissie Begroting Gemeenteraad, Rading 1, Ldr.
vr. 03 nov.  13.30 u. Valtraining senioren Sporthal Eikenrode 
za. 04 nov. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41
wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, Kortenhoef
do. 09 nov. 17.30 u. Schouderklopjes Mantelzorgers Emtinckhof, Eikenlaan.
vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, diverse workshops 3 Luik, Acacialaan 2, Ldr.
vr. 10 nov. 10.00 u. Mantelzorg, High Tea Sperwershof, Noordereind 52

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

Activiteiten agenda

‘s-GRAVELAND - Steek jij graag 
de handen uit de mouwen? 
En ben je een echt natuur- en 
buitenmens? En woon je in 
de buurt van de Ankeveense 
plassen of de Kortenhoefse 
plassen? Dan is de functie van 
vrijwilliger natuurbeheer iets 
voor jou. 

Bijzondere vogels 
en planten
De Ankeveense en Korten-
hoefse plassen zijn een mooi 
natuurgebieden, waar bijzon-
dere vogels en planten voor-
komen. Natuurmonumenten 
wil dit gebied zo veel mogelijk 
open houden. Op die manier 
kunnen moeras- en rietvogels, 
zoals de snor, rietzanger en 
kleine karekiet, hiervan pro-
fiteren. Om dit voor elkaar te 
krijgen, heeft Natuurmonu-
menten voldoende vrijwilligers 
nodig. In dit natuurgebied is al 

een enthousiaste vrijwilligers-
groep actief, maar we zoeken 
versterking.

Samen met andere vrijwilligers 
ga je op dinsdag of op vrijdag 
aan de slag in een van de twee 
natuurgebieden. Met een boot 
vaar je elke week naar een 
mooie plek, vaak niet toegan-
kelijk voor bezoekers. Daar ga 
je jonge boompjes omzagen 
op legakkers en rietlanden. 
We werken van 9.30 tot 14.30 
uur. Natuurmonumenten zorgt 
voor kleding, handschoenen, 
laarzen, en gereedschap. 

Geïnteresseerd?
Past de functie van vrijwilliger 
natuurbeheer bij jou? Neem 
dan contact op met boswachter 
Niels Schouten, 06 – 54 29 52 
04 of n.schouten@natuurmo-
numenten.nl. 

Natuurmonumenten
zoekt buitenmensen

GOOI TV

Vanaf 18 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a. megaschilderij van Pieter Goltstein uit Bus-
sum, uitreiking Gouden Klim in Naarden en de ontruiming van 
jachthaven Wetterwille in Loosdrecht; In RegioHub gaat het over 
de Veiligheidsmarkt in Gooise Meren, vol tips en activiteiten op het 
gebied van veiligheid;  In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt 
met Anita Keita (Versa Welzijn) en Arno Haye (50Plus) over o.a. de 
(ouderen)zorg en ziekenhuis Tergooi Blaricum;  Gooi en Eembode 
Hilversum en GooiTV presenteren het tweewekelijks gesprek met 
Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. 
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Hondentrimsalon 
FANCYPETS

Rading 50, Loosdrecht
www.fancypets.nl

06-28786091

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

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

GEZOCHT!

Voor stalling van caravan, 

camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??

Bel Gert Zagt Loosdrecht voor 

goed onderdak! 

O35 - 582 1326 

of  06 1027 6728
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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

op alle

gordijnstoffen

Gijsbrecht v. Amstelstraat 172, Hilversum

De gehele maand oktober

20% korting WIJDEMEREN - De jaarlijkse 
schouw komt er weer aan. 
Vanaf eind oktober gaan de 
schouwmeesters namens Wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht 
weer het gebied in om te con-
troleren of alle particuliere slo-
ten vrij zijn van vuil en water-
planten. Dit vanwege de goede 
doorstroming van het water. 
Kan jij wel wat hulp gebruiken 
bij het schoonmaken van jouw 
sloot? Doe dan mee, en win 
hulp van het Slootjesteam. 

Dit jaar voert het waterschap 
een campagne voorafgaand 
aan de schouw, om mensen te 
stimuleren om hun sloot voor 
1 november op orde te hebben. 
Door op een ludieke manier tips 
te geven en een slootjesweek te 
lanceren, laat het waterschap 

zien dat het schoonmaken van 
een sloot ook leuk kan zijn. 
Met elkaar kan je er een leuke 
dag van maken. Daar wil het 
waterschap ook bij helpen. Je 
kunt namelijk als slooteigenaar 
een Slootjesteam winnen. Het 
team komt helpen met het 
schoonmaken van de sloot. Dit 
gebeurt tijdens de slootjesweek: 
de week voorafgaande aan de 
Schouw. 
 
De campagne
Vanaf 5 oktober is er een online 
campagne. Met een oproep/ ad-
vertentie op Facebook aan alle 
inwoners van het AGV-gebied 
die eigenaar zijn van een sloot. 
Ze worden opgeroepen hun 
sloot schoon te maken. Met 
drie ludieke video’s geeft  het 
waterschap tips hoe je het beste 

Schouw komt eraan

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V. 
Tel. 0294 25 62 00
Nieuw Walden 6, 
1394 PB Ned. den Berg
Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie-medewerkers:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
•  Patricia IJsbrandy

patvk@live.nl
•  Saskia Luijer 
 saskialuijer@hetnet.nl
•  Niels van der Horst

niels@nielsvanderhorst.com
•  Mark Hilberts

markhilbertssportpublicaties@
gmail.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.denieuwsster.nl

jouw sloot kunt schoonmaken. 
Door een foto van jouw sloot 
op facebook te plaatsen, maak 
je kans op het winnen van het 
Slootjesweek schoonmaak-
team. Op vrijdag 20 oktober 
wordt de winnaar bekend ge-
maakt. 

De Kortenhoevers Michael, 
Riet en Erik zetten zich in voor 
de Van Alles Wat Winkel van 
Sherpa in Baarn. 

Dit is een kringloopwinkel 
waar mensen met een verstan-
delijke beperking werken en/
of meehelpen bij de afdeling 
demontage. Een belangrijk 
onderdeel voor de cliënten is 
het recyclen van kapotte appa-
ratuur. Daarom is het drietal 
op zoek naar allerlei spullen 
waar u niets meer mee doet en 

die zij goed kunnen gebruiken 
in hun winkel. Denk daarbij 
aan kleding, boeken, keuken-
spullen en speelgoed. Ook 
kapotte apparatuur is welkom. 
In overleg kunnen de spullen 
bij u thuis worden opgehaald. 
Neem daarvoor tussen 9.00 en 
22.00 uur contact op met Mi-
chael (Koninginneweg 51, 06-
13383334) of Riet en Erik (Le-
pelaarlaan 33, 06-33805400). 
De opbrengst komt ten goede 
aan de cliënten. Uw hulp wordt 
zeer gewaardeerd!

Van Alles Wat Winkel


