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Maak van je roze wolk geen
rookwolk

Burgemeester Ossel met Laura en de jonge ouders

Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- De kersverse mama en papa Floor van der Made en Mark Schipper wisten niet wat hen overkwam toen een forse delegatie op kraambezoek kwam. Burgemeester Ossel overhandigde hen op maandag 8 oktober een geboortetas met brandveilige inhoud.

Uw makelaar sinds 1979 !

Het jonge gezin werd verrijkt
met de geboorte van dochter
Laura. Zij was de eerste baby in
oktober in Wijdemeren van wie
de ouders aangifte. Vandaar dat
dit toen 10 dagen oude meisje
de eer te beurt viel om deze tas
te ontvangen. Het hoge bezoek

JA

van de burgemeester, vergezeld
van enkele brandweerlieden,
en zelfs de provinciale pers,
leek Laura niet te deren. Zij
bleef in dromenland.
In oktober vinden de jaarlijkse
Brandpreventieweken
plaats. Dit jaar wordt er extra

ik wil...

(VER)KOPEN

Bij ons bent u aan het juiste adres !

makelaars

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

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

aandacht geschonken aan de
voorlichting over brandveiligheid aan jonge en aanstaande
ouders. Voor jonge ouders is
het zeker belangrijk stil te staan
bij de veiligheid van de kinderen en dus ook bij de brandveiligheid in huis. Daarbij kan
de informatie, die deze maand
wordt verstrekt aan alle ouders
bij wie een kind wordt geboren,
helpen om de brandveiligheid
thuis te vergroten.
Voorbereid zijn helpt
Bij brand geldt: goed voorbereiden loont de moeite! Denk aan
afspraken over een vluchtplan
met daarin een vaste plek voor
de huissleutel, wie de kinderen
onder zijn hoede neemt en het
vrijhouden van de vluchtroute van obstakels. Onderzoek
heeft uitgewezen dat als je gaat
slapen, je de binnendeuren
moet sluiten. Zo blijven vuur
en rook langer in één ruimte

en heb je meer kans om veilig
te vluchten en gered te worden.
Verder blijkt uit onderzoek dat
rookmelders echt werken, want
als je slaapt, slaapt je neus ook,

maar jouw oren niet. Zo kun je
tijdig worden gewaarschuwd,
mits je werkende en hoorbare
rookmelders hebt hangen.
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
Geboortetas
Freek Ossel genoot van het moment om Laura en haar ouders
een geboortetas te overhandigen. Het bevat een felicitatiekaart, rookmelder, slabbetje,
flyer/deurhanger ‘Hé doe de
deur dicht!’ en de folder Brandveiligheid jonge ouders. Op de
tas staat de slogan ‘Maak van
je roze wolk geen rookwolk’.
Blijdschap alom aan de Oud
Loosdrechtsedijk. Laura zal
later nog wel eens aan dit glorieuze moment worden herinnerd, dankzij de vele foto’s.
Meer info: brandweer.nl/rozewolk.

FAMILIEBERICHTEN

Willem van de Bunt

Een wedstrijd die hij niet meer heeft
kunnen winnen

“AL”

Vorige week dinsdag ontvingen wij het
bericht dat op veel te jonge leeftijd
Willem van de Bunt
is overleden.
Naast een betrokken ouder van zijn
voetballende kinderen Laura en Lucas is Wim
één van de grondleggers geweest van het 5e
en was hij jeugdleider en trainer van diverse
jeugdteams.
Namens het bestuur en de leden van SV
Loosdrecht wensen we Angèle, Laura, Lucas,
familie, vrienden en de mannen van het 5e
veel sterkte met dit grote verlies.

ADVERTEREN?

DENIEUWSSTER.NL

Dappere strijder!

KERKDIENSTEN

Vrienden van Loosdrecht 5

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

de actie van de maand oktober is

Teppan Tori, kippendijfilet
met teriyaki saus

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

Nieuw-Loosdrecht

Oud-Loosdrecht

RK Pauluskapel
Zo. 21 okt: 11.00 uur:
Pastoor J. Dresmé.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 21 okt: 10.00 uur:
Ds. G.J. van den Bos
18.30 uur:
Ds. A. van Duinen
Gerformeerde Kerk
Zo. 21 okt: 10.00 uur:
Ds. H. Keur
Beukenhof
Zo. 21 okt: 11.15 uur:
Pastoor W. Vlooswijk.

Hervormde Gemeente
Zo. 21 okt: 09.30 uur:
Ds. M. Roelofse.
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 21 okt: 09.30 uur:
Ds. A. Siebenga.

van € 14,90 voor € 9,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Lachen werkt aanstekelijk,
veroorzaak eens een epidemie

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Gemarineerde
biefstukreepjes

250 gram

5,50

100 gram bourgondische ham
100 gram corned beef
Samen
Bakje ei-bieslooksalade

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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Wethouder wijst op mogelijkheden woningbouw Horn-en Kuijerpolder
Door: Herman Stuijver
N.a.v. vragen van PvdA/GroenLinks over het weidevogelleefgebied in de Horn- en Kuijerpolder in Nederhorst den Berg
blijkt dat wethouder Jan-Jaap
de Kloet nog altijd mogelijkheden ziet voor woningbouw.
Op de vraag of het mogelijk is
een bouwplan te realiseren in
dit gebied, antwoordt de wethouder: “Het realiseren van
woningen in een gemeente als

Wijdemeren, dat grotendeels
bestaat uit beschermde natuurgronden, is sowieso geen
gemakkelijke opgave. Daarbovenop een aanwijzing als
weidevogelleefgebied maakt
een woningbouw traject niet
makkelijker. Er blijven echter
altijd mogelijkheden’. Hij wijst
op de Provinciale Ruimtelijke
Verordening waarin staat dat
ontwikkelingen mogelijk zijn
wanneer het ‘een ingreep betreft waarvoor een aanvaardbaar alternatief aanwezig is

en waarmee bovendien een
groot openbaar belang wordt
gediend’. Of ‘woningbouw die
bijdraagt aan een substantiële
verbetering van in de directe
omgeving daarvan aanwezige
natuurkwaliteiten van het landschap of een ingreep die netto
geen verstoring van het weidevogelleefgebied geeft’. Tot slot
staat er ‘Gedeputeerde Staten
kunnen, gehoord de desbetreffende commissie van provinciale staten, de begrenzing
van de weidevogelleefgebieden

wijzigen’
De Kloet meent dat op grond
van bovenstaande afwijking
mogelijk is. Zo kan zeker betoogd worden dat er grote behoefte is aan woningen in de
regio (groot openbaar belang).
Tevens is het wellicht zo dat
mogelijke plannen op een zodanige wijze ontworpen worden dat de natuurwaarden in
de omgeving substantieel worden verbeterd en er ‘geen netto
verstoring van het weidevogelleefgebied” wordt veroorzaakt’.

Er zal in ieder geval een bestemmingsplanprocedure voor
nodig zijn, met de daarbij behorende onderzoeken etc. Ook
het feit dat dit gebied is bestemd
als Buitengebied, onderdeel van
de Stelling van Amsterdam en
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, betekent dat het realiseren
van woonbebouwing reeds is
bemoeilijkt.
Jan- Jaap de Kloet blijft in ieder
geval in gesprek met de provincie hierover.

Bouw Porseleinhaven fase 1 gaat van start
Heijmans en de gemeente Wijdemeren starten dit jaar de
bouw van nieuwbouwproject
Porseleinhaven. De bouw van
de eerste 7 appartementen begint eind december 2018.
De appartementen maken onderdeel uit van het levendige
dorpscentrum van Oud-Loosdrecht. Naar verwachting zal
de bouw van de eerste wo-

ningen ongeveer een 1.5 jaar
duren. De start bouw van 12
pakhuizen, die ook onderdeel
uitmaken van het project, zal
naar verwachting in het eerste
kwartaal van volgend jaar volgen. Dan zullen ook de laatste
woningen in verkoop gaan. Allen met een betoverend uitzicht
over de Loosdrechtse Plassen.
Gedurende de realisatie van

Parkeerprobleem rond
Walderveenbad
Patricia IJsbrandy van Dorpsbelangen trekt aan de bel. Het
kan echt niet langer doorgaan
met de parkeeroverlast rondom het Walderveenbad. Zowel
uit de DB- enquête op de Jaarmarkt als uit gesprekken met
omwonenden bleek dat ze het
zat zijn.
Het
Walderveenbad
in
Nieuw-Loosdrecht is een leuk
klein zwembad met kwalitatief
goede zwemles zonder wachtlijsten, dit tezamen maakt het
zwembad populair, ook voor
ouders met kinderen van buiten Wijdemeren. Dit geeft
meer toestroom van auto’s en
die moeten uiteraard ook parkeren. Tientallen jaren geleden
was de parkeerdruk al hoog in
de buurt, maar nu is het zo toegenomen dat de situatie ronduit onveilig is en dit bovendien
onophoudelijk en bovenmatig
overlast betekent voor de omwonenden. Ook het openbaar
vervoer ondervindt een aantal
keren per week groot oponthoud en ergernis, de doorgang
is voor een bus erg nauw. Hier
zijn goede stuurkunsten vereist, maar door foutgeparkeerde auto’s is de route dikwijls
onneembaar.
Deze overlast doet zich voor in
de volgende straten: Hallincklaan- Prinses MargrietstraatPrinses Marijkestraat (met
aangrenzend parkeerterreintje)
Van Collenstraat- Prinses Ire-

nestraat- Van Mijndenlaan- en
tevens achterliggende straten
als de Prinses Beatrixstraat en
de Alewijnlaan.
In de Hallincklaan bieden de
groenstrook en parkeerhavens
genoeg ruimte voor herindeling, zodat de straat verbreed
kan worden en ook veel extra
parkeervakken kunnen worden gerealiseerd. De bewoners
die Patricia IJsbrandy sprak,
juichen dit toe.
Mevrouw IJsbrandy heeft officiële vragen gesteld aan het
gemeentebestuur. Ze vraagt of
het klopt dat na de vernieuwde Nootweg eerst de Eikenlaan
en omgeving aan de beurt zijn
voor renovatie en dan pas deze
buurt. Ze vindt deze overlast zo
urgent dat Dorpsbelangen aandringt op een snellere aanpak.
Wordt het eind of begin 2019?
‘Deze onveilige situatie met
hoge mate van overlast verlangt
uw hoogste prioriteit!’ schrijft
ze.
Zwembad
Ook de leiding van het zwembad is zich bewust van het probleem en vraagt zijn bezoekers
met klem (via aangeplakte
A4’tjes op de deuren en mondeling) om vooral geen overlast
te bezorgen en correct te parkeren. Hun reactie: ‘We zouden
heel graag het probleem zowel
voor ons, onze bezoekers en de
buurt opgelost zien’.

het project zal Heijmans de
nieuwbouwlocatie gebruiken
als bouwterrein.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet:
“De start bouw van de appartementen is een mooie volgende
stap in de ontwikkeling van de
Porseleinhaven in het hart van
Oud-Loosdrecht, voor velen
één van de bekendste watersportgebied van Nederland.”

Twee postume onderscheidingen uitgereikt
WIJDEMEREN - Als blijk van
respect en waardering voor
zijn inzet onder buitengewoon
moeilijke omstandigheden in
het voormalig Nederlands-Indië
zijn het Mobilisatie-Oorlogskruis
en het Ereteken voor Orde en
Vrede postuum toegekend aan
Dorus Ras. Hij overleed ruim 20
jaar geleden in Loosdrecht. Burgemeester Freek Ossel heeft de
bijbehorende onderscheidingen
op woensdagmiddag 10 oktober uitgereikt aan zijn neef Rob
Ras. Ook de stiefzoons Frank en
Peter Rung en andere familieleden waren daarbij aanwezig.
Het was een indrukwekkende
bijeenkomst op het gemeentehuis. Mede, omdat burgemeester
Ossel zich zeer betrokken voelt
bij de geschiedenis van Nederlands Indië, zijn vader werkte
ook aan de Birmalijn, onder gruwelijke omstandigheden.
Dorus Ras trad in september
1941 in dienst in het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger
(KNIL), als militair soldaat der
infanterie bij het 1e Garnizoensbataljon Artillerie & Ondersteuning, 2e militie Cie in Kaban
Djahe op Sumatra. In maart
1942 wordt hij krijgsgevangene gemaakt. In mei van dat jaar
wordt de heer Ras met 1200 andere Nederlandse krijgsgevangenen met diverse omzwervingen
per boot, trein, vrachtwagens
en nachtmarsen onder slechte
omstandigheden vervoerd naar

Thanbyuzayat, Birma. Daar
wordt hij gedwongen te werken
aan de Birma-spoorweg. Tijdens
de aanleg van deze spoorweg
stierven per dag gemiddeld 75
arbeiders; 15 000 krijgsgevangenen stierven aan uitputting, ziekte en ondervoeding Ook nadat
in december 1943 de spoorweg
voltooid is, gaan de onderhoudswerkzaamheden en reparaties
van schade door bomaanvallen
voort. Neef Rob Ras vertelde in
kort bestek over het militaire leven van zijn oom, die na een lange reis op 15 augustus 1945 als
krijgsgevangene wordt bevrijd in
Saigon, Vietnam. Dorus Ras was
na de Tweede Wereldoorlog een
ander mens geworden. “In zo’n
kamp in Birma kwam je het best
en het slechtste van de mens tegen” zei Freek Ossel.

Postume erkenning
De uitreiking en de postume
onderscheiding voor Dorus Ras,
ruim 20 jaar na zijn overlijden, is
te danken aan dienend veteraan
Marco Huysdens (40 jaar). Hij
doet in zijn vrije tijd onderzoek
naar KNIL-veteranen die nooit
onderscheiden zijn en probeert
die onderscheidingen alsnog
toegekend te krijgen. Momenteel werkt hij aan de erkenning
van 26 KNIL-veteranen. Marco Huysdens doet dit omdat hij
zelf heeft ondervonden dat dit
heilzaam is voor nakomelingen.
Zijn beide grootvaders hebben
gediend bij het KNIL.

V.l.n.r. Rob Ras, Freek Ossel, Frank
en Peter Rung
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Halloween in Loosdrecht
Stoere kinderen van 6 tot 10
jaar, die niet bang zijn voor wat
griezelen en gruwelen kunnen
op zaterdag 27 oktober terecht
bij het Halloween feestje van
Stichting SLOEP, maar neem gerust je bange ouders, opa, grote
zus, tante of buurvrouw mee.
Vanaf 19.00 uur ben je verschrikkelijk welkom voor
Sporthal Eikenrode (Laan van
Eikenrode 49) in Loosdrecht,
je kan tot 21.00 uur starten met

een huiveringwekkende speurtocht naar het antwoord waarom alle benauwde, bibberende,
bevende, bange, beukenbomen
zijn verdwenen uit de Beukenlaan. Het zal af en toe best een
beetje eng zijn maar met z’n
allen zal deze spannende speurtocht ons wel lukken! Het helpt
natuurlijk als we allemaal griezelig gekleed gaan. Kaarten voor
dit griezelfestijn zijn € 2,00 p.p.
en deze zijn v.a. maandag 22
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

oktober verkrijgbaar bij: Joy’s
Cadeaus & Woonaccessoires,
Nootweg 43C, 1231 CR Loosdrecht (naast de Jumbo). Let
op: er kan alleen contant betaald worden. De vrijwilligers
van Stichting SLOEP veranderen rond Halloween in heksen,
mummies, zombies en andere
engerds. Zij sturen via deze
Nieuwsster griezelige groetjes
en zeggen gigantisch graag tot
ziens op 27 oktober!
Mocht het weer echt niet meewerken, dan wordt de zoektocht

afgelast en krijg je je entreegeld
weer terug. Alle informatie vind

je op www.stichtingsloep.nl.

Goed uit de voeten dankzij valpreventiecursus
Met het ouder worden neemt
het uithoudingsvermogen af,
vermindert de spiermassa en
wordt de reactiesnelheid minder. De kans op vallen neemt
hierdoor toe. Doordat ook de
botdichtheid afneemt, is de
kans op botbreuken bij het vallen aanzienlijk hoger.
Tijdens de Valpreventieweek
begin deze maand zijn er in
de Beukenhof en Emtinckhof
in Loosdrecht en ’t Wijdehuis
in Kortenhoef bijeenkomsten
georganiseerd rondom valpreventie voor ouderen. Deze

bijeenkomsten, georganiseerd
door fysiotherapeut Frieda Verheul en ergotherapeut Anuschka Langelaar van Inovum, gaan
vervolg krijgen in de vorm van
de valpreventiecursus ‘Beter in
Balans’. “De nadruk van de cursus ligt op het voorkomen van
vallen en het verminderen van
de angst om te vallen, maar ook
het opstaan na een val gaan we
oefenen” aldus Frieda. De cursus wordt gegeven vanuit het
Behandel- en adviescentrum
van Inovum.
Op woensdag 31 oktober om

10:00 u start de cursus in de
Emtinckhof in Loosdrecht. De
fysiotherapieruimte bevindt
zich op de 4e verdieping. De
cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1 uur en de kosten
bedragen €40,-. Dit is inclusief
cursusmap en testmateriaal.
Voor aanmelden of meer informatie over de cursus ‘Beter
in Balans’ kunt u contact opnemen met Behandel- en adviescentrum Inovum, afdeling
Fysiotherapie. Tel: 035 - 58 88
492 of per e-mail via fysio@inovum.nl.

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

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

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

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

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Zachte witte bollen

6 + 2 gratis

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

13-21 okt.
16-20 okt.
wo. 17 okt.
wo. 17 okt.
do. 18 okt.
do. 18 okt.
do. 18 okt.
vr. 19 okt.
za. 20 okt.
za. 20 okt.
za. 20 okt.
zo. 21 okt.
zo. 21 okt.
wo. 24 okt.
vr. 26 okt.

11.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
17.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
09.00 u.
15.00 u.
15.30 u.
18.00 u.

Expositie St. Kunstbezit ’s-Graveland
DSO toneel ‘Sophie’
Themaochtend Duitse poëzie
Burenmaaltijd
Open Huis Beukenhof (+ hospice)
Bijbelquiz
Gemeenteraad
Derde Wijdemeers Dictee
Eekhoorn Speeltuin Sluitfeest
Horns inda House (70’s Dance Party)
Toneel: Paradijsvogels
Vlooienmarkt (tot 16.00 u.)
Concert LSWQ kwintet
Jeugd (v.a. 6 jr.)
Syrisch Restaurant Souq

Oude School, Kortenhoef
Cult. Centr. K’hoef, Parklaan
Bibliotheek, Tjalk 41. Ldr.
Emtinckhof, Eikenlaan 51. Ldr.
Nw. Ldr. dijk 24, Loosdrecht
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Elb. Mooylaan, Kortenhoef
‘t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef
Dillewijn, Ankeveen
Sporthal De Fuik, Kortenhoef
Vermeulen Art, Zodde 20, Ldr.
Dillewijn, Ankeveen
3-Luik, Lindeplein. Ldr.
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Autobedrijf Van Rijn spon- Zelfs half oktober smaken de ijsjes
Ben Copier van de IJsboot Calippo’s vlogen erdoorheen. met diepvriezers, Ben kan alle
sort Kinderen in Nood
Loosdrecht kent iedereen. Ook Heerlijk in het zonnetje genoten Loosdrechtse scholen nog wel
Stichting Kinderen in Nood bestaat 28 jaar en op 8 november a.s.
stuurt zij haar 200ste transport ( = 20.000.000 liter inhoud aan
verstuurde hulpgoederen) met hulpgoederen weg. Dit keer is het
een speciale vrachtwagen – een Mack – die belangeloos gereden
wordt door Tjeerd van Rijn uit ’s-Graveland, die koers zal zetten
naar Debrecen in Hongarije.
Op 8 november rond 13.00
uur zal het 200ste transport op
feestelijke manier uitgezwaaid
zal worden. De laatste doos
zal geladen worden door Han
ter Heegde, burgemeester van
Gooise Meren, die tevens lid
is van het Comité van Aanbeveling van Kinderen in Nood.
Twee dagen later wordt de auto
daar mede uitgeladen door enkele bestuursleden van de stichting. Vanuit deze stad zullen de
goederen vervolgens gedistribueerd worden naar o.a. kindertehuizen, ziekenhuizen, scholen.
Ook zal een deel van dit trans-

port gaan naar Oekraïne.
Kansarme kinderen uit Debrecen e.o. zullen op 10 november
- als de vrachtwagen aankomt
– óók in de feestvreugde delen.
Een anonieme donateur heeft
gemeend die dag een feest voor
de kinderen te laten organiseren. Er zal een springkussen
zijn, een clown, gezichten worden geschminkt en er worden
hamburgers gebakken. In de
bejaardentehuizen van Debrecen zal die dag een heerlijke
goulashmaaltijd
geserveerd
worden. Al met al een onvergetelijke dag voor velen.

de kinderen van de Catamaran.
En sinds vorige week vrijdag
nog beter. Want deze varende
ijscoman had nog een paar ijsjes
over. Dus stond er een lange rij
van alle leerlingen en leerkrachten op de steiger van de KWVL
in Oud Loosdrecht. Er was volop keuze uit 6 tot 8 soorten, de

de kids van deze koude versnapering. Giel koos een grote Cornetto King Cone. “Oh, die kan
ik makkelijk op” zei de stoere
8-jarige. Het allerlaatste jongetje
maakt echt werk van het kiezen, na enig aandringen wordt
het de allerlaatste Calippo Cola.
De geelrode ijsboot staat vol

van een ijsje voorzien, dus wie
weet….Het zou toch zonde zijn
als dit zoete snoepgoed tussen
de cabombaplanten verdwijnt.
De kinderen van de Catamaran
doen heel gedisciplineerd de
wikkels en doosjes in de prullenbakken. Mmm, dat was lekker.

nen? Of als bedrijf nog een toevoeging zou kunnen zijn op dit
feest, laat het ons weten. Giften
kunnen per bank worden overgemaakt naar:
NL86 RABO 0163820643 t.n.v.
Herv. Gem. te Katwijk aan Zee

o.v.v. Princess Blessings.
Dus nog even kort: Prinsessenfeest Wijkgebouw; vrijdag 26
oktober 15.00-17.00u; Wijkgebouw Eikenlaan 17a in Loosdrecht.

Vrijdag 26 oktober, 15-17 uur; Wijkgebouw

Prinsessenfeest voor het goede doel
Er was eens..... Zo beginnen de
meeste sprookjes vaak. Helaas
is het verhaal van Miriam Blom
alles behalve een sprookje. Op
zesjarige leeftijd is zij plotseling overleden.
Dit bracht een onvoorstelbaar
veel verdriet met zich mee. Miriam woonde met haar ouders
in Albanië. Een zendingsgezin
die het christelijk geloof daar
handen en voeten wil geven.
Dit gezin is verbonden met de
hervormde gemeente in Loosdrecht. Miriam was erg betrokken bij kinderen in armoede en
bad elke dag voor hen. Het verlangen van haar ouders is dat
haar missie niet stopt en dat ze
een blijvende zegen voor anderen kan zijn. Miriam verkleedde zich het liefst dagelijks als
prinses en alle kinderen mochten haar jurken lenen. Daarom
zijn haar ouders de
actie ‘Princess Blessings’ gestart, waarmee zij nieuwe prinsessenjurken kopen voor meisjes in armoedegebieden.
Prinsessenfeest
Team Wijkgebouw is begaan
met deze familie en ook ge-

troffen door dit grote verdriet.
Daarom wil het team deze actie
een warm hart toedragen door
een prinsessenfeest te organiseren. In de herfstvakantie op
vrijdag 26 oktober van 15.0017.00 u vindt het feest plaats.
Voor 10 euro mag uw dochter(s) zich bij ons een echte
prinses voelen. Deze 10 euro
gaat volledig naar het goede
doel. De meisjes mogen verkleed komen in hun mooiste
prinsessenjurk en wij zorgen
voor een middag die zij niet
snel vergeten. Ze worden geschminkt, krijgen roze nagellak, gaan knutselen, luisteren
naar een prinsessenverhaal en
mogen op de foto met een echte Disney-prinses
Er zijn al verschillende bedrijven in Loosdrecht die willen
sponsoren.
Smolders-gebak
komt prinsessencupcakes maken, Christel Claire’s komt nageltjes lakken en Etalagebureau
Eva Maria Dijkman kleedt de
zaal mooi aan. ‘Minnies voor
de lekkere trek’ komt pannenkoeken bakken voor de prinsesjes. Ze neemt haar gloednieuwe foodtruck mee.

Aanmelden
De prinsesjes moeten wel opgegeven worden. Stuur een mal
naar:
prinsessenfeestwijkgebouw@
hotmail.com.
Mocht u deze actie willen steu-
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Kringloopmarkt Emtinckhof
Op 27 oktober organiseert de
activiteitencommissie van de
Emtinckhof de eerste Kringloopmarkt van 11:00 – 16:00
uur in de hal van de Emtinckhof.
Op deze markt vindt u tal van
gebruikte spullen en zelfgemaakte decoratieve artikelen.
Wij zoeken voor deze kring-

loopmarkt nog deelnemers.
Deelname is geheel gratis, u
dient een eigen tafel(tje) en/
stoel mee te nemen. I.v.m. de
beperkte ruimte is het niet toegestaan om meubels, wasmachines en andere grote stukken
huisraad te verkopen. Aanmelden kan via onderstaand telefoonnummer. Om dit tot een

groot succes te maken, en wellicht te herhalen, vragen wij u
dit bericht te verspreiden onder
familie, vrienden en bekenden,
en op facebook. Nodig mensen
uit om te komen en/of mee te
doen. Aanmelden graag via: 0646633197.

Humor en ontroering in Paradijsvogels
ANKEVEEN - Fred Delfgaauw
komt naar Theater De Dillewijn. Wat een fantastische
voorstelling is dit, Fred Delfgaauw sleept het publiek op
onnavolgbare wijze mee in de
wereld van kluizenaars en theatrale grootheden.
Naar Den Haag waar hij zijn
vroege jeugd doorbracht. De

paradijsvogels uit zijn verleden
én het geloof inspireerden hem
om van ‘zeker weten’ naar de
schoonheid van twijfel te gaan.
Na het enorme succes van ‘In
de wachtkamer van de liefde’
kunnen we ook nu weer rekenen op humor en ontroering.
Die zó dicht bij elkaar liggen
dat het heerlijk schuurt. De

meesterverteller en maker van
een unieke vorm van totaaltheater weet zijn publiek te vangen
met minimale middelen.
Zaterdag 20 oktober. Aanvang
20.15 uur . Kaarten: € 19,- via
www.dedillewijn.nl.
Foto: @Ministerie van beeld

Verkoop en bingo voor de kerk

is ook aan de kinderen gedacht
dus ook die zijn van harte welkom. Bij de koffie of thee kunt
u genieten van heerlijke zelfgebakken appeltaart, boterkoek of
een plak cake. De opbrengst van

deze verkoop komt helemaal
ten goede aan de kerk. ’s Avonds
om 20.00 uur is er een gezellige bingoavond. Denkt u aan de
kerk….dan hopen we u ook die
dag te zien.

De Hervormde Kerk in Oud Loosdrecht met de daar achtergelegen begraafplaats is niet weg te
denken uit het straatbeeld van
Oud Loosdrecht. Het onderhoud
aan het monumentale gebouw
is een kostbare zaak.
Op 3 november a.s. wordt er
bij de Hervormde Kerk, Oud
Loosdrechtsedijk 230, van 10.00
– 14.00 uur een verkoop, kleine
rommel- en boekenmarkt georganiseerd. Er zijn diverse loterijen, verkooptafels met leuke cadeautjes, en uiteraard ontbreekt
een uitgebreid assortiment
zelfgemaakte kaarten niet. Er

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.

*
*
*

Chalet met 2 slaapkamers
200 meter eigen grond
Eigen ligplaats

Vraagprijs: € 150.000,-- k.k.
035 624 3201 | www.dorenbosrasch.nl

OVER DE TONG ….
Zeetong (4 ons) met verse friet 19,75
Sliptong (2 stuks) met verse friet 14,50
www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208
Geldig van 17 t/m 31 oktober 2018

Dag van de Mantelzorg
Naar schatting geven 750.000
mensen in Nederland intensieve hulp aan familie, vrienden
of kennissen. Dit is niet anders
in Wijdemeren. Tijdens de Dag
van de Mantelzorg op 10 november zetten de gemeente,
Versa Welzijn en het Kursusprojekt hen daarom graag in het
zonnetje.
Tussen 10.00 en 22.00 uur zijn
er allerlei gratis activiteiten in
Loosdrecht, Kortenhoef en
Nederhorst den Berg. Van cursussen limoncello en antipasti

Nieuw-Loosdrechtsedijk 212 WS12
te Loosdrecht

RESTAURANT Robberse Eiland

R

maken tot vogels boetseren,
kransen maken en schilderen.
Ook draait er een film en zijn
er high teas in alle Wijdehuizen
met extra’s als muziek, portretschilderen en handmassages.
Mantelzorgwaardering
Wethouder Rosalie van Rijn:
“Vaak weten mensen niet dat
ze mantelzorger zijn. Zorgen
voor je familie of vrienden ‘doe
je toch gewoon?’, horen we dan.
Dat is echt niet vanzelfsprekend. Zeker niet als je ernaast
werkt of studeert. Naast de Dag

van de Mantelzorg, reiken we
ook mantelzorgwaarderingen
uit. Met het bedrag van 200
euro kun je echt leuke dingen
doen. We spreken hiermee
graag onze waardering uit.”
Aanmelden
Aanmelden voor de Dag van de
Mantelzorg kan tot 3 november
via mantelzorg2018@kploosdrecht.nl. Voor vragen neemt
u contact op met Versa Welzijn
via 035- 623 11 00. Het programma vindt u ook op www.
wijdemeren.nl/mantelzorg. Via
deze website vraagt u ook een
mantelzorgwaardering aan.

Programma GooiTV
Vanaf 17 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- RegioHub gaat over laaggeletterdheid. - In In Derde Termijn staat Ruud Bochardt stil bij de onrust
van bewoners over de eventuele bouw van 24 strandhuizen op het strand in Muiderberg.- In TV
Magazine zijn diverse onderwerpen te zien uit deze regio.- Het tweede Goois Kinderjournaal met
Pien en Michelle gaat van start met leuke tips voor de herfstvakantie.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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‘Water in Beweging’ toont oude en nieuwe kunst
KORTENHOEF – Om een blik
te werpen op de collectie van
Stichting Kunstbezit ’s-Graveland moet u normaal gesproken in het gemeentehuis van
Wijdemeren zijn. Een deel van
de verzameling is nu ook te
bekijken in de Oude School
aan de Kortenhoefsedijk. Daar
kunt u t/m 21 oktober dagelijks
tussen 11.00 en 17.00 uur de
expositie ‘Water in Beweging’
bezoeken.

ling van schilderijen en kunst
van de voormalige gemeente
’s-Graveland veilig te stellen.
De collectie omvat werken van
de zogenaamde Kortenhoefse
School; van kunstenaars die
zich vanaf 1900 in en rond het
dorp vestigden en de omgeving
als inspiratiebron gebruikten.
Sinds een aantal jaar koopt de
stichting ook moderne schilderijen aan van hedendaagse hier
werkzame kunstenaars. Zoals
werk van Ingrid Jansen, maar
ook van Nico v.d. Wolk.

Een blikvanger bij binnenkomst is een groot, kleurrijk en
abstract schilderij van Ingrid
Jansen. Haar beeld van ’t Kortenhoefse polderlandschap is
de nieuwste aanwinst van Stichting Kunstbezit ’s-Graveland.
Deze stichting is voorafgaand
aan de fusie tot Wijdemeren
opgericht om de verzame-

Dorpsbeelden
De zestig kunstwerken bij de
expositie hebben allemaal een
relatie met het thema ‘Water in
Beweging’. Dit thema is gekozen
omdat 2018 het internationale
jaar van het water is. En water
en Kortenhoef zijn natuurlijk
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de Oude School is

Door: Saskia Luijer

het middendeel gereserveerd
voor de moderne werken, zijn
rechts de klassieke schilderijen
van de Kortenhoefse school te
zien en worden links kunstwerken getoond die volgens andere stromingen zijn geschilderd.
Mooie herkenbare beelden van
sloten, trekgaten en plassen,
met zicht op het dorp en de inwoners die er zeilen, vissen of
schaatsen. Zoals ‘De schildersplas te Kortenhoef ’ van Bernard van Beek, een olieverf op
linnen in zachte kleuren, met
waterlelies in het water en een
prachtige weerspiegeling. Maar
ook het zonnige tafereel ‘Volop zomer Ankeveen’ van Gerbrand van Schagen en het winterse ‘IJspret op Loodrecht’ van
Dirk Smorenberg. Uiteraard
kan ook het zicht op het kerkje
van Kortenhoef niet ontbreken.
Meerdere malen, vanuit verschillend perspectief fraai uit-

3e Wijdemeers Dictee. Doe mee!
NEDERHORST DEN BERG
– Aanstaande vrijdag wordt
weer een feestje voor de spellingliefhebbers in Wijdemeren.
Dan is het tijd voor het 3e Wijdemeers Dictee in het Sociaal
Cultureel Centrum, Blijklaan 1
te Nederhorst den Berg.
Voor ontwerper en voorlezer
Herman Stuijver zijn het spannende dagen. Want zijn 358
woorden, verdeeld over zeven
welluidende zinnen, worden
nog eens kritisch beoordeeld
door de kenners van dictee.nl.
Dat is een club liefhebbers uit
de Eredivisie van de Spelling
die voor 100% precies weten
hoe je een woord spelt. Hoewel
de eindredacteur van de lokale
bladen zich goed voorbereidt,
weten Jeroen Heemskerk Dü-

ker c.s. altijd wel een fout op te
sporen.
Stuijver: “Ik ben helemaal geen
spellingfanaat. Als ex-docent
Nederlands vind ik het op correcte wijze kunnen vertellen en
opschrijven van gebeurtenissen veel belangrijker. Goede
zinsbouw, juiste woordkeuze
en creatief taalgebruik gaan wat
mij betreft vóór op spelling.
Maar het blijft een leuk spel,
zo zie ik het.” Overigens kent
het dictee wel een paar pittige
woorden om de bokken van de
schapen te scheiden.
Doe mee
Weet u hoe je het correct spelt,
barbeque of barbecue? Is het
kado of cadeau? Het Dictee
van a.s. vrijdag is te doen voor
iedereen! In een uurtje bent u

klaar en u mag uw eigen zinnen
nakijken. Doet u ook mee? De
organisatie is in handen van
Bibliotheek Gooi en meer in
samenwerking met het Sociaal Cultureel Centrum. Daar
wordt u ook verwacht vanaf
19.30 uur, aan de Blijklaan 1 te
Nederhorst den Berg.
U kunt zich aanmelden op: nederhorstdenberg@bibliotheekgooienmeer.nl. U kunt zich
ook opgeven bij Gretha Jager
van het SCC: jagerkui@xs4all.
nl. Deelname: € 5,-. Er zijn
twee mooie prijzen. Een voor
de Wijdemeerders en een voor
de specialisten van buitenaf.

gewerkt door Jan Wijsmuller,
Egbert Schaap, Harry Kuyten,
Flip Hamers en Barend van
Voorden. Grootheden bij elkaar. Maar wat dacht u van ’t
werk van Paul Gabriël, Anton
Smeerdijk, Cornelis Vreedenburgh, Jacob Ritsema of August van Voorden? Ook daarvan zijn schilderijen te zien.
Kortom, ‘Water in Beweging’ is
een mooie kans om doeken van
lokale meesters te bewonderen.
Het kan nog tot en met zondag,
zeker een bezoekje waard!

Workshop ‘Schrijven helpt’
Op donderdag 1 november
start bij Viore de workshop
‘Schrijven helpt’, bedoeld
voor mensen die kanker
hebben (gehad). Veel mensen ervaren na de diagnose
kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen. In
deze situatie kan het helpen
om het eigen leven in kaart
te brengen en op een gerichte
manier naar antwoorden te
zoeken op deze vragen. Bent
u geïnteresseerd? Laat ons
dat weten via vrijwilligers@
viore.org. Bellen kan ook:
035- 685 35 32. De workshop
wordt voorafgegaan door een
intakegesprek.
Deelname
kost €40,- voor de 8 bijeenkomsten.
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Colofon
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken

Heeft u een reparatieverzoek?
Nieuwe werkwijze!

Aalberts handelt uw reparatieverzoek
af
Een van de medewerkers van Aalberts
(zie foto) maakt met u een afspraak en
stuurt de servicemedewerker aan die
bij u langskomt voor het uitvoeren van
de reparatie. Deze servicemedewerker
maakt gebruik van een tablet waarop
de uit te voeren werkzaamheden worden weergegeven. De servicemedewerker kan u na het afronden van zijn
werk vragen om de kwaliteit van zijn
werkzaamheden en uw contact met
Aalberts te beoordelen. Voor installatiewerkzaamheden stuurt Aalberts ook de
gespecialiseerde partner aan, waarvan u
in dat geval een servicemedewerker kunt
verwachten.

Bezoekadres:
Poeldijk 2 te Breukelen
Maandag t/m vrijdag
8.30 - 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt u
uitsluitend terecht op afspraak.
Bezoekadres:
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag en donderdag
9.00 - 16.00 uur
Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen
Telefoonnummer:
(0346) 25 94 90
Toets 1 voor het melden van een
reparatieverzoek!

Wij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar
van 8.00 tot 16.00 uur

Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
De pagina verschijnt 4 x per jaar.
Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl

Wilt u een reparatieverzoek melden buiten kantooruren? Bel dan alleen in geval
van spoed bovenstaand telefoonnummer. U wordt dan doorverbonden met
de Boodschappendienst.

Het coördinatieteam van Aalberts v.l.n.r: Mark van Woerkom, Anja Landwaart en John Bosman

Is er iets in uw woning stuk en valt dit
niet onder het huurdersonderhoud?
Vanaf nu kunt u uw afspraak voor een
reparatie meteen zelf inplannen met de
aannemer.
Samenwerking
We zoeken steeds naar manieren om onze
dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken. We werken sinds kort samen met Aalberts Beheer & Onderhoud
bv voor het afhandelen van onze reparatieverzoeken. Voor reparatieverzoeken
wordt u direct in contact gebracht met
Aalberts waardoor het maken van een

afspraak sneller gaat en voor u meer duidelijkheid biedt. Ook krijgt u een vaste
contactpersoon voor het uitvoeren van
reparaties. Omdat wij niet meer als tussenpersoon fungeren, verloopt het reparatieproces sneller.
Uw reparatieverzoek melden
Valt uw reparatieverzoek niet onder het
huurdersonderhoud?
U belt nog steeds met het algemene
nummer (0346) 25 94 90 van Vecht
en Omstreken en komt met keuze 1
automatisch bij een medewerker van
Aalberts.

Zonnepanelen op uw huurwoning

Let op: huurdersonderhoud
Kleine klussen in huis die onder huurdersonderhoud vallen, worden niet
uitgevoerd door Aalberts. Het gaat om
kleine reparaties die ontstaan zijn door
gebruik en die u zelf uitvoert of laat uitvoeren. Denk aan het smeren van sloten
en scharnieren, het vervangen van een
vlotter in het toilet, etc. U kunt op onze
website zien welke klussen onder het
huurdersonderhoud vallen.
CV, glas of rioolservice zelf regelen
Problemen met uw cv-ketel, een reparatie aan glas in uw woning of gebruikmaken van uw rioolservice meldt u altijd
direct zelf bij de betreffende partij. U
vindt alle benodigde informatie op onze
website.

We doen ons best u zo goed mogelijk
te helpen en uw vragen zo duidelijk
mogelijk te beantwoorden.

De raad van commissarissen van de
Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken heeft per 1 september
2018 Mark Drost benoemd tot zijn
nieuwe directeur-bestuurder. Bert van
Rossum nam op 1 september na 33
jaar afscheid.
Mark is bekend met de corporatiesector en heeft de nodige ervaring als
leidinggevende bij maatschappelijke
organisaties. Een rode draad in de
werkwijze van Mark is de focus op
het eindresultaat voor de huurder en
de samenwerking met partners en
belanghebbenden. Mark heeft zin
in zijn nieuwe functie bij Vecht en
omstreken: “De komende periode
ga ik in gesprek met alle betrokkenen om de uitdagingen van Vecht en
Omstreken verder scherp te krijgen.
Hierin is het voor mij belangrijk dat
we de missie, gericht op voldoende
duurzame en betaalbare woningen,
met elkaar en voor elkaar weten te
realiseren. Waarbij we als organisatie
onze lokale betrokkenheid koesteren
en oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen.”

Koers 2023 en wijzigingen
In ons nieuwe ondernemingsplan hebben wij de koers beschreven naar 2023.
Deze koers richt zich vooral op duurzaamheid en betaalbaarheid. Onze ambities staan beschreven in het ondernemingsplan en jaarlijks werken wij deze
verder uit in concrete acties in de jaar-

Klachten

Mark Drost nieuwe
directeur-bestuurder

plannen. We werken aan deze ambities
onder leiding van onze nieuwe directeur-bestuurder, Mark Drost.
U kunt het volledige document downloaden via onze website. Heeft u vragen
of opmerkingen? Wij horen het graag
van u.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan met de
betreffende medewerker.
Komt u er met hem of haar niet uit?
Geef uw klacht dan schriftelijk door
aan de leidinggevende. Binnen vier
weken ontvangt u antwoord op uw
klacht.
Regionale klachtencommissie
Komt u er met ons niet uit?
Dan kunt u eventueel de onafhankelijke klachtencommissie inschakelen.
Op www.vechtenomstreken.nl
leest u hierover meer.
Complimenten
Heeft u geen klacht, maar wel een
compliment voor ons? Dat horen we
natuurlijk nog veel liever.

Met veel enthousiasme zijn we gestart
met het plaatsen van zonnepanelen
op daken van onze huurwoningen.
Zonnepanelen zijn een duurzame bron
van energie waarmee we de woonlasten van huurders kunnen verlagen.
Huurders die interesse hebben in zonnepanelen, kunnen contact met ons opnemen.
Voorwaarden
Samen kunnen we onderzoeken of uw
woning voldoet aan de juiste voorwaarden. We plaatsen uitsluitend panelen op
geschikte daken. Vervolgens bekijken

we per woning welk dakdeel het meest
oplevert en daar plaatsen we zes panelen.
De panelen worden via een omvormer
aangesloten op het elektranet.
Besparen
Huurders besparen met zonnepanelen op de energiekosten. Vecht en
Omstreken vraagt maandelijks een deel
van de besparing terug als vergoeding.
Daarna blijft er gemiddeld ongeveer
12,50 euro aan besparing over voor de
huurder*.
* Aan deze inschatting kunnen
geen rechten worden ontleend.

Voorbereiden verduurzaming en onderhoud Schepersweg L-flats
In ons ondernemingsplan leest u
onder andere dat wij de komende jaren
gaan investeren in duurzaamheid.
Een mooi woord voor het energiezuiniger maken van onze woningen. We koppelen dit waar mogelijk aan onderhouds-

werkzaamheden. Voor de L-flats aan de
Schepersweg in Breukelen bereiden we
de onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden voor met aannemer Van
Wijnen. Er zijn werkzaamheden die sowieso moeten gebeuren, maar we horen
ook graag welke verwachtingen de be-

woners hebben als wij in deze woningen
investeren.
We organiseren een bewonersbijeenkomst om te horen welke wensen en verwachtingen er zijn onder de bewoners.
Alle bewoners van de L-flats hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Succesvolle
bewonersavonden
Wij kijken terug op drie mooie bewonersavonden in september. In Het
Trefpunt in Breukelen hebben we
met zo’n 75 bewoners gesproken, in
Loosdrecht waren er circa 35 bewoners en in Loenen ontvingen wij ruim
25 bewoners. Wij vonden het prettig
om met huurders in gesprek te gaan
over wat er leeft in uw wijk, de betaalbaarheid van uw woning, hoe onze
dienstverlening beter kan, prettig
langer zelfstandig wonen en wat u belangrijk vindt bij het energiezuiniger
maken van uw woning.
Oprichten huurdersorganisatie
Ruim 25 huurders hebben zich opgegeven om verder mee te denken over
het oprichten van een huurdersorganisatie. Een organisatie die het belang
van alle huurders vertegenwoordigt
en ons advies geeft. Als wij u serieus
nemen, dan denkt u graag mee. Een
mooie boodschap, die nemen we ter
harte. Op 16 oktober om 19.30 uur
in Breukelen komen we bij elkaar om

verdere stappen te zetten in het oprichten van een huurdersorganisatie.
Wilt u dat ook, maar heeft u zich hier
nog niet voor opgegeven? Dat kan
door een bericht te sturen naar info@
vechtenomstreken.nl.
Thema’s
We hebben geïnventariseerd waarover de huurders willen praten in een
huurdersorganisatie. Een greep uit de
genoemde thema’s:
• Huurders en Vecht en Omstreken
trekken samen op om meer in de
gemeente voor elkaar te krijgen (samen sterk).
• Nieuwbouw, wensen en mogelijkheden.
• Duurzaamheid, energiezuinigheid
van de woningen.
• Veiligheid in en om huis.
• De sociale betrokkenheid bij elkaar.
We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuw op te richten huurdersorganisatie.
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Concert door Giardino Musicale
NEDERHORST DEN BERG - Dat
wordt een leuk concert op
zondag 28 oktober. Giardino
Musicale is een barokensemble
dat de volgende instrumenten
bespeelt: blokfluit, cello, klavecimbel, maar ook oboe da
caccia, basse de violon, violoncello piccolo, viola d’amore en
basblokfluit. En dat met drie
musici.
De Tsjechische Eva Harmuthová neemt de blaasinstrumenten
voor haar rekening, Elske Tinbergen de strijkinstrumenten
en Jérôme Brodin uit Frankrijk
bespeelt het klavecimbel. Met

dit instrumentarium neemt
het ensemble u mee op een
reis door het Nederland van
de 17e en 18e eeuw. In die periode telde ons land beroemde componisten: Nicolaus à
Kempis, Alexis Magito, Unico
van Wassenaer, Pieter Dircksz
Pers, Johann Schickhardt en
niet te vergeten Jan Pieterszoon
Sweelinck. De muziek van van
Wassenaer en Sweelinck staat
al langere tijd op de lessenaars,
maar van de overige componisten wordt steeds meer ontdekt. Celliste Elske Tinbergen
deed jarenlang onderzoek naar

de cello in deze Nederlandse
periode, promoveerde afgelopen zomer, en ontdekte mooie
composities van Alexis Magito
(1711-1773). Voor u een kans
om er in het Jagthuis één van te
horen. ‘Ik gink een Vreyen tot
Amsterdam’ is de titel van een
van de fantasieën van Pieter
Dircks Pers, van wie overigens
het exacte geboorte- en overlijdensjaar niet bekend zijn, 17e
eeuw. Wordt ook uitgevoerd
door Giardino Musicale.
Kaartverkoop
Concert Giardino Musicale:
zondag 28 oktober, aanvang

15.30 uur, entree 17,50 euro
(tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-

252609. De locatie van het concert is Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer).

70 jaar klankvol zingen bij Gemengd Koor Wijdemeren
WIJDEMEREN- In september
1948 werd het Hervormd Kerkkoor opgericht, later gewijzigd
in het algemene Bergs Gemengd Koor dat in 2002 werd
omgezet in Gemengd Koor
Wijdemeren. Dat nu dus 70 jaar
bestaat! Dat wordt uitbundig
gevierd met een Jubileumconcert op zondag 28 oktober in de
r.k. kerk aan de Dammerweg,
aanvang 14.30 uur.
Voorzitter Johan Heins en
ex-voorzitter Wil Groenwoudt
vertellen enthousiast over het
wel en wee van dit koor dat 42
leden telt. Wil werd al kort na
haar aanmelding gebombardeerd tot voorzitter in 1997, opgevolgd door Johan die nu zo’n
7 jaar de voorzittershamer hanteert. “Zingen is zo goed voor je”
vertelt Wil “zowel fysiek, voor je
ademhaling, als voor je welbevinden. Je voelt je lekker als je
een paar uurtjes gezongen hebt.”

“Als ik naar huis rijd, dan zitten
die melodieën ook altijd in mijn
hoofd. Het geeft je een licht gevoel” vult Johan aan. Jarenlang
was Ankevener Wim Schaap
de bepalende muzikale leider.
“Die heeft ons echt geschoold
in de klassieken” meent Johan.
Waar Wil aan toevoegt dat het
GWK voornamelijk ‘licht-klassiek’ zingt. Sinds twee jaar is
Rob van Surksum de dirigent en
daar zijn de koorleden heel blij
mee. “Je kunt bij hem merken
dat hij een geschoold zanger is.
Hij kan alle partijen voorzingen.
Bovendien let hij erg op het juiste gebruik van de stem” zegt Johan. “Alles draait om de klank.
De woorden laat hij bijna links
liggen. Rob vindt de emotie in
de muziek het allerbelangrijkst”
voegt Wil eraan toe.
Concert
Die interpretaties van de muziek zullen dan ook te beluis-

Beleef de Nacht van de Nacht
’s- GRAVELAND- Geniet tijdens
deze wandeling in het donker van de buitenplaatsen in
‘s-Graveland. Deze avondwandeling op zaterdag 27 oktober
is speciaal voor gezinnen met
kinderen vanaf 6 jaar en duurt
circa 1,5 uur.
Wist je dat Nederland behoort
tot een van de landen met de
meeste lichtvervuiling? Nederland kent dan ook maar weinig

echt donkere plekken. Wandel
mee met de boswachter tijdens
de Nacht van de Nacht 2018
over de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen en ontdek zelf hoe
donker de nacht in dit gebied
is.
Normaal mag je na zonsondergang niet op de buitenplaatsen
komen. Dus dat maakt deze
wandeling extra bijzonder.
Tijdens deze avondwandeling

Nieuw muziekseizoen bij
Vermeulen Art Gallery
Op zondagmiddag 21 oktober
om 15.00 uur speelt het LSWQ
(kwintet) bestaande uit Mette
Lise Boumeester piano, Dick
Arentz fluit, Lieuwe de Vries
klarinet, Eric Vrijland hoorn en
Louise Schepel fagot. Zij spelen
muziek van Nicholas Rimsky-Korsakov, Louis Emmanuel
Jadin, Louis Spohr. Deze musi-

ci spelen al 50 jaar samen.
Reserveren op info@vermeulenart.nl of telefonisch 035
5821730. Entree 15.—Euro
p.p. U bent van harte welkom.
Zie ook www.vermeulenart.nl.
De Zodde 20, 1231 MB Loosdrecht.

teren zijn bij het repertoire van
het Jubileumconcert. Het koor
opent met 6 Nocturnes van
Mozart, een flinke uitdaging
voor de sopranen, alten, tenoren, baritons en bassen. Maar de
Italiaanse klanken zullen weldadig de neogotische kerk vullen.
Dan speelt het Gooistad Begeleidingsorkest, met concertmeester Jenneke Tesselaar, de
‘Serenade voor Strijkers’ van de
Brit Edward Elgar. Het slotstuk
vormt de majestueuze Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus M. De zes delen, van Kyrie
tot Agnus Dei, worden ondersteund door diverse solisten.
Dat zijn Annemarijn de Graaf,
sopraan, Muriel van Dinteren,
alt, Sebastiaan Brouwer, tenor
en bas Pim Philips. Plus dat het
orkest op overtuigende wijze zal
aansluiten.
Doe mee
Op 10 september vierde het
zie je misschien wel een das,
een vleermuis of hoor je de
spookachtige kreten van een
bosuil. Onderweg heb je geen
zaklamp nodig.
Handig om te weten
Reserveer snel op de website,
want vol = vol. Er is een maximum aantal deelnemers. Deze
activiteit duurt ongeveer 1,5
uur. Honden kunnen niet mee.
Voor alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via de
website.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b, 1243 JJ,
’s-Graveland; 035 - 656 30 80;
zaterdag 27 oktober: 19:30 tot
21:00 uur, 20:00 tot 21:30 uur,
20:30 tot 22:00 uur. Kind t/m
12 jaar: lid/OERRR € 5,00,
Kind niet-lid € 8. Volwassene
lid € 5,00, niet lid € 8,00. Zie
ook www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek.

koor in de tuin van een van de
leden het platinafeest. “Dat was
een gezellig feest, met voordrachten, hapjes en drankjes”
vertelt de trotse voorzitter. Wil
Groenwoudt: “Wij vormen een
hecht, warm en sfeervol koor.
Het gezamenlijk beleven van
muziek, zingend, spelend of
luisterend is van onschatbare
waarde.” Alie van Ee is niet voor
niets erelid, ze zingt al mee van-

af 1948, hopelijk is ze op de 28e
ook aanwezig. Het GWK oefent
elke woensdagavond (20-22
uur) in de Bergplaats in Nederhorst den Berg. Naast de dirigent is Hugo de Graaff de vaste
pianist. Komt u gewoon eens
luisteren en meezingen. Het
doet je goed. Bel Johan Heins:
035- 656 3051 of mail: jeheins@
ziggo.nl

Poppentheatercabaret in
De Dillewijn
ANKEVEEN - Op woensdag 24
oktober komt er weer een bijzondere, leuke voorstelling in
Theater De Dillewijn, geschikt
voor kinderen vanaf 6 jaar.
Waar gaat het over?
Over Handje de handschoen,
Bout de big en Klier de gier. Ze
spelen allemaal een hele eigen(zinnige) rol in deze cabareteske
poppentheatervoorstelling. Op
humoristische en onderhoudende manier laat poppenspeler Koos Wieman iedere pop
als typetje tot leven komen. De
marionet Heks sluit de rij in
deze fantasierijke voorstelling.
Het is dikke pret bij Poppentheatercabaret.
Wieman begint met een simpele handschoen en eindigt
tenslotte met ingewikkeld marionettenspel. Hij is de conferencier die het publiek een blik
achter de schermen gunt. Ook

al wordt de illusie zogenaamd
verbroken, toch werkt deze
meteen weer als de poppen zich
gaan bemoeien met het verloop
van de voorstelling. Zo worden
ze geduchte en soms lastige tegenspelers. Aan de kinderen de
vraag om Koos te helpen...
Woensdag 24 oktober. Aanvang 15.30 uur . Kaarten: € 8,via www.dedillewijn.nl
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Hiphop/ streetdance
Het wedstrijdteam van Marjoleins Dance Studio heeft tijdens
het Nederlandse Kampioenschap in Zwolle de 1e prijs behaald in de categorie Hiphop/
Streetdance. Een geweldige
prestatie van dit team met de
naam ‘No Nonsense’. De dans-

studio heeft 3 wedstrijdteams
met leerlingen uit Hilversum,
Loosdrecht en Kortenhoef.
Een
groot
compliment
voor
alle dansers, choreograaf Benjamin de Kromme en
coach Marjolein van Haren.

Twee dagen Tromp Boat Races

“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

HILVERSUM -De Hilversumse
roeivereniging Cornelis Tromp
zal dit jaar opnieuw twee dagen in het teken staan van de
Tromp Boat Races. Op zaterdag
20 oktober en zondag 21 oktober worden weer zo’n vijftienhonderd roeiers, hun coaches
en supporters ontvangen. Dit
keer in een vernieuwde sociëteit.
Door de TBR over twee dagen
te spreiden hebben de roeiers
ook weer de mogelijkheid in
twee verschillende bootsoorten
te starten. De officials van de
roeibond komen twee dagen
naar Hilversum en ook zo’n
honderdvijftig Tromp-vrijwilligers die het roeifestijn in goede
banen moeten leiden zijn bereid gebleken twee dagen actief
te zijn.
De eerste start op zaterdag is
om half tien, dan is het de beurt
aan de heren- en meisjesskiffs.
Daar zal ook Tromptopper
Susan Temming aan de start
verschijnen, die afgelopen zo-

mer in een dubbelvier brons
wist te winnen tijdens het WK
voor junioren in Plovdiv. De
buurtverenigingen Naarden,
Weesp, Baarn en Amersfoort
zullen met veel roeiers aanwezig zijn, maar de deelnemers
aan de TBR komen uit het
hele land. Zelfs enkele buitenlandse ploegen hebben zich
gemeld. Daarnaast komen
ook veel oud-‘Tromptoppers’
Hilversum, sommigen om
voor hun studentenvereniging
uit te komen, anderen om het
Hilversumse water nog een
op te zoeken voor een mooie
wedstrijd. Daardoor heeft het
evenement ook altijd iets van
een reünie. Voor het publiek is
de wedstrijd goed te zien vanaf
de bruggen over het kanaal,
vanaf het vissersplaatsje en op
het Trompterrein waar ook de
finish is. Er zijn starts op zaterdag om 10.30, 13.00 en 16.00
uur en op zondag om 10.00 en
13.00 uur.

NIEUWSSTER.NL

Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis Tel 0294-231290

Afvalrace bij GOV
Op 7 oktober vond de jaarlijkse
puzzelrit van de Gooise Onderwatersport Vereniging (GOV)
plaats. Deze keer stond de route
in het teken van zwerfafval. De
deelnemers moesten naast het
oplossen van puzzels zo veel mogelijk zwerfafval verzamelen.
Het was een ware afvalrace!
De route begon in De Kooi in
Nederhorst den Berg. Voor in-

gewijden, een mooie duikstek
waar de GOV haar leden in het
buitenwater opleidt. Nadat alle
deelnemers aan de start verschenen, kreeg iedereen een vuilniszak en vervolgde de route via
Nederhorst den Berg, door de
pittoreske dorpen Nigtevecht,
Abcoude, Vinkeveen, Breukelen,
Loenen aan de Vecht en Loosdrecht. Geen enkel smal weggetje langs de mooie Vecht werd

overgeslagen. Overal werd hongerig gezocht naar zwerfafval en
verzameld. Hoe meer afval, hoe
meer punten. De deelnemers
lieten niets meer liggen voor de
gemeentereiniging. De tocht eindigde bij het prachtige strandje
van De Zuwe. Daar kregen de
deelnemers de laatste opdracht:
Verzamel zoveel mogelijk afval
onder water. De duikuitrustingen werden aangetrokken en de
deelnemers gingen te water. En
ook hier werd de bodem van De

Zuwe afgesnuffeld tot het laatste
stukje zwerfafval van de bodem
was geplukt. Uiteindelijk werd al
het verzamelde vuil gewogen en
mocht de deelnemer die de beste totaalscore had met de beker
naar huis.
Over de GOV
De GOV is een actieve onderwatersport vereniging waar gedoken wordt, onderwaterhockey
wordt bedreven en duikers in spe
worden opgeleid tot volwaardige

duikers met een internationaal
geldig brevet. Op 17 oktober en
31 oktober om 20.15 uur zijn er
introductieduiken in het zwembad De Zandzee in Bussum. Je
hebt alleen een handdoek en
zwemkleding nodig. De rest
wordt geregeld door de GOV. De
introductieduiken kosten slechts
€ 15 die je terugkrijgt als je lid
wordt. Meer info: www.gov-bussum.nl
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'Voetbal’

Valse start nekt Loosdrecht in Lopik
Door: Michel Kamer
Loosdrecht heeft wederom
onnodig punten laten liggen.
Waar de ploeg van Roy Versluis
en Theo Lensink vorige week
in de laatste minuut de 2-2 tegen Odysseus ’91 om de oren
kreeg, ging het nu tegen laagvlieger Lopik met 3-2 onderuit.
Ondanks een mooie comeback
en bij vlagen prima voetbal
staan de oranje leeuwen met
lege handen.
De 1e helft was amper begonnen of Loosdrecht keek al tegen
de inmiddels bekende 1-0 achterstand aan. Mervelinho Olijfveld raakte zijn tegenstander in
de 16 meter en de opvolgende
penalty werd eenvoudig benut.
Niet veel later werd de marge
al 2-0, nadat een afgeslagen bal

op rand 16 meter eenvoudig in
de hoek kon worden geschoven. Loosdrecht moest uit een
ander vaatje tappen en ging
op jacht naar de aansluitingstreffer. Lopik werd onder druk
gezet en Nick Doppenberg
en Jordi Stins kregen de beste
kansen. Doppenberg draaide
weg in het strafschopgebied en
schoot op de paal. Stins kon alleen op de keeper met links de
bal niet tussen de palen krijgen
en schoot voorlangs. Kamer
dacht zijn rentree in het basiselftal op te luisteren met een
doelpunt maar schampte een
goeie voorzet van Khalid El
Jelbi met het hoofd.
Meer druk
2e helft werd de druk nog meer
opgevoerd en kon Lopik weinig anders dan tegenhouden.
Loosdrecht creëerde kans op

kans en kwam na 55 minuten
verdiend terug in de wedstrijd.
Edwin Klok werd diep gestuurd en schudde zijn tegenstander af. Die dacht met een
sliding een doelpunt te kunnen
voorkomen maar moest dat
bekopen met een strafschop.
Jannis Karafillakis faalde niet
van 11 meter en bracht de
stand op 2-1. Loosdrecht wist
de enorme overmacht niet
veel later uit te drukken in een
gelijkmaker nadat Jannis een
bal achter de verdediging van
Lopik legde. Klok ging er opnieuw succesvol achteraan en
legde keurig af op de meegelopen Mohamed Adarghal, die
eenvoudig kon afronden: 2-2.
Domper
Lopik leek klaar voor de slachtbank maar na 74 minuten ging
het wederom uiterst effectief

met de kansen om. Na een
diepe bal stond verdediger
Chamiel Hok a Hin ineens 1
op 1 achterin. De aanvaller van
Lopik kapte en ronde dodelijk af: 3-2. Lopik was niet van
plan de voorsprong uit handen
te geven en parkeerde de bus.
Loosdrecht bleef drukken tot
aan het einde van de wedstrijd
maar kwam niet meer tot scoren.

Michel Kamer in strijd met Lopik –
verdedigers (foto: Piet van Bemmelen)

Een behoorlijke domper voor
de oranje leeuwen die nu zakken na de 9e plek. Toch zijn
er aanknopingspunten, want
er werd met veel strijd, af en
toe aardig voetbal op de mat
gelegd. Volgende week thuis
tegen TOV moet dat zich gaan
uitbetalen.

'Zwemmen’

Open Paralympische zwemtraining
Bij sportcentrum de Zandzee
in Bussum wordt er op 10 november een open zwemtraining georganiseerd voor kinderen met een beperking.
De zwemtraining is bedoeld
voor alle kinderen onder de 15
jaar met een visuele, verstandelijke of lichamelijke beperking
die meer willen weten over

wedstrijdzwemmen. De training begint om 12.00 uur en
eindigt om 13.00 uur. Ook is
er gelegenheid voor het stellen
van vragen. Deze training organiseert de KNZB in samenwerking met zwemvereniging ‘De
Otters Het Gooi’. Bij deze vereniging kunnen alle kinderen
op elk niveau onder deskundige
begeleiding training krijgen en

kunnen ze mee doen aan wedstrijdzwemmen.
Josh
Josh Renkema uit Nederhorst
den Berg is een echt voorbeeld
van een jongen die denkt in
kansen. Hij is geboren met spina bifida (open rug) en kwam
er al snel achter dat hij zwemmen erg leuk vond om te doen.
Na het behalen van zijn zwem-

diploma ging hij naar De Otters
Het Gooi. Hij bleek er talent
voor te hebben, want inmiddels
zwemt hij bij de Paralympische

Juniorenselectie van de KNZB.
Hij droomt ervan om te zwemmen op de Paralympische Spelen.

'Volleybal’

LoVoC dames pakken eerste winst
Na twee nederlagen in de eerste wedstrijden van het seizoen
werd tegen Unicornus-2 de
eerste winst op overtuigende
wijze binnen gehaald door LoVoC dames-1. LoVoC was in
eigen hal met 4-0 te sterk voor
de bezoekers uit Bunschoten.
Unicornus startte nog veelbelovend en nam een 0-4 voorsprong in de eerste set. Toen
LoVoC eenmaal in het juiste
ritme kwam bleek al snel dat
de Loosdrechtse dames veel
meer in huis hadden dan de tegenstander. Met prima aanvallen via het midden op Melissa
Spaans en aan de buitenkant
op Jara Kieft werd Unicornus
flink onder druk gezet. Een
sterke servicebeurt van Jara
Kieft die liefst tien punten
achtereen serveerde bracht
de eerste setwinst met 25-13.

LoVoC zette het goede spel
in de tweede set door en liep
eenvoudig weg van Unicornus.
Bij een 9-3 voorsprong liet LoVoC het even lopen doordat de
passing slecht werd verzorgd.
Een time-out bij 10-11 zette
de dames weer op het goede
spoor en de set werd en LoVoC gunde de tegenstanders
nog maar 3 punten, 25-14. De
derde set startte rommelig,
maar LoVoC bleef het initiatief houden. Toen het spel weer
goed verzorgd werd liet LoVoC
zien over veel potentie te beschikken. Spelverdeelster Eva
Zeldenrijk bediende Melissa
Spaans en Jolien Baas uitstekend en zette met haar slimme korte service Unicornus
voor grote problemen in de
opbouw. Met 25-17 ging ook
de derde set naar LoVoC. In

de vierde set ging er plotseling
veel fout en was LoVoC het
helemaal kwijt. Op 11-13 herstelde LoVoC zich wel, maar
moest toezien hoe Unicornus naar 18-23 uitliep. In een

laatste poging het tij te keren
werd Veerle Foederer ingezet
toen LoVoC weer aan service
kwam. Een gouden greep want
Veerle bracht zoveel servicedruk dat zij LoVoC naar 25-23

winst leidde. Zo werd ook het
bonuspunt binnen gehaald en
pakte LoVoC vijf punten.
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STERRETJES
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
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689









OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL 0294237320

Flinke hulp gevraagd
voor div. werkzaamheden
voor de middaguren
Worstmakerij Worst & Meer
Nieuw Walden Ned d. Berg
Bel 035 6918697
Gevraagd per direct
HAIRSTYLIST M/V
part-time of fulltime
KAPSALON LAPAPILLOTTE
Voor meer informatie
061301947

MEDISCHE DIENSTEN

Vrijdag 30-11
Korp. Van Oudheusdenkazerne
Voor kaarten zie:
wingsforaid.org/concert

of voor info:
06-22455513

Pedicure Praktijk
Nagelstudio

Voor stalling van caravan,
camper, vouwwagen, boot,
auto, aanhanger, motor, …?
Bel Gert Zagt Loosdrecht
voor goed onderdak!
06 1027 6728
Huiswerkbegeleiding ?
Nu: 25 euro per middag
06-44 922 622

Wings For Aid
in Concert

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

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.

GEVRAAGD:
Winkelpersoneel
voor de zaterdag. Slagerij
Han Janmaat,
H’sumse Meent
035-6918697

ADVERTEREN?

DENIEUWS
STER.NL

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

