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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

B&W: ‘Begroting rooskleurig’
De wethouders (v.l.n.r.) Joost Boermans (D66), Jan Klink (VVD),
Rosalie van Rijn (CDA) en Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbelangen)
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- B&W van Wijdemeren vinden dat de begroting 2019- 2022 er de komende jaren rooskleurig uitziet. Op de lange termijn is er voldoende geld om de structurele uitgaven te dekken. Ook
is er financiële ruimte voor het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord. De lasten voor
inwoners blijven ongeveer gelijk.

MATRASSEN+BOXSPRING
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Uw makelaar sinds 1979 !
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Wethouder financiën Jan Klink
overhandigde vorige week de
programmabegroting aan de
raad. “Ik ben trots op de structureel sluitende begroting.
Hierdoor is Wijdemeren op
de lange termijn financieel gezond. Daarnaast hebben we een
nieuwe lay-out van de begroting. Dit komt de leesbaarheid
ten goede.”
Plannen 2019
In 2019 gaat het college bestaande uit de coalitie Dorpsbelangen- CDA-VVD- D66
verder met het uitwerken van
het bestuursakkoord. Er wordt
ingezet op het versterken van
de dorpen en op het ideaal van
één gemeente Gooi en Vecht
binnen 10 jaar. Kunst en cultuur krijgen een impuls. Maar
ook de duurzaamheid en de
vernieuwing van onderwijs en
kinderopvang (Integraal Kind
Centrum) worden extra financieel ondersteund. Er is ook
geld voor het verstevigen van
de eigen organisatie. Dit onder andere door verdergaande

digitalisering en het inrichten
van een contactpunt voor ondernemers. Vanaf 2019 wordt
een extra BOA (buitengewoon
opsporingsambtenaar) ingezet, 2 jaar eerder dan gepland.
Naast nog eens 25.000 euro ex-

tra voor de veiligheid.
Met deze ambities blijven de
financiële kengetallen in de pas
met gemiddelden van andere
gemeenten.
Lees verder op pagina 2

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl
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Vervolg van voorpagina
Het positieve resultaat van
2019 (+ 120.000 euro) wil het
gemeentebestuur reserveren
voor nieuw beleid in 2020 en
daarna.
Gevolg van Kadernota
De begroting is een uitwerking van de Kadernota 2019
die door de gemeenteraad is
vastgesteld. Meer dan in andere
jaren hebben de politieke partijen op hoofdlijnen de kaders
en de koers, financieel en qua
beleid, geformuleerd. Vooraf
hebben alle fracties aan wethouder Klink meegegeven wat
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ze belangrijk vinden. Ook is
de begroting van 119 pagina’s
beter leesbaar en toegankelijk.
Daarnaast is er een samenvatting met staatjes, tabellen en
grafieken. Pas op 8 november
bespreekt de raad in een speciale raad de programmabegroting 2019.
Zelf lezen? Kijk op: https://www.wijdemeren.nl/4/
Nieuws/2018/S eptemb er/
Rooskleurig-perspectief.htm

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

KERKDIENSTEN

FAMILIEBERICHTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 7 okt: 9.30 uur:
Gezamelijke viering Emmauskerk, J. Dresmé en R. Simileer.

Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 7 okt: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
18.30 uur:
Ds. M. Roelofse
Gerformeerde Kerk
Zo. 7 okt: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger
Beukenhof
Zo. 7 okt: 11.15 uur:
Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 7 okt: 09.30 uur:
Geen opgave.
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 7 okt: 09.30 uur:
Geen opgave

Op mijn teentjes kijk ik over het randje van de wieg.
Dag klein broertje, ik vond je zo lief.
Lott
Veel te kort waren wij intens gelukkig met ons zoontje

Daan
* 24 juli 2018

t 27 september 2018
Wij hebben in besloten kring
afscheid genomen van Daan.
Daan, Natalie en Lott Pieper
"Kastanjehoeve" Looydijk 18, 3612 BG Oud-Maarsseveen

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 10.00 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.

de actie van de maand oktober is

Teppan Tori, kippendijfilet
met teriyaki saus
van € 14,90 voor € 9,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Doe niet alsof je van niets weet,
daar hebben we politici voor

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Italiaans rolletje

Varkensschnitzel met italiaanse kruiden
en parmaham
2 stuks

5,50

100 gram gebraden fricandeau
100 gram cervelaat
Samen
Stukje grillworst

5,95

Vleeswarentrio

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

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Enkele cijfers uit de begroting
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De redactie
heeft een aantal getallen uit de
Programmabegroting op een
rijtje gezet.
Het positief saldo voor 2019:
€ 120.000; aflopend tot + 2000
in 2020. De netto schuldquote
is de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Die
was 68% (2018) en zakt af naar
59% in 2019. Het landelijk percentage 2013-2016 was 56,3
%. De solvabiliteit is de mate
waarin een gemeente in staat
is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Die bedraagt
in Wijdemeren 30% en stijgt

geleidelijk naar 38%. Dan zit
Wijdemeren iets boven het
landelijk gemiddelde van 35%.
Hoe hoger de solvabiliteit hoe
weerbaarder je bent. In 2019
wordt er veel geld onttrokken
aan de Algemene Reserve, nl.
Gebiedsakkoord
Oostelijke
Vechtplassen: - 1,5 mln.; dekking begroting 2019: - 0,7 mln.;
dekking 3e IKC; -0,9 mln. (totaal 3,1 mln.). Dus zakt de Algemene Reserve van 7 naar 4
miljoen.
Naar € 1008
De lokale belastingen worden
alleen verhoogd met de inflatiecorrectie. Dat betekent voor
een gemiddelde woningwaarde

van € 350.000 dat de ozb-belasting zal stijgen naar 460, de afvalstoffenheffing (3 pers.) naar
278 en de rioolheffing (150 m3)
naar 270. Dat is in totaal € 1008
en het was in 2018: 1003.
Baten en lasten
Van de lasten gaat 27% naar
het gemeentelijk apparaat (12,7
mln.); 25 % overige materiële
lasten; 23% naar uitkeringen;
16% naar ‘verbonden partijen’
als Regio, brandweer, politie
e.d.; 7% naar de kapitaallasten
(3,4 mln.) en 2% aan subsidies.
Wijdemeren ontvangt bij de
baten 54,1% van het rijk, 27%
uit de gemeentebelastingen; 8%
uit ‘overige’; 6% voor bijstands-

uitkeringen; 3% uit leges (paspoort, vergunningen, enz.); 2%
uit verhuur accommodaties.
Programma’s
De uitgaven zijn verdeeld over
7 programma’s. Hieronder staat
een globale verdeling van de
gelden:
Van de 2,8 mln. voor Bestuur
en Burger gaat 15% naar communicatie. De dienstverlening
moet beter worden door meer
digitaal werken. De 2,8 mln.
voor Veiligheid wordt voornamelijk besteed aan de brandweer (72%). Het rioleringsplan
slokt 25% op van het budget
van ruim 9,8 mln. voor de
Openbare ruimte. Het gemeentelijk waterbeleid (bagger, vaarverbindingen) neemt 47% in
van het programma Recreatie
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en Toerisme (2,24 mln.). Van
de 18 miljoen Sociaal Domein
valt bijna de helft onder de categorie ‘overige’, 19% participatiewet, 18% jeugdzorg en 15%
WMO. Voor Natuur en Milieu
staat 620.000 euro op de begroting, 69% gaat naar handhaving
milieubeheer. Ook bij Ruimtelijke Ontwikkeling een grote
post ‘overige’ (73%). Van de
4,5 mln. is 12% bestemd voor
de omgevingsvergunning. Tot
slot zijn er nog 7,3 mln. overheadkosten. Daarvan gaat 38%
naar de backoffice en 13% naar
de huisvesting op het gemeentehuis.
Alle getallen bekijken? Kijk
op: https://www.wijdemeren.
nl/4/Nieuws/2018/September/
Rooskleurig-perspectief.html

Ondernemersavond: ondermijning in het bedrijfsleven
HILVERSUM - Volgende week is
het de Landelijke week van de
Veiligheid. Dit jaar is het thema
‘Ben jij voorbereid op criminaliteit?’. Ook Wijdemeren doet
mee. Eén van de activiteiten is
een speciale avond voor ondernemers over ondermijning in
het bedrijfsleven op dinsdag 9
oktober vanaf 18.00 uur.

Een restaurant zonder klanten.
De kapper of het autobedrijf
dat overdag nooit open is. De
boerenschuur of het kassencomplex dat wordt verhuurd
en waarvan de ramen zijn afgeplakt. Zomaar een aantal
voorbeelden van georganiseerde criminaliteit die ook in uw
omgeving kunnen voorkomen.

Steeds meer proberen criminelen naar de bovenwereld te
komen en gebruik te maken
van de schijnbare anonimiteit
die bedrijventerreinen, het buitengebied en ondernemers hen
biedt. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen. Vaak gebeurt dit
onbewust.

Meedenken bij de speelplekken in je buurt

Een wipkip, schommel of speelhuisje?
Door: Saskia Luijer
Op 17 en 27 september maakte wethouder Joost Boermans
een wandeling langs speeltuinen in Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Kinderen,
ouders en andere buurtbewoners konden daarbij wensen en
ideeën kenbaar maken voor de
herinrichting van de speelplekken.
Bij de Veenderij in Nederhorst
den Berg wacht al een groepje
mensen op de wethouder, die
daarvoor de V. van Goghstraat,
J. van Ruysdaelstraat en Voorstraat heeft bezocht. Tijdens
zijn wandeling op donderdag
27 september klinken er positieve reacties. Men waardeert
dat de gemeente Wijdemeren
de inwoners actief betrekt bij
de herinrichting van de speelplaatsen en wil graag vertellen
wat anders mag of juist moet
blijven.
Wat wil de jeugd
Het klimtoestel met glijbaan
en de schommels op de Veenderij zijn nog veilig en goed,
dus die blijven staan. Ook de
speelse heuvels wil men graag
behouden en de rijen paaltjes
waar kinderen zich zo leuk
achter kunnen verstoppen. Ei-

genlijk zijn de omwonenden
best tevreden over de plek, alleen missen ze iets voor de allerkleinsten. Bijvoorbeeld een
wipkip of een buis begroeid
met gras, een boomstam of
grote rotsen om op te klimmen.
“Maar geen speelhuisje” benadrukt een ouder, want daar komen alleen maar hangjongeren
op af. Sommige kinderen uit
de buurt zien een speelhuisje
juist wél zitten. En dat is nou
‘t mooie van deze wandeling.
Waarbij naast de mening van
volwassenen vooral aan de jon-

gens en meisjes wordt gevraagd
wat zij er van vinden. Het is
tenslotte hun speelplek. Janna
heeft zich goed voorbereid en
laat een tekening zien van haar
wensen, met o.a. schommels,
een zandbak en glijbaan. Ook
Hugo heeft een schommel getekend, maar daarnaast nog
een kabelbaan, een draaimolen
en een looprad. Zijn broer Faas
wil ‘t liefst basketbalringen. Samen leveren de kids veel input
aan de gemeente voor de verdere uitwerking van het plan.
Mail suggesties

Criminaliteit
Wilt u weten hoe u als ondernemer samen met gemeente en
politie georganiseerde criminaliteit tegen kunt gaan? Meldt
u dan aan voor deze speciale
bijeenkomst in het raadhuis in
Hilversum. De toegang is gratis
en er is tijdens het buffet voldoende gelegenheid vragen te
De wandeling in Loosdrecht
verliep maandag 17 september
op vergelijkbare wijze langs
de Schouw, Schakel, Pampus,
Vrijheid, Regenboog en Godelindelaan. Naast alle reacties
die hier ter plekke zijn gegeven,
kan iedereen t/m 12 oktober
nog suggesties mailen naar
spelen@wijdemeren.nl. In dat
geval ontvang je ook een bericht van de gemeente zodra
de voorgestelde ontwerpen op
de website staan. Dit wordt uiteraard ook kenbaar gemaakt
via het gemeentenieuws in de
lokale bladen. De definitieve
ontwerpkeuze volgt voor ‘t eind
van het jaar, zodat – mits de levertijd dit toelaat – in de zomer
van 2019 de speelplaatsen weer
als nieuw zijn.
Kijk voor meer informatie op:
www.wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

stellen. U kunt zich aanmelden
via gaby.deruiter@hetccv.nl.
Kijk voor het programma en de
andere activiteiten in de Week
van de Veiligheid op www.wijdemeren.nl/weekvandeveiligheid.

Informatieavond
energiebesparing
Op woensdag 10 oktober is er
om 19.30 uur een informatieavond energiebesparing en
energieopwekking in De Landgoedwinkel, De Rading 1b.
Speciaal op deze Dag van de
Duurzaamheid nodigen we u
van harte uit om in gesprek te
gaan en de vragen en mogelijkheden van de energietransitie te
verkennen. Ter informatie geeft
het team van de energiecoöperatie enkele presentaties over energiebesparing, de warmtetransitie
en energieopwekking. Kent u
de mogelijkheden voor vloer-,
muur-, dakisolatie, ventilatie,
zonnepanelen en warmtebronnen in uw eigen huis en in uw
buurt?
Weet u welke stappen nodig zijn
om van het gas af te komen? Wilt
u vooraf de energiestaat van uw
woning vast op een rijtje zetten.
Kijk dan op de website van de
energiecoöperatie Wijdemeren
voor de checklist eigen woning.
Of maak een afspraak voor een
(gratis) gesprek met een energiecoach bij u thuis om de mogelijkheden voor energiebesparing in
uw woning te bespreken. Woont
u in een buurt met veel dezelfde huizen dan kunt u natuurlijk
ook een gesprek met meerdere
mensen of zelfs de hele straat
organiseren. U kunt zich aanmelden voor de informatieavond
in Loosdrecht via: contact@energiecooperatiewijdemeren.nl
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Openhuis Beukenhof in Week van de Palliatieve zorg
LOOSDRECHT - Donderdag 18
oktober organiseert zorgorganisatie Inovum in de Loosdrechtse locatie de Beukenhof
een avond over palliatieve zorg
in het kader van de Week van
de Palliatieve zorg.
Van 9 t/m 18 oktober is er wereldwijd aandacht voor de palliatieve zorg, zorg rondom het
levenseinde. Wat moet je doen
als je niet meer lang te leven
hebt? Welke keuzes zijn er? En
hoe kun je iemand in deze fase
ondersteunen? Kom kijken,
luisteren en ervaar de waarde
van palliatieve zorg. Zorg die
onmisbaar is als het moment
daar is. De Week van de Palliatieve zorg wordt regionaal
georganiseerd door Netwerk
Palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek.

Programma 18 oktober
De avond in verpleeghuis De
Beukenhof vindt plaats van
17.30 - 21.30 uur. De Beukenhof biedt naast verpleegzorg
ook een hospice, De Ster. Na
de bouw in 2019 groeit deze
afdeling van vijf naar negen
plaatsen. De avond begint met
een rondleiding in het hospice.
Na een hapje en een drankje
vervolgen we de avond met een
vertelvoorstelling van Maarten Vogelaar. Zijn voorstelling
‘Een bed in de kamer’ omvat
een voor velen zeer herkenbaar
verhaal over een familie rond
een sterfbed.
Tijd om te sterven
In het tweede gedeelte van de
avond is er ruimte voor bezinning. Aan de hand van de documentaire ‘Tijd om te sterven’

staan we stil bij de laatste dagen
van het leven. Wat is waardig
sterven? Wat is het moeilijkst
bij het begeleiden van een
stervende? Wat kunnen professionals doen om het lijden
te verlichten? De aanwezige
geestelijk verzorger en palliatief
verpleegkundigen staan open
voor uw vragen en gaan graag

met u in gesprek.
U bent van harte welkom deze
avond op locatie De Beukenhof aanwezig te zijn. Adres:
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 te
Loosdrecht. Aanmelden niet
nodig. Meer informatie en het
volledige programma voor de
hele regio vindt u op
www.palliatievezorggooi.nl

ADVERTEREN?

DENIEUWS
STER.NL

OPEN DAG 7 Oktober Neurotherapie Centrum Hilversum
Uit recent onderzoek blijkt dat
neurofeedback zeer effectief
is bij het verhelpen of verminderen van een groot aantal
problemen.
Uiteenlopende
aandoeningen zoals onder
andere ADD/ADHD, epilepsie,
slaapstoornissen, hersenletsel,
burnout zijn zowel in de literatuur uitgebreid beschreven als
in de praktijk met goede resultaat behandeld.
Ook voor het verbeteren van
sport-, werk- en leerprestaties
is neurofeedback uitermate geschikt. Maar ondanks deze goede resultaten is het aantal mensen dat besluit neurofeedback
te gaan doen beperkt. Dit komt

onder andere doordat neurofeedback ‘moeilijk’ te begrijpen
is. Daar gaan wij verandering
in brengen. Op zondag 7 oktober 2018 wordt in ons centrum
een Open Dag georganiseerd
waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe neurofeedback werkt,
er worden demonstraties gegeven en er is veel gelegenheid
voor het stellen van vragen.
Zelfs als u niet besluit om met
neurofeedback te gaan trainen
is dit een uitermate interessante
en leerzame dag, welke gehouden wordt aan de Vaartweg
180, 1e etage (ingang Schuttersweg).

met koffie, thee
12.00: algemene lezing van 45
minuten over neurofeedback
13.00: demonstratie en zelf ondervinden in kleinere groepjes
in de behandelkamers
14.00: afsluiting met nog wat
praktische informatie
Bij voldoende aanmeldingen
wordt om 15.00 uur een tweede
ronde gehouden. Het programma is hetzelfde als bij de eerste
ronde.
Kijk voor meer informatie en/
of u aan te melden www.neurotherapie.nl of bel 035 - 628 68
95

11.30: deuren open, ontvangst

Wij zijn
verhuisd!

Remco van Kooi

Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

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

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

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

Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl

Activiteiten agenda
WANNEER

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Speculaascake
Nu €3,00

TIJD

tot 5 okt.		
tot 14 okt.		
wo. 3 okt.
10.00 u.
do. 4 okt.
20.00 u.
do. 4 okt.
20.15 u.
za. 6 okt.
07.15 u.
za. 6 okt.
09.00 u.
za. 6 okt.
09.45 u.
zo. 7 okt.
10.00 u.
zo. 7 okt.
12.00 u.
zo. 7 okt
15.00 u.
ma. 8 okt.
14.00 u.
ma. 8 okt.
20.00 u.
wo. 10 okt.
19.30 u.
wo. 10 okt.
20.15 u.
12- 14 okt.		
13 t/m 21 okt.
11.00 u.
vr. 12 okt.
20.00 u.

WAT

WAAR

Fotowedstrijd HK NdB.
Kiezen ‘Ondernemer van het Jaar’
Themaochtend Stichting MEE
Commissie Bestuur en Middelen
Pianorecital Marietta Petkova
Voorverkoop certificaten IJsclub
Bazaar Prot. Gemeente
Rondje Nederhorst den Berg
Open dag Rioolwaterzuivering
Opening expositie Gallery McSorley
D3D Jamsessie
Ouderenbonden ‘Zorg voor elkaar’
Gespreksavond ‘voltooid leven’
Infoavond Energie Coöperatie
Film: La La Land
Weekend Klassieke Muziek Jagthuis
Expositie St. Kunstbezit ’s-Graveland
Lezing kunstenaar Joop v Huisstede

info@historischekring.nl
wijdemeren.nl/ ondern….
Bibliotheek, Tjalk 41
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Willie Dasplein, NdN.
Bergplaats, NdB.
Vertr: SCC, Blijklaan 1, NdB.
Middenweg 159, NdB.
Zuidereind 14, ‘s-Graveland
De Drie Dorpen, Ankeveen
Bergplaats, Kerklaan 7, NdB.
Willibrordkerk, NdB.
Landgoedwinkel,Rading 1B,Ld
Dillewijn, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Oude School, Kortenhoef
Bergplaats, Kerklaan 7, NdB
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Twee makelaars voor de prijs van één
Samen hebben ze meer dan een halve eeuw ervaring als makelaars: Frank Vermeulen en Jan-Paul Honders. Allebei hebben ze
hun eigen woningmakelaardij. Frank Vermeulen werkt vanuit zijn
mooie kantoor aan huis in Nederhorst den Berg; Jan-Paul heeft
met VTE makelaars een prachtig pand aan de Frans Halslaan in
Loosdrecht.
Alhoewel ze zich allebei richten
op de woningmarkt in Wijdemeren, beschouwen ze elkaar
zeker niet als concurrenten.
Integendeel: deze twee ervaren
en professionele makelaars zien
elkaar juist als gewaardeerde
collega’s. Voor wat betreft het
woningaanbod van Frank Vermeulen Makelaardij werken zij
sinds kort zelfs nauw samen.
Deze huizen zullen voortaan
mede door VTE- makelaars
worden aangeboden en Frank
en Jan-Paul zullen de verkoop
hiervan samen ter hand nemen. “In de huidige hectische
huizenmarkt is het fijn om met
een goede collega te kunnen
overleggen”, zegt Frank. “Door
mijn kennis en ervaring te bundelen met die van Jan-Paul, kan
ik een nog hogere kwaliteit bieden aan mijn klanten. Ook kan
er zo nodig nog sneller worden
geschakeld en komt het de continuïteit van mijn kantoor ten
goede”.
Niet met pensioen
Naast een samenwerking voor
wat betreft de huizen die bij

Frank Vermeulen Makelaardij
in verkoop zijn, zullen aanvragen voor woningtaxaties
bij zijn kantoor voortaan door
VTE- makelaars worden opgevolgd. “Nee, ik ga nog niet met
pensioen”, zegt Frank. Daarvoor geniet hij nog dagelijks
veel te veel van zijn werk. “De
samenwerking met Jan-Paul
maakt het voor mij mogelijk om het wat rustiger aan te
doen en niet altijd zes dagen
per week actief te zijn, zoals
nu vaak het geval is.” Volgens
hem is Nederhorst den Berg
een prachtig dorp, waar fijne
mensen wonen te midden van
schitterende natuur. Een plek
waar hij met veel plezier zijn
klanten helpt bij allerlei zaken
die met onroerend goed te maken hebben. En waar hij nu een
deel van zijn werkzaamheden
samen met een andere allround
makelaar gaat uitvoeren.

Paul heeft dezelfde manier van
werken als ikzelf. Integer en
deskundig, met veel aandacht
voor de persoonlijke situatie van iedere klant. Ook past
hij qua karakter goed hier in
Nederhorst den Berg. Hij is
een vriendelijke man met een
no-nonsense mentaliteit”.
“Wij zijn inderdaad allebei niet
het prototype snelle makelaar
met gladde praatjes” voegt JanPaul hier aan toe. “Wij geven
een eerlijk en deskundig advies. Een klant heeft er tenslotte

niets aan, als hij zich alvast rijk
rekent en vervolgens maandenlang zijn huis zonder succes te
koop heeft staan. De makelaar
die de hoogste vraagprijs voor
een huis noemt, is niet per
definitie de beste makelaar.
Daarom besteden wij veel tijd
aan het bepalen van de juiste
vraagprijs en het uitstippelen
van een passende verkoopstrategie. Voor een goede en snelle
verkoop is heel wat meer nodig
dan een bord in de tuin en een
vermelding op Funda.”
VTE- makelaars en Frank Vermeulen Makelaardij blijven ui-
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teraard zelfstandige kantoren.
Alleen de woningportefeuille
van Frank Vermeulen wordt
voortaan door hen samen behartigd. U krijgt in dat geval
dus ‘twee makelaars voor de
prijs van één’!
Frank Vermeulen Makelaardij,
Dammerweg 57 in Nederhorst
den Berg, (0294) 25 34 61,
info@frankvermeulenmakelaardij.nl
VTE makelaars, Frans Halslaan
5 in Loosdrecht, (035) 888 33
77, info@vte-makelaars.nl

Geen gladde praatjes
Frank heeft heel bewust
voor een samenwerking met
VTE-makelaars gekozen. “Jan-

Echtpaar Gerritsen viert diamanten huwelijk
Door: Herman Stuijver
Op een even stralende dag als
60 jaar eerder vierden de heer
en mevrouw Gerritsen hun diamanten huwelijk, te midden
van familie, buren en vrienden. Ook locoburgemeester De
Kloet kwam langs voor de felicitaties namens Wijdemeren.
Op 26 september 1958 traden
Mieke (Willemien) en Freek
in het huwelijk op het gemeentehuis van Maartensdijk. Het
was toen ook een zonnige dag.
Het jonge bruidspaar, net twintig, was erg gelukkig. Dat kun
je zien op een mooie zwartwit
foto van weleer. Ruim twee jaar
eerder ontmoetten ze elkaar
op dansschool Ad de Klerk in
Hilversum. Meneer weet het
nog goed: “Het was een quick
step, denk ik. Ik kon er niks
van, brak bijna m’n benen.
Maar zij kon er wat van. Ik was
gelijk van slag.” Mieke, eigenlijk Mien, kon niet alleen goed
dansen. Ze was ook een kei in
turnen, lenig als een elastiek en
snel als een hinde. Freek heeft
ook een sportieve achtergrond,
hij rugbyde heel lang. Tot een
nekblessure hem noopte te
stoppen met actief sporten.

Maar de Rugbyclub Hilversum heeft hem nooit losgelaten. Hij is zeker vier dagen per
week te vinden op sportpark
Berestein voor allerlei klussen.
Op zaterdag staat hij achter de
bar om de dorstige rugbyers te
voorzien van hun natje en hun
droogje. Het echtpaar woonde heel lang in Hilversum.
Aanvankelijk kort inwonende
in een stadsboerderij aan het
Achterom, later aan de Jan van
de Heijdenstraat. Totdat ze tijdelijk moesten verhuizen voor
een renovatie. Nu wonen ze al
15 jaar in Nieuw-Loosdrecht
en ze willen er nooit meer weg.
“Het bevalt ons hier prima, een
ruime woning, een leuke straat,
lekker rustig. Wat wil je nog
meer” vertelt Mieke.
Freek heeft z’n leven lang gewerkt als loodgieter en chauffeur en Mieke pakte diverse banen op als huishoudelijke hulp.
Ze hebben twee dochters en
vier kleinkinderen, van wie de
jongste, Nikita, druk in de weer
is om de gasten te voorzien van
koffie en taart. Het weekend
voor de officiële trouwdag was
de familie op chaletpark Het
Vennenbos in Noord-Brabant,
met kinderen en kleinkinde-

ren. De regen deerde hen niet,
er was genoeg te doen, zelfs
een subtropisch zwemparadijs.
Kinderen en kleinkinderen loven opa en oma als zorgzame

ouders. Die altijd klaar staan.
Mevrouw houdt van zingen
met haar oudere zus en is bijna
nog doller op het hondje. Als
de feestmutsjes opgaan, wordt

het nog gezelliger aan de Hazelaarlaan.
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AANLEVEREN KOPIJ
Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand
opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd:
zondag 20.00 uur.
Aanleveren advertenties Als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur.

NIEUW DEZE WINTER BIJ

Gezellig met elkaar uit eten en
vooraf het totaalbedrag weten?
Twee uur drankjes (Hollands ass.)

& drie gangen keuze menu

All-in € 25,00 p.p.
Kids t/m 12 jaar € 12,50 p.p.

Van 5 oktober t/m medio december
elke vrij-, zater- & zondag v.a. 17 u.

Ben je jarig dan eet en drink je
zelfs GRATIS!
Voor: info & reserveringen: ottenhome.nl
R

RESTAURANT Robberse Eiland
Mosselpan met sausjes en verse friet
14,50
Malse tournedos met een champignon
pepersaus en verse friet
18,50

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208
Geldig van 3 t/m 17 oktober 2018

Woensdag 3 oktober 2018

De Zonnebloem tegen eenzaamheid
Door: Niels van der Horst
ANKEVEEN– De Week tegen
Eenzaamheid loopt van 27
september tot en met 6 oktober. De oplettende lezer ziet
dat het eigenlijk anderhalve
week betreft, maar dat is des
te beter! Het is een landelijk
initiatief onder de hoede van
Stichting Coalitie Erbij en door
heel Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd
door meerdere goede doelen.
Vanuit het hoofdkantoor in
Breda zet vereniging De Zonnebloem al 65 jaar alles op alles
om iedereen met een fysieke
beperking een onvergetelijke
tijd te bezorgen. Er zijn afdelingen door het hele land en in
totaal maken zo’n 40.000 vrijwilligers en de vele donateurs
alle uitjes, vakanties en initiatieven mogelijk. Daarbij zorgen
ze er samen met attractieparken en musea voor dat deze
toegankelijker worden voor
deze mindervalide groep. Zon-

Feestmiddag
De middag betrof niet alleen
vrolijk samenzijn met lekkere
hapjes en drankjes. Er waren
ook optredens georganiseerd.
Shantykoor de Eemvaarders
zette met bekende zeemansliederen een zeer vrolijke toon.
De ruim tachtig aanwezigen
klapten en zongen volop mee.
Tussendoor kon men aan tafel
genieten van de opzienbarende
goocheltrucs van MojoMagic.
Deze goochelaar liep rond, zodat de aanwezigen zijn kunsten
van dichtbij konden bewonderen.
Sponsors
Voorzitter van de Zonnebloem
Loosdrecht Hans Noorman

was blij met de opkomst en
de sfeer in de zaal. De Zonnebloem Loosdrecht financiert
een deel zelf maar de voorzitter
roemde ook de vele sponsors
die het gebeuren mogelijk hadden gemaakt. “De Drie Dorpen
stelde hun zaal beschikbaar en
ook het vervoer”, aldus Noorman. “Van Jumbo Loosdrecht
kregen we kaas en worst, de
slagroomsoesjes komen van
bakker Jacques Maas, MojoMagic heeft z’n tarief aangepast
en we hebben natuurlijk het
shantykoor De Eemvaarders.”
Hij noemde één hele belangrijke sponsor met nadruk: de
Riki Stichting. “Het is een organisatie die jaren geleden is
opgericht door de zoon van
een welgestelde oudere dame
die is overleden. Zij had gezien
dat eenzaamheid een probleem
is bij ouderen en wilde dat haar
geld aan de bestrijding ervan
werd besteed.”
Resultaat op deze dag was in
ieder geval een zaal vol vrolijke
mensen en dat telt!

Kinderboekenweek bij Bibliotheek Gooi en meer
Het motto van de komende Kinderboekenweek is: ’Kom erbij!’.
Vriendschap staat centraal.
De Kinderboekenweek vindt
plaats van woensdag 3 tot en
met zondag 14 oktober. Het
Kinderboekenweekgeschenk is
geschreven door Jozua Douglas. Daarnaast wordt ook het

Prentenboek van de Kinderboekenweek uitgegeven. Dat heeft
ook als titel ‘Kom erbij’, en is geschreven én geïllustreerd door
Milja Praagman.
In alle vestigingen van Bibliotheek Gooi en meer kun je op
woensdag 3 én 10 oktober van
14.30 tot 16.30 uur vriend-

LoVoC heren goed van start
Vrijdag jongstleden begon voor
LoVoC heren-1 de competitie
met een thuiswedstrijd tegen
Almere Buiten-1. De heren komen ook dit seizoen uit in de 1e
klasse. LoVoC dat het helaas nog
zonder trainer en vaste coach
moet stellen kende een goede
start en pakte in een spannende
wedstrijd met 3-1 de winst.

LoVoC startte stroef en zag Almere Buiten het initiatief nemen
in de 1e set. Almere Buiten was
aanvallend en blokkerend sterker en nam via 4-8 en 12-14 een
Wij zijn op zoek naar een
14-20 voorsprong. LoVoC wist
zich echter na een time-out te
herpakken en kwam aanvallend
benzine/diesel
steeds beter in het spel. Het eerste setpoint op 24-23 werd nog
niet verzilverd, maar op 25-24
lukte dit wel. In de tweede set
pakte LoVoC gelijk goed door
e.v.t. parttime
terwijl het spel van Almere BuiOok stagiaire plaats mogelijk
ten steeds slordiger en chaotisch
werd. LoVoC leek eenvoudig
Wij zijn op zoek naar een servicemonteur benzine/diesel e.v.t. parttime.
naar de setwinst te gaan, maar
Tel.
035-5828485/
5822778
Ook stagiaire plaats mogelijk.
gaf op 24-21 drie setpoints weg
Tel. 035-5828485/ 5822778 of e-mail: bml.loosdrecht@planet.nl.
E-mail: bml.loosdrecht@planet.nl
en zag Almere Buiten langszij
komen. Tijdig bij de les trok Lo-

SERVICEMONTEUR

nebloem Loosdrecht deed ook
dit jaar weer mee met de Week
tegen Eenzaamheid. Men hield
afgelopen zaterdag een gratis
feestje in De Drie Dorpen te
Ankeveen. Als onderdeel van
de Week kon iedereen komen,
ook als je geen lid was.

VoC opnieuw met 26-24 naar
zich toe. In de derde set ging het
de hele set gelijk op. LoVoC nam
nog wel een 14-8 voorsprong,
maar daarna werd het spel aan
beide kanten erg rommelig. Almere Buiten kwam aan het eind
van de set aanvallend enkele
keren goed door met een snelle
aanval door het midden en pakte met 22-25 de set. LoVoC was
niet onder de indruk van het
setverlies. Dankzij een sterke servicebeurt van Jaap Mur kwamen
de Loosdrechters op een 10-4
voorsprong. Almere Buiten had
ook geen antwoord op het sterke aanvallen van LoVoC en zo
leek LoVoC op eenvoudige winst
af te stevenen. Even dreigde het
nog mis te gaan, maar dankzij de
sterk spelende Jaap Mur die ook
aanvallend goed op dreef was
pakte LoVoC met 25-22 de set,
LoVoC dames-1 opende het seizoen vorige week met 3-1 nederlaag bij Gemini S dames-2. Vrijdag gaan de dames op bezoek
bij Oberon in Weesp. LoVoC
heren-1 komt deze week niet in
actie.

schapsbandjes komen maken.
Ook is er gedurende de hele
Kinderboekenweek een tentoonstelling met de bekroonde
boeken én een leuke puzzel,
waarmee je een cadeautje kunt
verdienen.
Tjalk 41; Loosdrecht; 035- 582
5488.

Zonnebloem
spelletjesmiddag
Zaterdagmiddag 13 oktober
van 14.00 tot 16.00 uur is er
weer een gezellige spelletjesmiddag in Grand Café Emtinckhof.
Voor iedereen toegankelijk.
Komt u ook? Kosten € 5,-- inclusief hapjes en drankjes.

Huisarts
Stronck
Even een berichtje van de huisartsenpraktijk Loosdrecht. We zijn
al weer een aantal weken volop
aan het werk na het incident met
dokter Stronck. Het gaat redelijk
goed met dokter Stronck. Hij zal
echter wel langere tijd nodig hebben om te herstellen.
Hij voelt zich wel erg gesteund
door de enorme aandacht die hij
van alle mensen heeft gekregen.
Wij willen u wel laten weten dat
we de waarneming goed geregeld
hebben, dus dat alle patiënten van
de praktijk van dokter Stronck gezien kunnen worden zoals u van
onze praktijk gewend bent.

NIEUWSSTER
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Van incestslachtoffer tot zeer gelukkig mens
ANKEVEEN – De Ankeveense traumatherapeute Marian
van Veluwen is genomineerd
voor de Helden van seksueel
misbruik Awards 2018, in de
categorie hulpverlener incest/
seksueel misbruik.
Marian van Veluwen werd zelf
ook seksueel misbruikt vanaf
haar 8e tot haar 15e. Maar dat
is niet waar haar verhaal stopt.
Zij wist na het doorlopen van
pittige traumatherapieën, een
zeer zinvol en heel gelukkig leven op te bouwen. Zij studeerde seksuologie, NLP, EMDR,
systemisch werken. Zij heeft
inmiddels al jaren een drukbezochte gespecialiseerde praktijk voor incest traumatherapie.
Zij helpt vele incest en seksu-

eel misbruik slachtoffers naar
een waardevol en menswaardig
bestaan. “Ik kan door mijn verleden juist heel goed begrijpen
hoe moedeloos mensen zijn
om aan hun misbruikverleden
te werken. Je wil er juist nooit
meer aan herinnerd worden!
En de last is erg groot als herinneringen je gewone leven
haast wegvagen. Maar je hoeft
echt niet je hele leven lang het
slachtoffer te blijven. Door de
juiste gespecialiseerde therapie
op jouw persoonlijk afgestemd
is het zeker mogelijk om je leven weer in eigen hand te nemen en gelukkiger dan ooit te
worden.”
Het doel is meer openheid en
informatie geven over incest

Burenmaaltijd
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loosdrecht biedt een
ontmoetingsplek waar u buurtgenoten ontmoet en nieuwe
vrienden kunt maken.
In het Ontmoetingscentrum
worden diverse activiteiten georganiseerd die daar op zijn gericht. Op woensdag 17 oktober
tussen 12.00-14.00 uur organiseren we weer onze maandelijkse gezellige burenmaaltijd.
Het menu bestaat uit een heer-

lijke kalfsgehaktbal met stamppot rauwe andijvie. Een toetje
mag natuurlijk niet ontbreken:
een dessertmousse met boerenjongens.
De kosten voor deze gezellige buurtmaaltijd bedragen
slechts € 10,00. Graag uiterlijk
10 oktober aanmelden via 0355888229 of via grandcafe@inovum.nl. We zien u en uw buurtgenoten graag de 17e

en seksueel misbruik. Zodat
slachtoffers zich begrepen voelen en zij niet langer hoeven te
overleven, maar weer als waardevol mens leren hun leven opnieuw in te richten. “En in dat
kader is iedere aandacht voor
de gevolgen van, en wat te doen
na incest en seksueel misbruik,
al winst” zegt Marian.
De Helden Awards
Op donderdag 11 oktober worden in ‘de Ogtent’ Remigiusplein 9 in het Gelderse Duiven
de winnaars van deze HeldenAward gehuldigd. De Helden
Awards zijn een initiatief van
netwerkorganisatie ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’, die
zich inzet voor het verbeteren
en beter zichtbaar maken van

de hulpverlening na seksueel
misbruik.
Meer informatie over de Hel-

den Awards kun je vinden op:
www. hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl

Cursus Positief Opvoeden voor
gescheiden ouders
REGIO - Bij een scheiding komt
er veel op je af. Je moet, samen met je gezin, een nieuwe
balans vinden en dat valt niet
altijd mee. Daarom organiseert
Jeugd en Gezin in november
de cursus Positief Opvoeden,
speciaal voor ouders die een
scheiding achter de rug hebben.
De cursus gaat in op het herkennen van verschillende
emoties, het hanteren van conflicten en het vinden van een
goede balans tussen werk, gezin en ontspanning. Ouders die
deze cursus hebben gevolgd ervaren meer grip in hun gevoel
over de scheiding en een positief effect in de communicatie
met de andere ouder.
De cursus bestaat uit vijf wekelijkse groepsbijeenkomsten van

2,5 uur. Voorafgaand aan de
cursus vindt een intakegesprek
plaats en na afloop is er een terugkombijeenkomst. Je volgt
deze cursus samen met 5 tot 12
andere gescheiden ouders. Beide ouders kunnen deelnemen,
maar zitten nooit in dezelfde
groep.
De cursus vindt plaats in Huizen (Holleblok 2a) op donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 november
en een terugkombijeenkomst
op 13 december. Alle keren van
19.30 tot 22.00 uur. De kosten
voor deelname zijn 30 euro per
ouder. Ouders uit de hele regio
Gooi en Vechtstreek zijn welkom.
Voor informatie en aanmelden
kun je terecht op de website
van Jeugd en Gezin Gooi en
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-

sussen). Ook kun je bellen naar
het inhoudelijk spreekuur: 035
69 26 350 of een mail sturen
naar cursussen@jggv.nl.
SeniorenmarktGooise Meren
Op zaterdag 6 oktober is er
van 9.30 tot 15.00 uur in het
gemeentehuis in Bussum
een seniorenmarkt. Thema’s:
Mantelzorg en Wonen. De
Seniorenmarkt biedt een informatiemarkt met een groot
aantal kramen, workshops en
videopresentaties. Ook zijn er
lezingen in de raadzaal over
belangrijke onderwerpen op
het gebied van welzijn, mantelzorg en wonen voor senioren. Meer informatie: https://
www.seniorenraadgooisemeren.nl/seniorenmarkt-2018/.
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Kom kijken op rioolwaterzuivering Horstermeer
NEDERHORST DEN BERG- Tijdens het Weekend van de Wetenschap bent u op zondag 7
oktober welkom op onze rioolwaterzuivering in Horstermeer.
Een paar keer per jaar stelt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
de deuren van waterzuiveringen open voor publiek. Grijp
deze unieke kans om te zien
wat er met het water gebeurt,
nadat u uw wc doorspoelt.

schoongemaakt kan het gewoon weer terug de natuur in.
Zondag 7 oktober
De rioolwaterzuivering Horstermeer is open op zondag
7 oktober tussen 10.00 uur en
17.00 uur. We geven elk half
uur een rondleiding en laten
zien hoe we vies rioolwater
weer schoon maken. Kinderen

kunnen leuke en leerzame waterproefjes doen met onze waterprofessors. We informeren u
niet alleen over hoe we het water zuiveren, maar ook hoe we
steeds meer energie en grondstoffen uit afvalwater halen om
te hergebruiken.
RWZI; Middenweg 159, 1394
AH Nederhorst Den Berg.

Wist u dat we per persoon gemiddeld 150 liter water per dag
gebruiken? We gebruiken dit
water als drinkwater, maar ook
om te douchen, wassen en het
toilet door te spoelen. Dit afvalwater komt in het riool terecht.
Daarna gaat het water naar de
waterzuivering. Op rioolwaterzuivering Horstermeer maken
we het afvalwater van de omliggende gemeentes schoon.
Nadat we het water hebben

Het Kursusprojekt:
We zijn begonnen
De eerste cursussen en activiteiten zijn begonnen, links
en rechts hoor ik enthousiaste
verhalen.
Ook zin om iets te doen? Er
staat de komende tijd heel veel
op het programma.
Voor de snelle beslissers
woensdag de 3de om 20.00 uur
de lezing Breng je emoties in
balans met essentiële oliën. In
deze workshop leer je hoe oliën
kunnen worden ingezet, niet
alleen fysiek, maar ook emotioneel en metaal.
Ontspannen met Zhineng Qigong start ook de 3de. ‘Chinese yoga’ waarmee je in balans
komt en heerlijk kunt ontspannen. Creatief aan de slag kan
vanaf de 4de met de cursus
Boetseren. Kan je kennis van
de Duitse taal wel wat opgefrist
worden? Er is nog plaatst bij de
cursus Deutsch lernen macht
Spass. De cursus start (in tegenstelling wat eerder gecommuniceerd is) op 9 oktober.
Donderdag de 18de is de Wandeling Amsterdam als diamant-

stad. Wandelen door de vroegere Jodenbuurt van Amsterdam,
langs o.a. de diamantfabriek
en plekken waar diamantairs
woonde en werkten. Twee dagen later is de Rondleiding
door voormalig slotklooster
Gods Werkhof. Dit is het laatste slotklooster dat in Noordwest-Europa is gebouwd. Met
je handen creatief aan de gang
kan op de 29ste met het maken
van toiletartikelen op schaal
1:12 voor een poppenhuis of
kijkbak. Bijvoorbeeld een tube
of een potje nagellak.
Lekkerbekken komen de 30ste
aan bod met het maken van
Toetjes met Limoncello. Limoncello-tiramisu met lemoncurd of een cake met limoncello glazuur, alsof er een engeltje
over mijn tong…
Wij sluiten de maand af met
de lezing Onze plassen zijn
ontstaan door turfwinning.
Wat gebeurde er toen eeuwen
geleden men er achter kwam
dat veen te gebruiken was als
brandstof? Kijk op de website,
meldt je aan en ga genieten!

Magische film in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN- Op woensdag 10
oktober vertoont De Dillewijn
de fantastische film La La Land.
Uitgebracht in 2016 behaalde
deze film een record aantal Oscarnominaties.

“Herfst” tijd voor de juiste bladblazer!

DOLMAR BLADBLAZER

Doornenbal & De Rooij

* VERKOOP
* ONDERHOUD
* Aggregaten
* Waterpompen
* Kettingzagen
* Heggenscharen
* Hogedrukreinigers
* Bladblazers en –zuigers
* Robotmaaiers
* Bosmaaiers
* Loop- en zitmaaiers
* Tractoren

Landbouwmechanisatiebedrijf
Constructie
* VERKOOPPPUNT ASPEN
Tuin- & Parkmachines
* Werkkleding Snickers Workwear
* Beschermkleding + accessoires
VA keuringsbedrijf

Sinds 1958

WWW.DOORNENBAL-DEROOIJ.NL

Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis Tel 0294-231290

‘Magisch’ is het enige woord
dat La La Land recht doet. Dit
zit ‘m niet alleen in de chemie
tussen de twee hoofdrolspelers
Stone en Gosling (hun derde
keer als filmkoppel), maar ook
in de kleurrijke cinematografie
en de onbegrensde creativiteit
van de regisseur. Hoe hij met
zijn hoofdpersonen en de musicalvorm omgaat, is van een
verfrissende oprechtheid. Soms
zijn emoties niet in woorden te
vatten, daarom voeren muziek
en dans ‘het woord’.
In deze komische, romantische
en virtuoze ode aan de klassieke Hollywoodmusical, droomt

barvrouw Mia (Emma Stone)
ervan actrice te worden. Tussen
het serveren van de koffie door,
rent ze van de ene auditie naar
de andere. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) speelt voor
zijn levensonderhoud piano in
sjofele clubs maar droomt intussen van een eigen jazzclub.
Voor beiden lijkt het leven
waar ze op hopen, ver weg. Het
lot brengt deze dromers samen
maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische
leven in Hollywood?
La La Land weet zo vaak een
glimlach op je gezicht te toveren dat de ervaring volkomen
onweerstaanbaar is. Een absolute must see. Aanvang 20.15
uur. Kaarten à € 7,- via www.
dedillewijn.nl
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Weekend van de Klassieke Muziek in Het Jagthuis
In het weekend van 12-14 oktober vindt in het Jagthuis voor
de zesde keer het Weekend van
de Klassieke Muziek plaats: muziek van Mozart en tijdgenoten,
uitgevoerd op historische instrumenten. Naast vier concerten
is de documentaire ‘Vervlogen
Klank’ over de restauratie van
een pianoforte te zien.
De Spaanse fortepianiste Rosalía
Gómez Lasheras brengt dit jaar
de Hongaarse zanger Csongor
Szántó mee. Zij spelen liederen
van de klassieke componisten
Mozart, Schubert en Schumann
en hun tijdgenoten Romberg,
Reichardt en Stölzel. Nederland
is een beroemd centrum van
pianofortespel. In de afgelopen
decennia is hier een muziektra-

ditie opgebouwd die uniek is
in de wereld. Rosalía studeerde
hier, net als Artem Belogurov en
Petra Somlai. De laatste wordt
alom gezien als een uniek pianoforte talent van internationaal
niveau en geeft inmiddels les op
het Haags conservatorium. In
het Jagthuis speelt zij solowerken van de Tsjech Jan Dussek.
Artem komt samen met celliste
Octavie Dostaler-Lalonde; zij
spelen werken van o.a. Ignaz
Moscheles en Bernard Romberg.
Dussek, Moscheles en Romberg
zijn tijdgenoten van Mozart. Op
zaterdagmiddag komt het Il Faro
Quartet strijkkwartetten van Joseph Haydn spelen. Aansluitend
wordt ‘Vervlogen Klank’ vertoond. U krijgt in korte tijd een
unieke inkijk in de wereld van de

klassieke muziek van rond 1800.
U hoort twee verschillende pianoforte-instrumenten in diverse
combinaties. En dus strijkkwartetten van Haydn, in historische
uitvoering.
Programma
Vrijdag 12 oktober, 20.15 uur:
Rosalía Gómez Lasheras - pianoforte en Csongor Szántó – zang.
Liedprogramma met werken van
bekende klassieke componisten.
Zaterdag 13 oktober, 15.00 uur:
Il Faro Quartet – strijkkwartet
(Joseph Haydn’s strijkkwartetten).
Om ca 16.00uur: Documentaire
‘Vervlogen Klank.
Zaterdag 13 oktober, 20.15 uur:
Petra Somlai – pianoforte. Uit
de 35 werken voor piano van

de Tsjech Jan Ladislav Dussek
(1760-1812) speelt zij een selectie.
Zondag 14 oktober, 15.30 uur:
Artem Belogurov - pianoforte
en Octavie Dostaler-Lalonde –
cello Weekend van de Klassieke
Muziek: vrijdag 12 oktober t/m
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zondag 14 oktober. Reserveren
via de website www.jagthuis.nl,
per e-mail via stal@jagthuis.nl
of telefonisch 0294-252609. De
locatie van de concerten is Het
Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).
Il Faro Quartet

De toekomst van HaFaBra in Koetshuis
Door:

Herman Stuijver

’s- GRAVELAND- In het historische Koetshuis bespraken vertegenwoordigers van de vier
muziekverenigingen de toekomst van de blaasorkesten.
De noodzaak om de terugloop
in leden te keren vergt een gezamenlijke aanpak.
Matthijs van Ganzenwinkel
uit Vleuten, met een ruime
ervaring als blazer en dirigent,
leidde de leden van Nieuw
Leven (Loosdrecht), Vriendschapskring (Ankeveen), Amicitia en BMOL (Kortenhoef)
door de avond. Zijn leus was
‘Waarom moeilijk doen, als ’t
samen kan’, want het is duidelijk dat de HaFaBra (harmonie,
fanfare, brassband) in Wijdemeren het moeilijk hebben. Er
is weinig aanwas en het aantal
jonge leden is laag. Het meest
uitgesproken was Rob Salij,
voorzitter van Nieuw Leven,
die eerlijk meldde dat bij hen
de nood groot is. “Er moet nu
echt actie worden ondernomen. We hebben een muzikaal probleem met te weinig
leden. Het is al bijna zo dat we
bij concerten soms meer leden
hebben van buitenaf dan van
onszelf ” zei hij onomwonden.

Crescendo uit Nederhorst den
Berg werd opgeheven, dat wil
niemand ook meemaken. “Elke
week stopt er in Nederland
een vereniging” vertelde Van
Ganzenwinkel. Weliswaar gaat
het in Wijdemeren met ups en
downs, maar veel problemen
zijn hetzelfde, had de gespreksleider uit de contacten met de
vier verenigingen geconcludeerd.
4 thema’s
De aanwezigen werden verdeeld in vier groepen die zich
bogen over verschillende thema’s. Dat verliep vlot en geïnspireerd, zelfs voor het achttal
dat moest staan vanwege te
weinig stoelen. Een gezamenlijk concert lijkt nog het meest
haalbaar. Het moet wel een
meerwaarde hebben en het kan
de clubs in de schijnwerpers
zetten. Een grote uitdaging is
het om de jeugd naar de clubs
te trekken. Daarbij is een samenwerking tussen de muziekscholen, de verenigingen en de
scholen essentieel. Het werkt
nu teveel langs elkaar heen. Als
je de jeugd over de streep trekt,
dan volgen de ouders. Ook
moet je veel meer eigentijdse
vormen als zang en dans aan-

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

bieden in combinatie met het
blazen. ‘Minder micro, meer
macro’ riep Frank Senteur
‘groots denken’. Hij pleitte voor
een gezamenlijk jeugdorkest.
Het is een weg van de lange
adem, het duurt jaren voor er
jongeren door druppelen naar
het orkest.
De Blazerspool kan een oplossing bieden. Daarbij zijn er muzikanten, ook van buiten Wijdemeren, bereid om in meer
orkesten te spelen. Er zou een
Vacaturebank moeten komen.
Er zitten nog wel wat haken en
ogen, over twee contributies
e.d. Eigenlijk bestaat er al een
soort informele blazerspool,
want er zijn heel wat blazers die
regelmatig bij anderen spelen.

Tussen Amicitia en BMOL in
hetzelfde Akkoord (clubgebouw) is al een kruisbestuiving.
Tot slot werden er spijkers met
koppen geslagen. Er komt een
app-groep van de bestuurders,
die zich ook voornemen om
met enige regelmaat elkaar te
ontmoeten en een roulatiesysteem voor evenementen lijkt
er ook te komen. Hopelijk leidt
deze bijeenkomst tot daadwer

(v.l.n.r.) Rob Salij (Nieuw Leven),
Pieter Luijer (Amicitia), Alexandra van Wier (BMOL) en Frank
Senteur (Vriendschapskring)
kelijk nieuw beleid. Want zoals
Pieter Luijer opmerkte, in het
verleden waren er ook afspraken, die echter niet werden
uitgevoerd. Nu echter lijkt de
HaFaBra- geest uit de fles.

Hilarische ziekenhuisklucht bij
NH Toneel
REGIO - Wie een avondje wil lachen moet zeker naar de nieuwe voorstelling van het Noord
Hollands Toneel gaan. De theatergroep start dit seizoen, in
Theater in Zuyd in Bussum,
met een onvervalste klucht die
zich ook nog eens afspeelt in
ziekenhuis Tergooi. ‘Kleedt u
zich daar even uit!’ is aanstekelijk, pretentieloos, maar vooral
meesterlijk amusement.

Het is 5 december en het lijkt zoals ieder jaar weer een gezellige
Sinterklaasavond te worden voor
neuroloog Boudewijn van Rossum. Na het werk gaat hij lekker
met de hele familie thuis voor de
openhaard pakjesavond vieren,
maar opeens staat er een oude
bekende voor zijn neus. Die
heeft een onverwachte surprise
voor hem meegenomen naar het
Blaricumse Tergooi ziekenhuis.

Maar deze bijzondere ‘sinterklaassurprise’ leidt tot krankzinnige situaties met telkens weer
nieuwe verrassende wendingen.
Dankzij de ontzettend slim geschreven dialogen blijft deze eigentijdse komedie erg grappig en
wordt het nergens oubollig.
Met Robert Jan Heyning, Rozemarijn Klifman, Frans Pieterson, Ronald van der Woude,

Noah van Bokhorst, Savannah
Stolk-Sazias, Mieke Rentier, Paul
Smet en Peter van Bokhorst (tevens regie)
Van do 4 okt. t/m vr 1 nov,: Theater in Zuyd, Akkerlaan 21 (achter
Lidl), 1403 PS Bussum. Reserveren en meer informatie: www.
nhtoneel.nl of 020 6353030 (ma.
t/m vr. 13.00-16.00 uur)
Foto: Paul Smet

10

NIEUWSSTER

Woensdag 3 oktober 2018

OPEN DAG
VECHT-COLLEGE

Zaterdag 6 oktober
11.00 – 16.00
persoonlijk
coachingstraject

BESTE PARTICULIERE SCHOOL
VOOR MAVO, HAVO EN VWO

Toekomstgericht
21st Century Skills
Sport & Cultuur

MOGELIJKHEDEN:
• EXAMENJAAR: 2 JAAR IN 1 JAAR
• DEELCERTIFICATEN
• HELE SCHOOLCARRIÈRE

VECHT-COLLEGE.NL BREUKELEN

NIEUWSSTER.NL

Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? Wie kunt u bellen voor
reparatie of vervanging? Ruth en zijn medewerkers
geven u daar het antwoord op. Zij hebben een uitstekende servicedienst en zijn heel deskundig als het om
vervanging gaat. In de winkel vindt u een grote collectie
inbouwapparaten van diverse merken en prijzen, voldoende om u de meeste mogelijkheden te laten zien
die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth houdt niet
van opdringerigheid, maar wil onder het genot van een
kopje koffie of thee graag met u meedenken.
Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van wasmachines, koelkasten en
vriezers de laatste jaren
ontwikkeld tot een betrouwbare specialist op
de vervangingsmarkt van
inbouwapparatuur. Ruth
Nagel: ‘Je moet creatief
zijn bij het vervangen van
oude apparatuur en extra
service kunnen bieden.
Dat gaat voor internet

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskundige monteur dat graag tegen vooraf afgesproken
kosten. Vervelende verrassingen daar houden onze
klanten niet van, ontzorgen natuurlijk wel.
Keukenrenovatie
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte.
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel plezier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken.
Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op onze
website. Mocht u na de levering een vraag of storing
hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn
medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk
weer geholpen te zijn.
Verkoop en service met persoonlijke aandacht!
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'Voetbal’

Late driepunter in Waterwijk
Door: Michel Kamer
SV Loosdrecht heeft zijn eerste
drie punten van het seizoen
binnen. Tegen het gepromoveerde Waterwijk ging het lange tijd gelijk op, maar dankzij
een wonderschone treffer van
Tony Cvetkovic trokken de
oranjehemden aan het langste
eind.
Loosdrecht kende zoals vaker
dit seizoen een matige openingsfase en zag Waterwijk
direct gevaarlijk voor de goal
komen. Jongeling Fabian van
Zoelen kon een keer goed redding brengen maar was na 6 minuten kansloos toen de spits van
Waterwijk weer voor zijn neus
opdook en een strakke voorzet

beheerst afrondde. Loosdrecht
leek wakker geschud en ging
op zoek naar de gelijkmaker. Na
een half uur spelen werd Nickay Schenk neergehaald en kon
Jannis Karafillakis de opvolgende pingel beheerst binnenschieten: 1-1. Een paar minuten later
leek Loosdrecht de voorsprong
te pakken maar Schenk zag zijn
doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel.
2e helft
Tweede helft dacht Jannis zijn
tweede van de dag te maken
maar vanuit een corner werd
zijn inzet van de doellijn weggewerkt. Ondanks een sterk
begin in de tweede helft van
Loosdrecht en paar goede kan-

sen, bleef Waterwijk gevaarlijk
en maakte het na 52 minuten
verrassend de 2-1. Daarbij was
het oppassen geblazen voor de
counters van de thuisploeg voor
Loosdrecht want 1 op 1 met de
Fabian raakte de spits van de
Almeerders de paal en bleef
de marge op 1. Die marge verdween niet veel later toen Mo
Ardaghal een bal perfect achter
de verdediging van Waterwijk
plaatste op de naar voren gestormde Jannis. De sterke Griek
vond keurig de verre hoek en
bracht Loosdrecht op 2-2.
De laatste 10 minuten kon de
wedstrijd alle kanten op. Beide ploegen tekenden niet voor
een gelijkspel en kregen beide
geweldige kansen op de overwinning. Ver in de blessure-

tijd toonde de ingevallen Tony
Cvetkovic zijn klasse. Een voorzet vanaf de zijkant leek onhaalbaar voor de spits, maar hij
dook op voor zijn verdediger en
verlengde uit de draai op wonderbaarlijke wijze het leer, en
vond met een heerlijke boogbal
de verre hoek, eindstand 2-3.
Voor Loosdrecht zijn de eerste

De winnende treffer van Cvetkovic
(foto: Piet van Bemmelen)
drie punten van het seizoen
binnen. Met nog wisselvallig voetbal is het nog moeilijk
voorspellen wat de competitie
gaat brengen voor de Oranje
Leeuwen. Volgende week na de
wedstrijd tegen Odysseus ’91
weten we ongetwijfeld meer.

Binnenkort: Vide, Kringloopwinkel Wijdemeren
gedachte over een eigen kringloopwinkel bij hen opgekomen,
want ze hebben hun eigen bezigheden. Zo werkt Fiona in de
Werving & Selectie en kun je
Maaike tegenkomen als je een
hapje gaat eten bij Café Moeke
in Hollandsche Rading.
Toch bleef het triggeren. Uiteindelijk viel hun oog viel
op het pand aan de Nootweg
(winkelgebied in Loosdrecht)
wat tijdelijk te huur stond. Dit
pand is bij iedereen bekend als
de elektronicawinkel van Van
Melsen.
Wat begon als een grap, is binnen 2 weken werkelijkheid geworden. Maaike Adriaansen en
Fiona Beije, openen een Kringloopwinkel in Loosdrecht aan
de Nootweg 20: Vide, Kringloopwinkel Wijdemeren.
Het tweetal is al jaren gek op
kringloopwinkels,
rommel-

markten en markten en ze rijden er vaak een stukje voor om.
Iets weggooien is nooit hun
sterkste punt geweest. Je kunt
ze niet blijer maken met dat
ene missende bordje, zodat het
servies weer compleet is. Het is
toch zonde om te zien wat we
allemaal kopen en weer weggooien. Nooit eerder was de

Winkel vullen
Het doel is om begin oktober
(waarschijnlijk 2e week oktober) de deuren van Vide te
openen. De grootste prioriteit
is nu dan ook om voldoende
spullen te verzamelen; een bee
tje gevulde winkel is toch wel
leuk! Dus heeft u nog overbodige inboedel of huisraad staan

2e = 1/2
Sinds 1821

Oldenhof Hilversum
’s Gravelandseweg 8
1211 BR Hilversum
035 6236626

Oldenhof Zwolle
Diezerstraat 100
8011 RK Zwolle
038 4211222

Shop in shop
Naast de kringloopwinkel is er
ook een shop in shop concept:
Fiona en Maaike bieden andere
ondernemers en particulieren
de mogelijkheid een klein winkeltje in onze winkel te creëren. De gasten zorgen voor de
styling en voorraadbeheer, zij
doen de afhandeling van de
verkopen. Zeker voor startende
ondernemers of over-creatieve
particulieren kan dit een interessante start zijn.
Fiona en Maaike willen heel

graag een hippe kringloopwinkel neerzetten, één waar
je altijd wel even naar binnen
moet ‘wippen’ om te zien of er
weer iets leuks van jouw gading
bij zit. En natuurlijk altijd voor
een zeer interessante prijs. Op
deze duurzame manier hopen
ze een steentje bij te kunnen
dragen aan het opheffen van de
verspilling.
De huur van het pand is tijdelijk, maar als de dames het
goed doen en voldoende blije
en tevreden klanten én aanbrengers krijgen, zullen ze later
elders een vestiging zoeken. Ze
hebben er veel zin in en hopen
jullie binnenkort te mogen verwelkomen bij Vide. De naam
komt van het Franse Vide Grenier (zolderopruiming).
Vide; Kringloopwinkel Wijdemeren; Nootweg 20; 1231 CV Loosdrecht; 06- 30 57 08 57; vide.loosdrecht@gmail.com.

’s-Graveland
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ELK TWEEDE PRODUCT HALVE PRIJS
Oldenhof Amersfoort
Langestraat 77
3811 AC Amersfoort
033 4759582

waar je eigenlijk wel van af wil?
Breng het dan langs bij Vide.
Grote spullen willen ze ook
graag bij je ophalen, hiervoor
maken ze dan een afspraak.
Ze vullen de winkel graag met
meubels, kleding, servies en
bestek, schilderijen en vele leuke accessoires. Voor alles geldt
natuurlijk dat het nog netjes,
heel en schoon moet zijn.

Oldenhof Zwolle
Gasthuisplein 1-5
8011 SB Zwolle
038 4211222

ER

2-onder-1-kap
woning,
102 m2 / 355 m2
4 kamers

06 531 65 816
krijnschalk@gmail.com

€ 399.000,- kk
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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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Voor stalling van caravan,
camper, vouwwagen, boot,
auto, aanhanger, motor, …?
Bel Gert Zagt Loosdrecht
voor goed onderdak!
06 1027 6728
Bijles Biologie, Wiskunde
Rekenen. Bel 06-10650819
www.bijlesloosdrecht.com
susanhageschadd@gmail.com
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Huiswerkbegeleiding ?
Nu: 25 euro per middag
06-44 922 622

MEDISCHE DIENSTEN

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

STERRETJES

Pedicure Praktijk
Nagelstudio
St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht
06-15119493 • info@christelclaires.nl • www.christelclaires.nl

PEDICURE,VAKKUNDIG,
voor de moeilijkste voeten,
KOMT AAN HUIS,
0648566394
Paarden en stallen
verzorgen, paardrijden,
mennen met minipaardjes,
Het kan bij ons ! Maak er
je hobby van in Oud Loosdrecht. Lijkt dit je wat?
Bel of app 06 51196269.

Restaurant Vlaar zoekt
parttime afwassers voor
één of meerdere avonden
per week. Interesse? Meld
je aan om een proefavond
te komen werken, uiteraard
tegen betaling. RESTAURANT
VLAAR, Noordereinde 129 in
’s-Graveland, tel. 035-6561661.

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
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 openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.		
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht		
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 27, 		
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 Thuiszorg en Wonen
035-621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.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

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
Als u een eemlige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

