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JACHTHOORN BLAZEN OP
KASTEEL SYPESTEYN

O.l.v. Harry Sevenstern worden 
de signalen enthousiast gebla-
zen in een team van 8 mannen 
en één  vrouw. Op verschillende 
plekken op het terrein van Sy-
pesteyn zullen de signalen ten 
gehore worden gebracht. Harry 
zal vóór ieder signaal (vaak met 
humor) uitleg geven wat het is 
en waarom dat belangrijk is. De 
negen musici blazen op Pless 
hoorns en op Parforce hoorns. 

Historie
De jachthoorn heeft  een lange 
geschiedenis als instrument. 
Eerst was het vooral een sig-
naalinstrument met maar 
één toon. Signalen bestonden 
toen alleen uit lange en korte 
stoten. In de tijd van Karel de 
Grote krijgt de jachthoorn een 
plaats in de adellijke jacht in 
West-Europa. De jachthoorn 
‘groeit’ ook verder: hij wordt 

Zondag 5 november a.s. is het weer zo ver, van 14:30 uur tot 17:00 
uur, wordt er ter ere van St.-Hubertus in de kasteeltuin van Sy-
pesteyn een demonstratie gegeven over de jachthoornsignalen 
die vroeger gehanteerd werden om aan te geven waar welk wild 
zich bevond e.d.
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langer, waardoor er meer tonen 
uit kunnen komen. En de sig-
nalen ook uit meerdere tonen 
kunnen bestaan. Na de over-
stap van natuurhoorns naar 
gefabriceerde, metalen hoorns 
in West-Europa ontstaat in 
Frankrijk eerst de trompe de 
chasse. Weer later gaat de jacht-
hoorn uiteen in een Franse en 
een Duitse traditie; de ontwik-
keling van de parforcehoorn. 
Binnen deze Duitse traditie 
heeft  de Plesshoorn een geheel 
eigen plaats verworven.

Jachthonden
Daarnaast zal, net als vorig 
jaar ook weer een demon-
stratie worden gegeven met 
jachthonden onder leiding van 
Antoinette Stalls van de acht-
hondenvereniging. Op allerlei 
jachtcommando’ s zullen de 
honden hun (dummy) wild ap-
porteren vanuit het bos en van-
uit het water. Dit alles bij kas-
teel Sypesteyn waarbij cateraar 

Spoon allerlei lekkere ‘Food 
and Beverage’ (ook Glühwein 
en warme chocomel) aanbiedt 
op een mooi overdekt terras 
met loungebanken en gezellige 
zitjes. Richard de Wild verzorgt 
zoals altijd de brandende vuur-
korven hier en daar op het ter-
rein, die brengen gezelligheid, 
geur en warmte. Als spetterend 
sluitstuk spelen de musici weer 
vanaf het dak van het kasteel. 
Kortom, een zondagmiddag 
waar gezelligheid troef is, waar 
u bekenden ontmoet en waar u 
uw kinderen gerust kunt mee-
nemen naar dit spektakel. 

St.- Hubertus
Hubertus (of Huibrecht) was 
een zoon van de hertog van 
Aquitanië en leidde een we-
relds leven. 

Op Goede Vrijdag van het jaar 
683 ging hij op jacht, hoewel 
dat een zeer oneerbiedige acti-
viteit was op die dag. Hubertus 
bespeurde een groot hert, en 
jaagde erachteraan met zijn 
honden. Toen hij het hert bijna 
te pakken had en het dier zich 
naar hem toekeerde, wilde hij 
het neerschieten. Op dat mo-
ment verscheen er een lichtend 
kruis tussen het gewei. Een 
stem zei hem naar Lambertus 
van Maastricht te gaan. Sint 
Hubertus staat nu bekend als 
patroonheilige van de jacht.

Entree: € 3,50; kinderen gratis 
Kasteel-museum Sypesteyn
Nieuw Loosdrechtsedijk 150 
1231 LC Loosdrecht 
035- 5823208
www.sypesteyn.nl.

Soestdijkerstraatweg 27  1213 VR Hilversum  035-6424474  www.idmakelaars.nl

JACHTHOORN BLAZEN OP
KASTEEL SYPESTEYN

PC reparatie en keuring

Iphone 6 schermreparatie 

v.a 69,95

Gecertifi ceerd lid ICT keurmerk.

pc-wijdemeren.nl

035-8884637
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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

Groeien heb ik altijd verkeerd begrepen,

wist ik veel dat dat in de lengte moest! 

WIJDEMEREN - Op vrijdag 
10 november is de Dag van 
de Mantelzorg. Iedereen die 
in Wijdemeren langdurige 
zorg aan familie, vrienden of 
buren geeft, wordt 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-Graveland, 
Loosdrecht en Hilversum. 
Het Kursusprojekt geeft  van 
10.00 tot 12.30 uur de cursus-
sen handlettering, tapas en 
vogelvoederkransen maken. 

Van 13.30 tot 16.00 uur 
zijn er cursussen antipasti, 
schilderen of herfstkran-
sen maken te volgen. De 
locatie is het 3-Luik aan 
de Acacialaan 2 in Loos-
drecht. 
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-Graveland. Ook is er om 
18.30 uur een gratis fi lmavond 
in het Filmtheater aan het He-
renplein 5 in Hilversum. 
U kunt zich opgeven voor de 
activiteiten van het Kursuspro-

jekt bij Maire van der Meulen 
via mantelzorg2017@kploos-
drecht.nl of 06 26 704 048. 
Aanmelden voor de activiteiten 
van Versa Welzijn kan bij Her-
ma Kleve via hkleve@versawel-
zijn.nl of 035 623 11 00. Lees 
het programma ook via www.
wijdemeren.nl/mantelzorg. 

Dag van de Mantelzorg

Maandagavond 30 oktober 
was de bewonersavond over 
de toekomst van de gemeente 
en donderdag 2 november is 
er een speciale raadsvergade-
ring waarin de raad hopelijk 
in meerderheid komt tot een 
krachtig besluit. 

D66 Wijdemeren kiest op lan-
gere termijn voor één krachtige 
gemeente in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Op korte termijn 
is daar in de gemeenteraad 

van Wijdemeren helaas geen 
meerderheid voor te krijgen. 
Daarom heeft  D66 de alter-
natieven afgewogen. De pro-
vincie Noord-Holland wil dat 
Wijdemeren met tenminste 
Hilversum een fusie aangaat. 
Een fusie met alleen Hilversum 
is voor D66 echter uitgesloten 
o.a. omdat het draagvlak daar-
voor volledig ontbreekt en de 
cultuurverschillen te groot zijn. 
D66 kiest als tussenvorm 
daarom voor een ambtelijke 

fusie met de gemeenten Gooise 
Meren, Hilversum, Weesp en 
Wijdemeren. Hiermee kan een 
forse stap gezet worden in het 
versterken van de regio en de 
betreff ende gemeenten. Wij ho-
pen dat de andere fracties in de 
gemeenteraad deze lijn willen 
ondersteunen en we daarmee 
tot eensgezindheid kunnen 
komen. D66 Wijdemeren zal 
daarom een motie met die 
strekking indienen.

D66 wil ambtelijke fusie met Hilversum, 
Gooise Meren en Weesp

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 

runderrollette
gemarineerd biefstukrolletje
met rookspek

vleeswarentrio
100 gram  cassler rib
100 gram  runderrookvlees
Bakje  kip-kerriesalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Ingezonden brief  

Hiermee wil ik reageren op de 
ingezonden brief van Ilse Van 
Leeuwen in Weekblad Wijde-
meren van 25 oktober. Zij heeft  
een interessant en tevens heel 
goed uitvoerbaar idee: laat de 
inwoners van alle dorpen zélf 
kiezen waar ze bij willen ho-
ren. En doe dat door een, de-
gelijk georganiseerd, bindend 
referendum te houden. De 
uitkomst daarvan zal een dui-
delijke richting geven voor hoe 
samengaan en met wie. En dat 
maakt het makkelijker voor 
ons bestuur om een gedragen 
besluit te nemen.
Een besluit dat gefundeerd is 
op wat mensen écht willen zal 
draagvlak krijgen. Een van bo-
venaf gedicteerd besluit levert 
gemor en chagrijn op en zal 
de inwoners van Wijdemeren 
nóg meer het gevoel geven dat 
de overheidsbestuurders niet 
naar hen luisteren.
Met het goed begeleiden van 
deze gevoelige keuzes kan ons 
bestuur nu juist het verschil 

maken en de kloof tussen 
overheid en samenleving ver-
kleinen. Want veel inwoners 
van onze dorpen verkeren nu 
in grote onzekerheid en mop-
peren: waar gaat dit allemaal 
naartoe? 
Laten we ajb die kloof niet nóg 
wijder maken......
Aan de politieke partijen is nu 
de opgave om een helder ver-
kiezingsprogramma te schrij-
ven en aan te geven hoe ze met 
deze kwestie willen omgaan. 
Volgend voorjaar zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Het zou alle partijen passen 
om uitgebreid in te gaan op de 
samenwerking tussen de ge-
meenten/dorpen in deze regio, 
hoe zij de verbinding zien en 
welk actieplan en planning ze 
koppelen aan het bereiken van 
het gewenste resultaat:  een sa-
mengaan van gemeentes waar 
ook werkelijk draagvlak voor 
bestaat. 

Renée Wijnen, 
Nederhorst den Berg

Toekomst Wijdemeren

Het jaarlijkse DorpsBelangen 
diner wordt dit jaar gehouden 
op 8 november in De Molen in 
Ankeveen. Inloop vanaf 18:00 
uur. Tijdens de gezellige avond 
zal het bestuur mededelingen 

doen die te maken hebben met 
de komende gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart 2018. 
Zo zullen de eerste contouren 
van het verkiezingsprogramma 
bekend worden gemaakt. 

U kunt zich opgeven voor het 
diner via Els Riebroek; tel. 035-
6563425; email: m.riebroek@
hetnet.nl

DorpsBelangen diner

Op Repair Café zaterdag 4 no-
vember is er van 10:00-13:30 
uur Repair Café in de biblio-
theek in Loosdrecht.

Deze keer met speciale aan-
dacht voor fi etsverlichting. Dit 
is een samenwerking tussen de 
Bibliotheek Gooi en meer, het 
Repair Café en Veilig Verkeer 
Nederland. Vrijwilligers van 
Veilig Verkeer Nederland kij-
ken uw fi etsverlichting na zo-
dat u, als het straks weer vroeg 
donker is, veilig op de fi ets kunt 
stappen! En verder kunt u, zo-

als altijd, uw kapotte huishou-
delijke apparaten en kleding 
door onze handige vrijwilligers 
laten repareren. In Bibliotheek 
Gooi en meer vestiging Loos-
drecht is ook een verzamelpunt 
voor lege cartridges en een Jek-
ko. Hier kunt u lege batterijen 
en spaarlampen inleveren. En 
kleine elektrische apparaten die 
echt niet meer te repareren zijn. 
Het Repair Café is iedere 1e 
zaterdag van de maand.
Bibliotheek Gooi en meer; 
Tjalk 41; 035- 582 5488.

Repair Café
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WIJDEMEREN - Het college van 
Wijdemeren heeft een beeld 
geschetst van de benodigde 
personele investering die no-
dig is om de bestuurskracht 
van de organisatie op peil te 
brengen en te houden. Volgens 
burgemeester Ossel geeft deze 
notitie over de ‘knelpunten in 
de bedrijfsvoering’ belangrijke 
informatie voor de toekomst 
van Wijdemeren.

“Deze informatie is relevant 
bij de collegevorming in maart 
2018, na de gemeenteraadsver-
kiezingen” voegt Freek Ossel 
eraan toe. De burgemeester 
benadrukt dat het niet gaat 
om een geplande investering, 
maar om een serieuze schat-

ting van wat er nodig is om de 
‘ambtelijke slagkracht’ op peil te 
houden. “Met de kennis van nu 
is er een bedrag in de orde van 
grootte van 1,2 miljoen nodig 
voor meer handjes, denken wij. 
Dat kan veranderen. Er kunnen 
positieve eff ecten komen door 
samenwerking met andere 
gemeenten. Dat weet je nooit 
zeker. Het is een onderbouwde 
indicatie.”
Om de gemeenteraad een dui-
delijk beeld te kunnen geven 
wat er nodig is om de bestuurs-
kracht van de organisatie op 
peil te kunnen brengen en te 
houden, zijn de knelpunten 
in de bedrijfsvoering in beeld 
gebracht. Het gaat in totaal om 
19,2 ft e, met onder andere 2 

projectleiders, me-
dewerkers automati-
sering, burgerzaken, 
fi nancieel beheer, 
beleidsadviseur, com-
municatieadviseur en 
tal van parttime func-
ties. Ook is er meer 
geld uitgetrokken 
voor een zogenaamde ‘fl exibele 
schil’, bij ziekte van een mede-
werker. In totaal loopt de schat-
ting op tot €1.274.000,-, jaar-
lijks. Op dit moment werken er 
152 personen voor Wijdemeren 
(130 ft e, arbeidsplaatsen)  

Versterken organisatie 
Eind 2016 heeft  het college 
de gemeenteraad een eerste 
indicatie gegeven van de be-

1,2 miljoen voor extra personeel 

Burgemeester Ossel beantwoordt vragen tijdens een raadsvergadering, de 

wethouders op de achtergrond (foto: Douwe van Essen //WWK)

WIJDEMEREN- De Woon Advies 
Commissie -WAC- voor wo-
ningbouw en woonomgeving 
is een plaatselijke commissie 
van vrijwilligers van en voor 
woonconsumenten. De WAC 
heeft een breed en interessant 
werkgebied van winkels tot 
woningen, restaurants, bio-
scopen, sporthallen, begraaf-
plaatsen, reconstructie van 
infrastructuur, etc. 

De WAC beoordeelt gevraagd 
en ongevraagd, voor de ge-
meente Wijdemeren, instituti-
onele beleggers in de huur en 
koopsector en particulieren,  
op toegankelijkheid voor 
eenieder, gebruikers van een 
kinderwagen, rollator, rolstoel, 
visueel beperkten, auditieve 
beperkten, en veilig fi ets- en 
voetgangersverkeer, enz. 
Bouwtekeningen en tekenin-

gen van openbare ruimtes 
bijv. parken of begraafplaatsen 
en andere aspecten van de 
woonomgeving worden op 
veiligheid/comfort/energiezui-
nigheid etc. beoordeeld.
Van een aantal bestuursleden 
nemen we noodge-
dwongen binnen-
kort afscheid. Deze 
plaatsen willen we 
graag weer opvullen.
Dat betekent dat we 
een beroep willen 
doen op jou! Heb 
je tijd beschikbaar 
en wil je een actieve 
bijdrage leveren aan 
de verbetering van 
de leefomgeving en 
leefb aarheid van 
Wijdemeren dan 
ben je bij ons aan 
het goede adres. 
Wij zoeken mensen 

die affi  niteit hebben met hun 
woon/leefomgeving en deze, 
waar nodig, willen verbeteren. 
Zodat de gemeente Wijdeme-
ren een nog betere plek wordt 
om te leven, wonen, sporten en 
recreëren. 

Wie zoeken wij? De volgende 
vacatures staan open: secre-
taris, penningmeester, Public 
Relations, beheer website en 
een vacature voor het lezen en 
beoordelen van tekeningen, of 
mogelijk een combinatie van 
de vacatures. Spreekt het je 
aan of wil je meer informatie? 
neem dan s.v.p. contact op met: 
Rick Bos, rbos@wacwijdeme-
ren.nl 0637010941 of Gretha 
Jager, jagerkui@xs4all.nl 06155 
82 425

WAC zoekt uitbreiding

Hoe toegankelijk is jouw dorp?

Mevrouw De Water woont 
sinds een jaar met haar man in 
Loosdrecht, waar ze al eerder 
hebben gewoond. Haar man 
krijgt thuiszorg en mevrouw 
kwam via de zorg in contact 
met Beppie van de Bunt, de 
Beweegcoach in Wijdemeren.

Mevrouw De Water vertelt: 
“Mijn dochter en de thuiszorg 
adviseerden mij om wat ont-
spanning buitenshuis te zoe-
ken en hierdoor ook nieuwe 
mensen te leren kennen. Toen 
ik contact opnam met de en-
thousiaste Beweegcoach, heeft  
zij mij over de drempel gehol-
pen en inmiddels ben ik al een 
paar keer mee geweest met de 
wandelclub in Loosdrecht op 
de woensdagochtend. Ik hou 

erg van wandelen en vind het 
erg leuk om mee te doen.”
Naast het bewegen is de wan-
delclub ook een manier om 

mensen te ontmoeten: “Ik ben 
warm ontvangen in de groep 
en leer zowel nieuwe mensen 
als mijn oude woonplaats weer 

opnieuw kennen. Na afl oop 
van het wandelen drinken we 
met elkaar nog een kopje koffi  e 
in het Grand Café van de Em-

tinckhof, dus dan spreek je ook 
gezellig even met elkaar.”

Wilt u ook een keertje meewan-
delen en heeft  u behoeft e aan 
nieuwe contacten? Of wilt u 
wel bewegen maar niet wande-
len? Neem dan contact op met 
Beppie van de Bunt, Beweeg-
coach Wijdemeren, e-mail: 
b.vandebunt@inovum.nl of 
telefoonnr. 035-5888218/06-
31595847.  Bereikbaar van 
maandag t/m donderdag van 
08.00 tot 13.00 uur. 

Ontmoeten en ontspanning met de Beweegcoach

 Rectifi catie1,7 miljoen
De herinrichting van de Oud 
Loosdrechtsedijk tussen de 
rotondes kost bijna 1,7 mil-
joen. In het verslag over de 
gemeenteraadsvergadering 
van 19 oktober (wk. 43) 
stond foutief 7 miljoen. 
Excuus. (H.St). 

nodigde investering om de 
bestuurskracht te versterken. 
De schatting bedroeg toen 
tussen de 800.000 en 1.000.000 
euro. In juli 2017 heeft  de 
gemeenteraad een eenmalig 
bedrag van 800.000 euro be-
schikbaar gesteld. Dit bedrag 
is geïnvesteerd in de bestaande 

organisatie mede op advies van 
onderzoeksbureau Rijnconsult. 
Hiermee is voortvarend gestart 
en de verwachting is dat de 
voorgestelde structuuraanpas-
sing van de organisatie eind van 
het jaar een feit is. Hiermee is 
een eerste stap gezet in het ver-
sterken van de organisatie. 

Stand up Jazz
Op 3 november is er vanaf 
19.00 uur Stand Up Jazz in ‘In 
de Watertuin’. Een jazzcombo 
speelt live swingende muziek 
terwijl u ontspannen geniet 
van een viergangenmenu. 
Voor u treden op: Sylvi Lane 
(zang), Nick van de Bos (pi-
ano), Daniël Gueli (contra-
bas) en Menno Veenendaal 
(drums).

Een verbetering bij het Spieghelhuys (NdB. ) 
na een bezoek van de WAC
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Bij de entree van Ankeveen, 
aan de Gooilandseweg, richting 
Weesp, staat op deze bunker 
raadselachtig ‘Licht’. Op het dak 
twee dansende fi guren…. Wat 
is dit? Stuur uw antwoord naar: 
redactie@dunnebier.nl

Wat is dit? 

’s-GRAVELAND- Installatie-
bedrijf Birkhoff  B.V. mag dan 
bijna 180 jaar bestaan. De 
eigenaren, de tweeling Bert en 
Wim Boomkens, lopen voorop 
als het gaat om vernieuwing. 
Duurzaamheid wordt bepa-
lend voor onze toekomst. In 
dat kader wil Wim graag drie 
onderwerpen aan de orde stel-
len: biomassa, zonnepanelen 
en luchtwarmtepompen. 

Door: Herman Stuijver

“We doen veel  projecten met 
houtpelletsketels. Dat is een 
vorm van biomassa die brand-
stof vervangt” opent Wim. 
Houtpellets, een soort konij-
nenbrokjes van hout, dit levert 
een besparing van 65% op 
wanneer je propaan stookt. En 

levert minder co2 uitstoot op. 
Birkhoff  heeft  diverse projec-
ten uitgevoerd, o.a. bij Fort Kijk 
uit van Natuurmonumenten, 
Bezoekerscentrum Kraggen-
burg en diverse particuliere 
klanten. “We werken vooral 
voor bedrijven en instellingen, 
omdat er voor veel woningen 
regels zijn die het gebruik van 
rookgassen aan banden legt. Zo 
worden er ook speciale eisen 
gesteld aan het type schoor-
steen. De buitengebieden waar 
nog op propaan wordt gestookt 
zijn bijzonder geschikt om over 
te gaan op een biomassaketel.” 
Hoewel de aanschaf pittig is, is 
de terugverdientijd, mede door 
subsidies, ongeveer zeven jaar. 
Naast pellets is er ook de va-
riant van stukhoutketels. “Dat 
willen we gaan doen in Fort 

Bij Birkhoff komt duurzaamheid op 1e plaats

✓ 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

Deze week:
Speculaaskoeken
4 halen 3 betalen

Sleutel
Service

Nigtevecht. Daar vervangen we 
ook propaangas en dan gebrui-
ken ze het eigen houtkapwerk 
als brandstof.”

Zonnepanelen
Op weg naar een gasloze toe-
komst in 2030 bieden uiteraard 
ook de zonnepanelen soelaas. 
“De vraag neemt fl ink toe. Het 
rendement wordt steeds groter 
van de zonnepanelen, ten op-
zichte van 10 jaar geleden bren-
gen de panelen nu  60 % meer 
rendement op. Het is in ieder 
geval hoger dan wanneer je geld 
op de bank staat” zegt Wim. Die 
erop wijst dat je rendement op 
de investering ongeveer 7% is. 
Uiteraard is onderhoud wel 
van belang. Bij de aanschaf van 
zonnepanelen is de begeleiding 
erg belangrijk. “Wij doen alles 
voor de consument. We me-
ten hoeveel panelen er nodig 
zijn. We geven advies welke 
panelen de beste zijn voor een 
bepaalde situatie, want dat 
kan erg verschillen. En ten 
slotte plaatsen we. Het is echt 
maatwerk. We proberen zoveel 
mogelijk mee te denken.” Ook 
bedrijven profi teren van Birk-
hoff s deskundigheid. Zo heeft  
het bedrijf recent 460 panelen 
geïnstalleerd op een kippen-
boerderij. In Dwingeloo heeft  
Birkhoff  een geheel autonoom 
systeem met zonnepanelen en 
accu’s geïnstalleerd, hierdoor is 
er geen elektriciteitsleverancier 
meer nodig.

Meedenkers
Een derde ontwikkeling die 
interessant is, is de luchtwarm-
tepomp. Dat is een pomp 
waarbij de buitenlucht met een 
compressor wordt verwarmd 
naar 55° cv-water. Buiten staat 
bijvoorbeeld een zgn. mono-
block en binnen een unit die de 
huidige cv ketel vervangt, lage 
temperatuurinstallaties zoals 
vloerverwarming zijn hier bij-
zonder geschikt voor. “Ook hier 
is het echt maatwerk. Het hangt 
af van de grootte van de ruim-
tes en het aantal aanpassingen 
dat je moet doorvoeren. Maar 
het is comfortabele warmte en 
geheel zonder gas.” Een gemid-
delde luchtwarmtepomp heeft  
een terugverdientijd van zeven 
jaar.  

Wim en zijn team benadrukken 
dat zij zichzelf zien als meeden-
kers die veel tijd en aandacht 
schenken aan de begeleiding 
van de klanten die aan duur-

zaamheid willen doen. “Er is 
een gigantisch aanbod, met 
veel technische specifi caties. 
Daarin kunnen we onze klan-
ten wegwijs maken.“ Naast een 
bijdrage aan de duurzaamheid, 
wordt het in de nabije toekomst 
economisch gunstig om al die 
ontwikkelingen zonder fossiele 
brandstof op de voet te volgen.

Voorts
Voorts kunt u bij Birkhoff  te-
recht voor een ruim aanbod 
aan installatiewerkzaamheden: 
elektrotechniek, centrale ver-
warming, verlichting, badka-
mers, dak- en gootwerk, data-
netwerken en de sleutelhoek. 
En nog is het lijstje waarschijn-
lijk niet compleet.

Birkhoff  B.V.
Noordereind 171
1243 JP ’s-Graveland
tel: 035- 656 1287
www.birkhoffb  v.nl
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Wandeling na verlies
Op zondag 5 november 
organiseren Miranda van 
den Eijnden van Artesia en 
Wendy Pater van In de Ont-
moeting weer een wandeling 
door het bos. De wandeling 
is voor iedereen die verlieser-
varing(en) door overlijden 
kent en hier aandacht aan wil 
geven. Hoe kort of lang gele-
den dit verlies ook geweest is.
Vertrek om 11.00 uur van-
uit Brasserie Zonnestraal 
(op landgoed Zonnestraal), 
Loosdrechtsebos 15 te Hil-
versum; € 10,- (contant). 
Graag even aanmelden bij 
info@praktijkartesia.nl  of 
bel naar 06-23665687. Zie 
ook www.praktijkartesia.nl 
en www.indeontmoeting.nl.

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 de komende 
tijd zelf aan de slag. Volg hen in 
de rubriek ‘Vrijwilligers in het 
vizier’. 

Door: Saskia Luijer

Donderdag 26 oktober meldde 
Jan-Jaap de Kloet zich rond 
9.00 uur bij de siertuin van 
buitenplaats Gooilust aan 
het Zuidereinde in ’s-Grave-
land. De ochtenddauw was 
nog nauwelijks opgetrokken. 
Een wat verstilde natuur, zo 
midden in het bos, prachtig 
in herfstkleur. De wethouder 
was niet de enige op het appel. 
Elke donderdagochtend staan 
zo’n 25 vrijwilligers klaar voor 
het onderhoud van de tuin die 
sinds 1934 in eigendom van 
Natuurmonumenten is. Johan 
van Galen Last, boswachter 
van de ’s-Gravelandse buiten-
plaatsen, coördineert het vrij-
willigerswerk en stuurt ‘t aan. 

Zo ontving hij ook Jan-Jaap 
de Koet. Voordat deze aan het 
werk werd gezet, gaf Van Galen 
Last hem een rondleiding door 
de mooie ommuurde tuin. Hij 
wees op bijzondere fruitrassen, 
wilde oude roossoorten, de 
kruidentuin en de exotische 
bomen en struiken. “De tuin 
is oorspronkelijk in 1823 als 
moestuin aangelegd” lichtte de 
boswachter toe. “Daarna is die 
gebruikt als boomkwekerij en 
later ingericht als vogeltuin. 
Ons onderhoud richt zich op 
herstel en behoud. We weten 
ook exact waar sinds de jaren 
’40 planten staan, hoe ze heten 
en wanneer ze geplant zijn. Dat 
is ontzettend goed gedocumen-
teerd. Veel soorten zijn niet 
meer in de handel verkrijgbaar. 
Die kweken we nu zelf op, bij-
voorbeeld door zaden, stekken 
of enten. Zo houden we zoveel 
mogelijk het historische karak-
ter in stand.”

Hele trouwe groep
Het onderhoud van de siertuin 
is arbeidsintensief en bestaat 
uit één hectare handwerk. Het 
grote snoeiwerk wordt uitbe-
steed en ook het knippen van 

de hagen en het maaien van 
het gras wordt door professi-
onals verzorgd. Maar voor de 
rest wordt alles door vrijwil-
ligers gedaan. Al 30 jaar lang. 
Johan van Galen Last: “Als 
deze mensen er niet zouden 
zijn, heb je fulltime 1,5 man 
aan arbeidskracht nodig. Ze 
zijn echt onmisbaar. Gelukkig 
kunnen wij rekenen op een 
hele trouwe groep. De oudste 
vrijwilliger is 90 en komt al 
meer dan 25 jaar op de fi ets 
vanuit Muiderberg. Als je hier 
komt, ga je niet meer weg.” Of 
dat ook voor onze wethouder 
geldt, valt nog te bezien, maar 
hij werd in ieder geval met veel 
enthousiasme ontvangen. “Jij 
krijgt geen licht klusje, want je 
hebt body” grapte vrijwilliger 
Bert. Daarna wees hij op de Ru-
bus die er met wortel en al uit-
gespit mocht worden. “Er moet 
licht op de planten komen, we 
moeten ruimte maken” legde 
hij uit. De jas van Jan-Jaap ging 
uit, zijn handschoenen aan 
en voorzichtig haalde hij met 
een schop de bosbraam weg. 
Het spitten ging gemakkelijk 
in de losse grond en af toe 
checkte hij voor de zekerheid 

of hij niet het verkeerde plantje 
verwijderde. Want al heeft  De 
Kloet vroeger een tijdje op de 
hogere tuinbouwschool ge-
zeten, niet alle plantenkennis 
was nog paraat. De liefde voor 
het buitenwerk is echter altijd 
gebleven. Vandaar dat hij ook 
juist deze vrijwilligersactiviteit 
had uitgekozen. 

Voor ieder wat wils
Naast het tuinteam is er bij de 
’s-Gravelandse buitenplaatsen 
ook een snoeiploeg voor het 

verzorgen van fruitbomen, 
een clubje mensen dat de 
rododendronvallei bijhoudt, 
een stel vrijwilligers dat in het 
bos werkt en een aantal gast-
vrouwen/-heren dat bezoekers 
ontvangt en rondleidt. “Zo is 
er voor ieder wat wils en kun je 
ook altijd groeien” motiveerde 
Johan van Galen Last. “Je kunt 
hier met twee linkerhanden 
beginnen en alleen maar blad-
harken, maar eindigen met 
groene vingers als specialist op 
het gebied van kruiden.”

Wethouder De Kloet spit in siertuin Gooilust

WIJDEMEREN- B&W geven in 
een brief aan de gemeenteraad 
een aanzet voor een toekom-
stig kernenbeleid. 

Door: Herman Stuijver

Bij alle discussies over de be-
stuurlijke toekomst van Wijde-
meren valt het woord ‘kernen-
beleid’ om de haverklap. Mocht 

Wijdemeren bij een grotere 
partner aansluiten, dan moet de 
leefb aarheid van de vijf dorpen 
worden gewaarborgd. Dat was 
ook de strekking van een motie 
van D66 en VVD op 6 juli jl.  
Volgens wethouder De Kloet is 
het voorop stellen van de ker-
nen eigenlijk al ingebed in het 
handelen van de bestuurders. 
“Eigenlijk moeten we wat we 

al doen vastleggen. We moeten 
zorgen dat het zo blijft . Met een 
stapje verder. Het is nodig dat 
er een integrale visie ontstaat 
met woningbouw, zorg, om-
geving en sociaal domein als 
een samenhangend geheel per 
dorp.” In de brief aan de raad 
worden diverse voorbeelden 
genoemd. Woningbouwpro-
jecten zijn erop gericht om de 

College geeft aanzet tot kernenbeleid leefb aarheid van elke kern in 
stand te houden. Bij de nieuwe 
Omgevingswet (2021) wordt 
de inrichting van de openbare 
ruimte in dialoog met de be-
volking vorm gegeven. Bij het 
project De Appelboom staat 
participatie op de eerste plaats. 
Er zijn al 1119 vrijwilligers met 
119 projecten in 67 straten. Nu 
nog vooral over het groen, maar 
het kan worden uitgebreid naar 
het sociale gebied. Er komt een 
maatschappelijke agenda.

Eén contactpersoon
Het stuk wordt enigszins 
concreet als het gaat om een 
volgende stap. B&W willen het 
kernenbeleid verder toespitsen 
en nadrukkelijker vorm geven. 
Daarvoor wil men voortaan 
één contactpersoon per kern, 
een ambtenaar die alle vragen, 
initiatieven en processen coör-
dineert. Het vergt een houding 
van ‘Ja, mits’, dus meebewegen 
en vertrouwen geven. Tot de 
grens van wat wettelijk of fi -
nancieel niet kan. 
B&W geloven niet in dorpsra-

den, daarvoor is Wijdemeren te 
klein. Het zou bovendien teveel 
geld en tijd kosten. Het college 
kiest voor een uitbouw van wat 
er nu al is, een Appelboom Plus. 
Wel zal de gemeente z’n best 
moeten doen om bewoners 
te activeren. Een extern ad-
viesbureau zal bekijken welke 
methode het beste is om be-
langstellenden erbij te betrek-
ken. Daarbij kun je denken aan 
een conferentie waar inwoners, 
ondernemers en organisaties 
de gelegenheid krijgen om hun 
ideeën te opperen. Graag voor 
de verkiezingen van maart 
2018. 

BOA’s Rik en Alex voortaan op 
supersnelle speedbikes. Nog 
sneller en fijnmaziger om de 
regels te handhaven. Burge-
meester Ossel en wethouder 
De Kloet zouden graag achter-
op willen springen. 

Snelle Boa’s
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Zo’n 50 kinderen waren afge-
lopen woensdag in en rond de 
Terpstraschool verzameld voor 
de jaarlijkse Kinderbijbelclub. 
Ze waren actief met het thema 
‘Nog even geduld….’

Door: Herman Stuijver

Dominee Roelofse opende de 
bijeenkomst met een gesprek 
over wat geduld inhoudt en dat 
het niet meevalt om ergens de 
tijd voor te nemen. Roelofse is 
predikant van de hervormde 
kerk in Nieuw Loosdrecht die 
deze bijeenkomsten samen met 
de hervormden en Nederlands- 
gereformeerden uit Oud Loos-
drecht organiseert. Daarna las 
Trees Lamme het bijbelverhaal 
over de uittocht van de joden 

uit Egypte voor, die duurde 40 
jaar. Over geduld gesproken. 
Tussendoor zongen de kinde-
ren verschillende liedjes uit een 
fraai bundeltje, onder andere 
het refrein ‘onder boven voor 
en achter/ God is altijd bij mij’. 
In Exodus ontving aartsvader 
Mozes op de berg Sinaï de twee 
stenen tafelen, beschreven door 
Gods vinger. Op deze platen 
stonden de bekende 10 gebo-
den. Volgens verteller mevrouw 
Lamme was de vergelijking 
met de gebruiksvoorschrift en 
voor een wasmachine een han-
dig middel om het begrip ‘leef-
regels’ uit te leggen. Ze had het 
ook allemaal beeldend gemaakt 
met een zandwoestijn met hou-
ten poppetjes. 
Toen werd het tijd voor actie. 

In drie lokalen gingen de kin-
deren aan de handenarbeid. Elk 
kind kreeg een houten ronde 
‘klok’ met wijzers en zelfs een 
batterijtje. Die mochten ze zelf 
versieren met kleurige stukjes 
plastic. Er waren voldoende 
vrijwilligers om de kids op 
gang te helpen. Hidde wil iets 
met een BMW, want die gaat 
lekker snel, dan heb je geen 
geduld nodig. Terwijl Anne 
serieus bezig is met smileys, blij 
en bedroefd, want ze is nu een-
maal altijd met emoties bezig, 
zegt ze. Job heeft  zijn bijbelse 
naam op de klok gekerfd en bij 
Aimée steekt een poppetje zijn 
tong uit. 
Na de gezamenlijke lunch be-
gint de Vossenjacht, waarbij de 
kinderen een kartonnen land-

Geduld opbouwen bij Kinderbijbelclub

De 2e bijeenkomst van ‘Haak je 
aan’ is op vrijdag 3 november 
van 14.30- 16.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht en verder elke eer-
ste vrijdag van de maand.

Dit is een landelijk project ( 
zelfs buiten Nederland zijn 
mensen al aangehaakt). Het 
gaat om de grootste gehaakte 
deken ter wereld. In meerdere 

groepen worden vierkantjes 
gehaakt, daar worden dekens 
van gemaakt. Die dekens wor-
den in mei 2018 tijdelijk aan el-
kaar gemaakt en dat vormt dan 
hopelijk de grootste gehaakte 
deken van de wereld. Daarna 
worden de dekens geschonken 
aan goede doelen. De wol is 
gesponsord door Scheepjeswol 
voor twee dekens.

Vrijdag 6 oktober was de start 
van het samen haken in de bi-
bliotheek in Loosdrecht direct 
een groot succes; er kwamen 15 
mensen meedoen! Iedereen die 
kan haken is welkom om aan te 
haken. Haaknaalden en garen 
zijn aanwezig. 

Voor verdere informatie zie de 
Facebookpagina https://nl-nl.
facebook.com/samenhaken/

Haak je aan? Haken is verbinden

TIENHOVEN- Komend seizoen 
bestaat ‘Concert in Tienhoven’ 
20 jaar. Voor het Najaarscon-
cert op vrijdag 10 november 
kunnen zij u met trots ‘The 
New European Ensemble’ pre-
senteren. 

De musici zijn altijd op zoek 
naar de combinatie traditie en 
vernieuwing. Dit komt perfect 
uit in hun Debussy-program-
ma. Het concert vindt plaats in 
de kerk in Tienhoven, Laan van 
Nift arlake 62, vanaf 20.15 uur. 
Het New European Ensemble 
werd in Nederland opgericht in 
2008 met enthousiaste musici 

uit heel Europa. 
Zowel in ons 
land als over 
onze grenzen 
hebben de leden 
sindsdien veel 
erkenning ge-
kregen vanwege 
hun toewijding 
aan de muziek, 
hun bijzondere 
programmering en excellente 
uitvoeringen. Ze beperken zich 
niet tot concertzalen, maar 
geven uitvoeringen op allerlei 
alternatieve locaties met artis-
tieke uitdagingen, niet alleen 
voor het publiek maar ook 

voor henzelf, waarbij ze sociale 
thema’s niet uit de weg gaan. 
Op 10 november kunt u horen 
hoe bij hen moderne en oudere 
klassieke muziek kunnen sa-
mengaan. Voor kaarten: www.
concerttienhoven.nl

De mooiste concerten bij kaarslicht

ANKEVEEN- Op zondagmiddag 
5 november speelt De Utrecht-
se coverband LegaZzy in 
Theater De Dillewijn. Dit is het 
eerste van een serie van 3 con-
certen onder de naam Bultpop. 

Genoemd naar de Ankevener 
Henk Bezemer (Bult), die in 
de 90-er jaren initiatieven nam 
om de popmuziek in Ankeveen 
een impuls te geven door o.a. 
oefenruimte en een tourbus 
ter beschikking te stellen. In 

elk van de drie bands die dit 
seizoen komen spelen, is An-
keveen vertegenwoordigd. Le-
gaZzy heeft  de Ankeveners Ron 
(toetsen) en Anne Wehrens ( 
saxofoon) in de gelederen.
LegaZzy brengt de show met 
zeer veel enthousiasme en 
overtuiging. Met hun funky 
grooves word je vanzelf naar de 
dansvloer getrokken. Bekende 
dance classics van onder ande-
re Earth, Wind & Fire, Michael 
Jackson en Wham, maar ook 

recentere hits van bijvoorbeeld 
Kensington en Bruno Mars wis-
selen elkaar af. LegaZzy bestaat 
uit 8 zeer ervaren muzikanten. 
Met een vracht aan gitaar- en 
sax melodieën, meerstemmige 
vocalen, twee toetsenisten en 
een strakke ritmesectie wordt 
het ongetwijfeld een knallend 
feest. 

Wapen van Ankeveen
Speciaal voor deze dag heeft  
het Wapen van Ankeveen een 

‘Bultpop’ met de band LegaZzy

kaart mee krijgen om diverse 
fi guren uit de bijbel te traceren. 
Die hen ongetwijfeld van alles 
zullen meegeven over wat er te 
leren valt uit het boek der boe-
ken. De dag wordt afgesloten 
met een Wonderwolk -theater-
voorstelling van Timo van den 
Heuvel. Die met een mix van 

muziek en toneel samen met 
de kinderen een bijbels verhaal 
over de slavernij in Egypte en 
de vlucht naar Kanaän op de 
planken zette. ‘Beren op de 
Weg’ is een show waarbij de 
kinderen volop kunnen mee-
doen. Al met al een zinvolle en 
creatieve dag.

menu ontwikkeld, waarvan u 
na afl oop van het concert kunt 
gaan genieten, de zgn. Blauwe 
Hap. Deze Hap refereert aan 
Stefans tijd in de marine. De 
Hap bestaat uit o.a. nasi, bami, 
rundvlees, saté en groentege-
rechten. Kaarten voor deze bij-

zondere middag kunt u kopen 
bij het Wapen van Ankeveen. 
Deze kosten €6,00 . Inclusief 
diner €20,00. Kaarten aan de 
zaal kosten € 7,00. Aanvang 
16.30; zaal open om 16.00 uur. 
Kom op tijd, want er zijn maar 
een beperkt aantal zitplaatsen.

Een grijze krijtachtige vroege dag 
strekt zich uit het is mistig
Er schittert niets, alle geluiden zijn 
gedempt 
de herfst komt eraan, een beetje listig
De lucht is grijs, de bomen dansen in 
de wind 
De natuur wordt weer langzaam 
okergeel, bruin, en goud getint
Het wordt weer licht de lichtval heeft  al iets herfstachtig 
Deze tijd van het jaar is kleurrijk en prachtig
De in roodbruin gekleurde bladeren en struikgewas
En later de uiteen gebarsten bolsters van eikels en kastanjes volgen ras
De schoonheid van de herfst omhult ons alles gaat glanzen 
De bonte kleuren in het licht laten de natuur dansen
Een late herfstroos laat zijn blaadjes los 
en vallen op het pad van mos
Lang geleden, of gisteren speelden wij in het licht 
en konden wij alles maken
Koester die herinnering zodat wij niet met gedachten 
in het wereldgeweld geraken
Wees zelf de verandering die je in de wereld zo graag ziet 
Wat is het toch vreemd gegaan met de Wereld 
dit is toch de bedoeling, niet?
Ga erop uit naar het bomenrijke bos
geniet en laat je gedachten even los
De bomen vertellen een verhaal en bieden hoop en troost
Zet je voeten op het zachte mos en aarde en voel wat je oogst
De herfstbladeren knisperen en paddenstoelen en zwammen botten uit 
Dennenappels, eikels en beukennoot is voor de bosbewoners 
een rijke buit!
De heilzame werking van de natuur is groter dan wij vermoeden
Geniet van de herfstgeur en al het goede
Net als toen, waarom zou je het mijden?
Dit stille herfstverlangen en andere vervlogen tijden
Geniet en min de stilte, min de stilte als de avondschemer is gevallen 
Als de avondzon zakt naar de nacht, met al zijn kracht
Ook als je in haar schaduw leeft 
weet dat ze morgen weer warmte geeft !

Nely van den Driesschen, dorpsdichteres (foto: Gert Hendrickx)

Een ode aan de herfst
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'Schaken'

Revolutie in de schaakwereld
Dat het met denksportver-
enigingen vaak bergafwaarts 
gaat is een understatement. 
Dat zien we onder andere bij 
het schaken. Vroeger telde 
het Gooi een stuk of twaalf 
schaakverenigingen, daar zijn 
er nu nog zes van over waarbij 
het met de helft niet goed 
gaat. Vergrijzing, geen nieuwe 
aanwas etc. Een Gooise Schaak 
Coöperatie kan een oplossing 
betekenen. 

Door: Patrick Kreuning

Ik heb zojuist een visie naar 
alle Gooise schaakverenigin-
gen gestuurd over de toekomst 
van het schaken, een visie 
die wellicht ook voor andere 
sporten interessant kan zijn. 
Bij het schaken is er vaak één 
speler binnen een club de 
allersterkste, vaak ook één de 
allerslechtste. De allersterkste 
heeft  op den duur geen uit-
daging meer en stopt, waarna 
de één na sterkste de sterkste 
wordt. Onderaan verliest ie-
mand elke week weer, gevolg, 
hij stopt. Ook mensen die eens 
vrijblijvend komen kijken bij 
een vereniging denken al snel: 
Ze zijn veel te goed, dat gaat 
‘m niet worden. En ze worden 

vervolgens geen lid. Met mijn 
visie hoop ik dat te onder-
vangen. Derhalve heb ik mijn 
uitgebreide visie naar alle zes 
verenigingen gestuurd in de 
hoop een vruchtbare samen-
werking tot stand te brengen 
en de schaaksport weer ge-
zond te maken.

Hoe werkt het?
De zes verenigingen gaan 
nauw samenwerken, ze bren-
gen een gemeenschappelijke 
schaakkrant uit. De leden die 
interesse hebben krijgen het 
blad elke 3-4 maanden, tegen 
betaling van een kleine ver-
goeding. Leden van de zes ver-
enigingen kunnen daarnaast 
voortaan hun tegenstander uit 
het hele Gooi zoeken. Je maakt 
een afspraak met gelijkwaar-
dige spelers, dat hoeft  niet per 
sé bij de club van jezelf of de 
opponent te zijn, maar dat kan 
door het hele Gooi, bij elke 
schaakvereniging. Ideaal voor 
wanneer je allebei op donder-
dag schaakt en ook binnen de 
club met de competitie mee 
wilt doen. Je kunt dus, wan-
neer je dat wilt drie avonden 
per week schaken,. Helaas 
schaken drie verenigingen op 
donderdag en twee op vrijdag.

Wanneer en hoe vaak en waar 
je speelt, of je wel of niet de 
clubkrant wilt en tegen wie je 
speelt, je bepaalt het groten-
deels zelf. Je kunt natuurlijk 
iemand uitdagen die niet tegen 
jou wil spelen, maar verder 
heeft  de schaker alles in eigen 
hand. De uitslag meld je per 
email aan de wedstrijdleider.
Dit concept is ook mogelijk 
bij andere sporten, darts, tafel-
tennis, klaverjassen, bridgen, 
tennis, golf etc. Altijd een 
tegenstander van je eigen 
formaat, meer sportbeleving, 
meer plezier.
Hopelijk komt er een Gooise 
Schaak Coöperatie die het 
startschot is van een nieuwe 
kijk op denksport in Neder-
land en wellicht in de hele 
wereld.

'Voetbal'

Voor SV Loosdrecht stond af-
gelopen zaterdag een zware 
wedstrijd op het programma, 
het sterke Odysseus ’91 uit 
Utrecht kwam langs. Dat elftal 
pakte 12 punten uit 5 wed-
strijden, een topper in de 2e 
klasse-B. 

Door: Roy Versluis

Het begin was van beide ploe-
gen nog even aft asten. Loos-
drecht kreeg een paar kleine 
kansen en Odysseus was ge-
vaarlijk in de counter met hun 
snelle behendige spitsen. Na 15 
minuten de eerste kansen voor 
de thuisploeg voor Sercan Oz-
turk en Antonio Cvetkovic. Uit 
een corner die gevaarlijk in de 
16 meter draaide, kwam Odys-
seus echter op voorsprong. De 
wedstrijd was in evenwicht, 
alleen de score niet.
Na rust nam Loosdrecht di-
rect het initiatief en Odysseus 
moest nog verder achteruit, 
kansen werden er gecreëerd 
en uiteindelijk was het Antho-
ny Albert die een voorzet van 
Mervelinio Olijfveld binnen-
kopte 1-1.

De thuisploeg wilde meer, gaf 
enorm veel energie en leverde 
erg veel strijd, het wachten 
was op de 2-1, maar kansen 
voor opnieuw Anthony Al-
bert, Bram Sleven en Sercan 
Ozturk leidden niet tot de ge-
lijkmaker. Loosdrecht gaf nog 
steeds niet op en ging maar 
door met druk vooruit geven. 
Odysseus kwam niet meer van 
eigen helft  en moest zich be-
perken tot verdedigen en het 
geven van de lange bal vooruit, 
achterin stond Loosdrecht 
uitstekend. In de 90e minuut 
kreeg Odysseus nog een kans 
doordat de scheidsrechter 
( fl oot overigens een goede 

wedstrijd) vergat te fl uiten 
na een overtreding, gelukkig 
leidde dit niet tot de totaal niet 
verdiende 1-2. De uitslag was 
en bleef 1-1. SV Loosdrecht 
kreeg te weinig, een prima 2e 
helft  en een redelijke 1e helft  
waren helaas niet voldoende 
voor de 3 punten.

Iedereen die deze wedstrijd 
gezien heeft , zal ervan over-
tuigd zijn als Loosdrecht deze 
lijn weet door te trekken, dat 
de driepunters ook echt gaan 
komen.

Anthony Albert scoort de 1-1 
(foto: Piet van Bemmelen)

Loosdrecht beter, maar geen 3 punten

Op 3 en 4 november wordt bij 
de Jumbo en Boni de Dorcas 
Voedselactie gehouden. Al 
jarenlang een traditie in Loos-
drecht. Vrijwilligers zamelen 
samen met consumenten pro-
ducten en geld in voor de alle-
rarmsten in Albanië, Moldavië, 
Oekraïne en Roemenië. 

Dorcas ondersteunt met de 
voedselpakketten de aller-
armsten. Veel van hen leven 
teruggetrokken en in armoede. 
Ze staan er vaak alleen voor 
en komen, vanwege gezond-
heidsproblemen of ouderdom 
de deur niet meer uit. De ont-
vangers van een pakket worden 
zorgvuldig door lokale partner-
organisaties geselecteerd. Onze 
partners weten welke mensen 
hulp nodig hebben. 
Het voedselpakket staat niet 
op zichzelf maar is onderdeel 
van een breder programma 
van Dorcas. Samen met hun 
partners creëert ze een sociaal 

vangnet van mensen om de 
allerarmsten heen. Zo gaan 
er mensen voor ze zorgen. 
Met een voedselpakket wordt 
het leven de komende win-
termaanden dragelijker. Het 
pakket is een bemoediging, een 
belangrijk steuntje in de rug. 
We laten hiermee zien dat dui-
zenden mensen in Nederland 
om hen geven. Vrijwilligers 
delen voedsellijstjes uit aan 
het winkelend publiek. Hierop 
staan producten die samen een 
voedselpakket vormen. Klan-
ten van de supermarkten doen 
een boodschapje extra en ge-
ven deze af aan de vrijwilligers. 
Daarna wordt alles gesorteerd, 
ook door vrijwilligers. Nadat 
het pakket met de vrachtwagen 
op de plaats van bestemming 
is aangekomen, geeft  Dorcas 
het aan de partnerorganisatie 
die het vervolgens via een lo-
kale kerk bij de juiste mensen 
brengt.
www.dorcasvoedselactie.nl 

Dorcas Voedselactie

Omdat we om hen geven

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
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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
1 november 19.00 uur Rozenkransgebed 
5 november Geen viering in de Pauluskael
 10.30 uur  Regioviering in Vituskerk H’sum

Beukenhof
5 november geen dienst 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
5 november 11.00 uur Ds. M. Roelofse
 18.30 uur Ds. J. Belder

Gereformeerde kerk
5 november 10.00 uur Ds. H.M. Ploeger

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
5 november 09.30 uur Ds. A. van Duinen
 18.30 uur Gez. dienst in de Sijpkerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
5 november 09.30 uur Ds. G.J. Zwarts

STERRETJES

Te Huur: Garagebox /
Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv
0653265336

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 01 nov. 20.15 u. Film ‘Th e Imitation Game’ De Dillewijn, Ankeveen
do. 02 nov. 20.00 u. Raad over bestuurlijke herindeling Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 02 nov. 20.15 u. Concert kwartet viool, cello en piano Oude Kerkje, Kortenhoef
3 / 4 nov.  Dorcas Voedselactie Jumbo en Boni
vr. 03 nov.  13.30 u. Valtraining senioren Sporthal Eikenrode 
vr. 03 nov. 14.30 u. Haak je aan -sessie (werelddeken) Bibliotheek, Tjalk 41
za. 04 nov. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41
zo. 05 nov. 11.00 u. Paddenstoelen in het herfstbos Bez.centr. NM; ’s-Graveland
zo. 05 nov. 15.00 u. Jachthoorn blazen Kasteeltuin Sypesteyn
di. 07 nov. 20.00 u.  Begrotingsraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 08 nov. 13.30 u. Schoolschaaktoernooi Regenboog, Kortenhoef
wo. 08 nov. 14.30 u. Ouderenmiddag ‘Ja zuster, Nee zuster’ Wijkgebouw, Eikenlaan
do. 09 nov. 17.30 u. Schouderklopjes Mantelzorgers Emtinckhof, Eikenlaan.
do. 09 nov. 20.00 u. Lezing ‘Botsende sterrenstelsels’ Bez.centr. NM; ’s-Graveland
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
za. 11 nov. 14.00 u. Zonnebloem Spelletjesmiddag  Grand Café, Emtinckhof
di. 14 nov. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 15 nov. 10.30/19.30 u.Vrijwilligers gezocht Sypesteyn Sypesteyn, Nw.Ldr.dijk 150
wo. 15 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie  Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 16 nov. 20.00 u. Commissie Bestuur & Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
za. 18 nov. 14.00 u. Paddenstoelen in het herfstbos Bez.centr. NM; ’s-Graveland
vr. 24 nov. 20.00 u. ALV IJsvereniging IJLP Café Heineke

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

Activiteiten agenda

GOOI TV

Vanaf 1 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met o.a.: Halloween op Pampus, Bandstart Naarden en springkussen in de 
Zandzee, Bussum;  In RegioHub gaat het over een voor mensen met Alzheimer toegankelijke 
supermarkt; In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Jelmer Kruyt, Erik Pieter Vlaande-
ren en Jan Kwekkeboom over het Goois Democratisch Platform;  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

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

Voor stalling van caravan, 

camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??

Bel Gert Zagt Loosdrecht voor 

goed onderdak! 

O35 - 582 1326 

of  06 1027 6728

Verloren:
Sleutels, bosje van 3.
Tel. 06-231 270 31
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag  

v/d maand
loodsverkoop 
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor

moois-uit-de-loods,

of  kijk op
www.inboedelsenzo.nl

voor info & 

woningontruiming  

telefoon 06-20.777.535.

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

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom 
in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIEBERICHTEN
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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


