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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

Op onderzoek bij restaurant
Souq

De koks: Suhad, Fadia en Ramia
Door: Herman Stuijver

Vorige week vrijdag was de opening van pop-up restaurant Souq in het 3-Luik. Pop-up betekent tijdelijk (nog 4x) en dat vonden de gasten nu al jammer. Want er werd
door de Syrische koks en gastheren een voortreffelijke 3- gangenmaaltijd geserveerd.

Uw makelaar sinds 1979 !

Vooraf loopt de spanning in de
keuken van het 3-Luik hoog
op. De opdrachten en vragen
vliegen in het Arabisch in hoog
tempo over de gaspitten. Elke
vierkante centimeter is bezet
met servies, potten, pannen en
schalen. De kokkinnen Fadia,
Suhad en Ramia houden het
hoofd echter koel. Zij weten
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precies wat er wel en wat er niet
moet gebeuren. De taakverdeling is duidelijk: de mannen
zijn de gastheren, de vrouwen
koken. Op de grote tafel staan
schalen met cashew-, amandel- en pistachenoten. De
plastic zakken zitten vol met
die bekende luchtige broodjes, humus en aubergine zijn

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

vakkundig geplet op de brede
borden en de druivenbladeren
drijven ontspannen in schalen
met olijfolie. Even verderop
kleine kommetjes met yoghurt
met komkommer. De oosterse
geuren komen je tegemoet. De
koks zijn al twee dagen eerder
begonnen met de voorbereiding. “Wij maken alles met de
hand, dat kost veel tijd. Vooral
de dolma (druivenbladeren)
rollen is veel werk” vertelt Fadia. “De Syrische keuken is een
eenvoudige keuken, maar wel
gezond en natuurlijk” voegt Ramia eraan toe. Morris voelt zich
ook belangrijk, hij staat aan
de deur om de gasten te ontvangen. Die druppelen tussen
18.00 en 18.30 uur langzaam
binnen. Onder wie diverse
plaatselijke politici en zelfs de
ex-minister van defensie was
present. Dat zij kon kennismaken met de Arabische keuken
lijkt handig, want ze werkt nu
als speciaal vertegenwoordiger van de UN in Irak. Op het

menu staan naast de humus
ook Mutabbai en dolma als
voorgerecht, het hoofdgerecht
heet Ozi en als zoete desserts
kunnen de gasten genieten van
Halawat al Jibn en Kanafeh. Fadia voegt nog een snufje zout

aan een goed gevulde salade
met tomaten, sla, enzovoort.
Ze steekt haar duim op, in orde.
Dan gaat de brigade van start,
alle tafels worden volgezet met
alle gerechten.
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 is even zoeken in Souq of
alle 23 gasten zijn voorzien en
dan begint het diner.
De Syriërs stralen als ze zien en
horen dat de maaltijd aanslaat.
Wethouder Rosalie van Rijn
schrijft de eerste recensie. Ze
noemt het ‘een aanrader’ want
ze had heerlijk gegeten. Op 16
en 30 november, 11 en 25 januari zijn de volgende avonden,
met een ander menu.
Reserveren: pop-up@kploosdrecht.nl. of bel: 06-26 70 40 48.
Zie ook: https://souq.kploosdrecht.nl

ADVERTEREN?
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KERKDIENSTEN

Vrijwilligers op Sypesteyn doen er toe

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 4 nov: 11.00 uur:
R. Simileer.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 4 nov: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
18.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
Gerformeerde Kerk
Zo. 4 nov: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger
Beukenhof
Zo. 4 nov: 11.15 uur:
Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 4 nov: 09.30 uur:
Geen opgave
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 4 nov: 09.30 uur:
Ds. A. Beuving-Amelink.

Kasteel-Museum
Sypesteyn
bestaat uit een kasteel met
koetshuis, zeven hectaren tuin
en verschillende collecties
kunst en kunstnijverheid. Het
is het enige verzamelaarshuis
in Nederland dat door de verzamelaar, jonkheer Henri van
Sypesteyn, van meet af aan
is opgezet als museum. Van
Sypesteyn wilde met zijn museum vele verhalen vertellen,
grote verhalen en kleine, over
de familie Van Sypesteyn, over
Hollands porselein en over de
geschiedenis van de tuinkunst.
De organisatie van Kasteel-Museum Sypesteyn bestaat vooral
uit vrijwilligers. Vrijwilligers
verkopen de kaartjes, verzorgen de rondleidingen, doen
het onderhoud van de tuin en
begeleiden huwelijken. Ook
achter de schermen bemensen
vrijwilligers het kantoor, onderhouden zij het gebouw en
de collecties. De vrijwilligers

worden aangestuurd door een
professionele hovenier en een
kunsthistoricus. De organisatie
werkt samen met Restaurant
op Sypesteyn.
Speerpunten
Speerpunten voor Sypesteyn
zijn de historische tuin en het
Hollands porselein. Behalve
door de vaste presentatie wordt
het porselein ook door wisselende tentoonstellingen voor
het voetlicht gebracht. De aanleg en de esthetiek van de tuin
zijn op dit moment voorwerp
van een grondig onderzoek.
Hierbij wordt nagegaan hoe de
oorspronkelijke verzameling
bijzondere bomen en struiken
weer op peil kan worden gebracht.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan Sypesteyn niet functioneren. Als
vrijwilliger bij Sypesteyn doe
je er dus toe. Ben je geïnteres-

Zanggroep Allure al een jaar
succesvol
De vorig jaar op 1 oktober
opgerichte Zanggroep Allure is succesvol. Onder leiding
van dirigente Desiree Wijma
en Anja van Bedum op piano
wordt er elke maandagmorgen
gerepeteerd. En in het eerste
jaar zijn er al verschillende optredens geweest in Loosdrecht.

de actie van de maand november is

Teppan Lamskotelet
van € 15,- voor € 10,Frans Halslaan 11 • 1231 BA Loosdrecht
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Je moet je leven vooruit leven en
achteruit begrijpen

In september en oktober werd
er gezongen in Hilversum en
Bussum met een gevarieerd
programma. In de maand de-

cember zijn drie optredens gepland in verschillende locaties
in Loosdrecht, met veel Kerstliederen.
Ook voor het volgend jaar zijn
er veel plannen. Het koor heeft
op dit moment 25 leden. Maar
er kunnen nog altijd zanglustige dames en heren bij. Maandagmorgen van half 11 tot 12
uur in het wijkgebouw aan de
Eikenlaan 34 Loosdrecht.

seerd in kunst en erfgoed? Heb
je tijd en draag je graag met anderen bij aan het voortbestaan
van deze bijzondere plek? Kijk
op de site (www.sypesteyn.nl)
en meld je aan als vrijwilliger
bij Sypesteyn.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

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.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Entre côte

Een smakelijk stukje rundvlees met
een klein randje vet
250 gram

5,50

100 gram gebraden varkensrollade
100 gram leverkaas
Samen
Bakje kip-kerriesalade

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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Vragen van de politiek
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN - De Wijdemeerse politiek is nog niet helemaal in
slaap gevallen. Er zijn vorige week diverse vragen gesteld aan het
gemeentebestuur.
• Namens de CDA- fractie wil
Jan Verbruggen weten waarom het zo lang duurt voordat
een vergunning voor een evenement wordt afgegeven. Zij
krijgen te horen dat de vergunning enkele dagen voordat

het evenement plaatsvindt pas
wordt verkregen. Daardoor is
de onzekerheid bij de organisaties groot. Investeringen zijn
namelijk al gedaan, waardoor
financiële risico’s groot zijn.
Verbruggen vraagt of dit een

herkenbaar verhaal is. Ook wil;
het CDA weten of de zorgen
kloppen en wat kan Wijdemeren doen om dit te verbeteren.
• De Lokale Partij maakt zich
zorgen over het verdwijnen van
een groenstrook op de Oude
Molenmeent in Loosdrecht.
Er is toegezegd dat de struiken en bomen zouden blijven
staan. Nu waren grote grijpers
aan de slag het groen te verwijderen, tot grote schrik van
de aanwonenden. Uit een brief

aan de omwonenden blijkt dat
de grond niet van de gemeente
is, maar van de projectontwikkelaar van het bouwplan Erve
Knorr.
Vervangend wethouder Joost
Boermans betreurt dat er niet
vooraf bekend is gemaakt dat
de kaalslag zou beginnen. Al
een jaar geleden werd bekend
dat niet het hek langs de weg
de kadastrale grens is. Maar dat
het groen langs de Oude Molenmeent en (grotendeels) de
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Frans Halslaan privé eigendom
is van Erve Knorr. Dus was er
geen kapvergunning nodig. De
toezegging over het behoud
van de groen is gedaan, voordat het bouwproject startte en
voordat bekend was wat de
kadastrale grens was. Ook die
communicatie had beter gemoeten, schrijft Boermans.

Wethouder Sociaal Domein antwoordt

Wijdemeren laat hulpbehoevenden te lang wachten
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In een opinieartikel in de Gooi- en Eemlander
van 25 oktober toont Ronald
Frisart aan dat Wijdemeren
aanvragers van een WMO- ondersteuning maandenlang laat
wachten. Dat is in strijd met de
wet.
Verantwoordelijk wethouder
Rosalie van Rijn heeft aan de
raad laten weten dat er een
achterstand was in de behandeling van WMO- aanvragen.
De wachttijd zou sinds vorig
jaar zijn opgelopen tot enkele maanden. Vanaf 1 juli is er
een extra kracht op de afdeling,
waardoor het probleem aan het
eind van dit jaar zou zijn opgelost. De wethouder sprak van
een ‘richtlijn waarin ‘hooguit

acht weken’ zouden zijn toegestaan tussen de hulpvraag
en de uiteindelijke beslissing.
Frisart dook in het wetboek en
de verordening. Daarin staat
klip en klaar dat de gemeente
zes weken heeft om vanuit de
WMO- hulpvraag de zaak te
onderzoeken. Vervolgens dient
de inwoner een aanvraag in,
daarvoor hebben B&W twee
weken om daarover te beslissen. Ze kunnen die termijn
één keer verlengen. Conclusie:
maandenlang wachten is onwettelijk.
Bewoners kunnen in verweer komen, volgens de Wet
Dwangsom. Op dag 1 bedraagt
die som €20,-, oplopend tot
1260 euro op dag 42 (zes weken). Maar dat weet niemand.
Volgens Frisart informeert de
gemeente daarover niet. Op

de website zou die informatie
onvindbaar zijn. Eén inwoner
maakte wel gebruik van zijn
wettelijk recht en kreeg op tijd
zijn beslissing. Dat een woordvoerder van Wijdemeren in
beroep gaan onwenselijk vindt,
omdat de anderen dan langer
moeten wachten, noemt Ronald Frisart ‘zwart maken van
een burger die zijn recht zoekt.’
Vragen en antwoorden
Ook na twee publicaties in
de Gooi- en Eemlander blijft
het stil in de Wijdemeerse
politiek. Daarom speculeert
de Gooi- journalist: Blijft het
CDA muisstil omdat hun vorige CDA- wethouder Betske van
Henten verantwoordelijk was
voor de grote achterstanden?
De Lokale Partij werd wakker
geschud en stelde vragen aan

de wethouder. Rosalie van Rijn
antwoordt nog op dezelfde dag.
Ze schrijft dat er op 26 oktober
201 meldingen in de werkvoorraad zitten, waarvan 70 buiten
de beslistermijn ( gemiddeld 4
weken langer). Dat is 35%. De
consulenten werken hard om
dit percentage zo snel mogelijk terug te brengen naar 0. De
achterstand ten opzichte van de
periode voordat extra formatie
werd ingezet, is niet alleen gedaald, maar die trend blijft zich
sindsdien voortzetten. Op twee
meldingen na zijn alle hierboven genoemde 70 meldingen
opgepakt door de consulenten.
Dat wil zeggen dat de consulenten ofwel inmiddels een
huisbezoek hebben ingepland,
ofwel al op huisbezoek zijn
geweest. Mevrouw Van Rijn
erkent dat de wettelijke termijn

nog niet gehaald wordt, maar
ze ziet de achterstanden dalen. Het terugbrengen naar 0%
voor het einde van het jaar is
een reëel vooruitzicht.
Het formulier voor het in gebreke stellen van de gemeente
is te vinden op de website, wanneer men zoekt op trefwoord
‘dwangsom’. De suggestie van
Frisart dat de gemeente het
onwenselijk zou vinden als een
inwoner de gemeente wijst op
haar plicht binnen de wettelijke termijnen te besluiten is onjuist. De wethouder vindt het
echter belangrijker dat meldingen ook op basis van urgentie
worden afgehandeld in plaats
van enkel op basis van de termijn na de melding.

een gemeenteraad met slechts
één bespreekpunt, commissievergaderingen geschrapt of
samengevoegd, al drie weken
geen persgesprek. Gebeurt er
nog wat aan het politieke front?
Wat vindt Freek Ossel van het
kinderpardon en heeft hij al
iets bedacht om sneller te re-

ageren op vergunningen. Enzovoort, genoeg onderwerpen
voor een goed gesprek.

In gesprek met burgemeester Ossel
Volgende week kunt u vanaf woensdag 7 november weer een
hele week genieten van ‘In Gesprek met’ burgemeester Freek Ossel op GooiTV.
In het nieuwe Cultureel Centrum Kortenhoef is de In Gesprek Met van november. Eindredacteur Herman Stuijver zal
met de heer Ossel praten over

het lesje lokale democratie voor
de basisscholen. Recent speelden 7 Wijdemeerse scholen het
spel ‘Democracity’ in de raadszaal van het gemeentehuis.

Bovendien wil hij graag weten
welke punten de burgemeester
belangrijk vindt als het gaat om
de veiligheid in de vijf dorpen.
Dan gaat hij met name in op
de begroting 2019. Komt er
meer geld voor wijkagenten of
zijn er andere prioriteiten? Het
lijkt stil op de Rading 1. Laatst

U kunt ‘In Gesprek met’ zien op
GooiTV: bij o.a. Ziggo (kanalen
41 en 45) en KPN (1432). Kijk
voor alle kanalen op gooitv.nl.
Ook op You Tube.

Een financiële tegenvaller die ook wel weer meevalt
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN – Het deed even
pijn toen bekend werd dat Wijdemeren over 2018 maar liefst
284.000 euro minder krijgt uit
het Gemeentefonds. Anderzijds blijft de begroting voor de
toekomst structureel sluitend
tot 2022.
“Je weet nooit zeker weet hoeveel je ontvangt”, legt financieel wethouder Jan Klink uit “
het zijn schommelende getallen, er zullen wel weer nieuwe
cijfers komen die het beeld
kunnen veranderen.” Wat een
gemeente ontvangt, hangt af

van de rijksuitgaven. Er is een
systeem van ‘trap op trap af ’.
De jaarlijkse voeding van het
Gemeentefonds (positief of negatief) wordt ‘accres’ genoemd,
dat wordt uitgedrukt in een
percentage van 10%. Als in
Den Haag het accres met 100
miljoen stijgt, dan gaat er 10
miljoen naar de gemeenten.
Het kan dus ook dalen. Deze
actuele daling heeft te maken
met het feit dat het kabinet
Rutte-III in 2018 minder uitgeeft dan geraamd. In 2019 zal
het weer stijgen, omdat de rijksuitgaven dan ook procentueel
zullen stijgen. Die wisselende
ontvangsten kun je lezen in de

zogenaamde ‘circulaires’, in mei
was er een plus van 156.000, in
september volgde een negatief
getal: - 440.000, hetgeen in totaal in 2018 leidt tot € 284.000,minder uit het Gemeentefonds.
Hoeveel een gemeente krijgt
uit dit fonds, hangt af van diverse factoren. Onder andere
van het aantal inwoners; aantal
jongeren; aantal uitkeringsgerechtigden; oppervlakte van
de gemeente; grootte van de
watergebieden, de bebouwing,
aantal minderheden, historische kernen, eigen ozb-inkomsten, enz.
Dit worden maatstaven ge-

noemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft
een bedrag ‘per eenheid’. De
gemeente krijgt dus geld voor
iedere inwoner, iedere jongere,
enzovoorts.
Deze tegenvallende cijfers hebben geen invloed op de begroting van 2019 die binnenkort
wordt behandeld. Wel zullen
de effecten worden meegenomen in de Voorjaarsrapportage
in 2019 en later in de begroting
van 2020-2022.

NieuwsSter
Ook op
Facebook,
met honderden
views,
likes, enz.
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Themaochtend domotica Halloween- tocht bij bijna volle maan
Woensdag 7 november is er
van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer, vestiging
Loosdrecht een Themaochtend
over huisautomatisering door
De Slimme Jongens.
Maak je huis slim met domotica! De Slimme Jongens komen
vertellen over de mogelijkheden op het gebied van huisautomatisering met betrekking

tot energie, comfort en veiligheid. Zij geven advies over
energiezuinige
verlichting,
zonnepanelen, camera’s en
beveiligingssystemen. Heb je
wensen op dit gebied en wil je
meer weten, kom dan naar de
themaochtend en laat je informeren!
Iedereen is van harte welkom,
de entree is vrij.

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

Door: Herman Stuijver
SLOEP, dé evenementenorganisatie van Loosdrecht, heeft zich
weer eens van zijn goede kant
laten zien. Of beter gezegd van
zijn ‘enge’ kant. Want rond 250
kinderen griezelden op Allerheiligenavond van een tocht
langs monsters, lijken, spoken,
heksen, spinnen en andere
ijzingwekkende fenomenen.
Het was door de circa 20 vrijwilligers van begin tot eind strak
op touw gezet.
Een betere avond voor Halloween had je niet kunnen bedenken. De maan schitterde
in al zijn glorie, het was lekker
koud en de nacht duurde een
uurtje langer. Hoe je ook denkt
over deze Amerikaanse traditie
met een commercieel tintje,
en tal van narcistische trekjes,
de opkomst valt ook in Loosdrecht niet tegen te houden.
Het liep storm tussen 19.00
en 21.00 uur. SLOEP had een
spannend verhaal verzonnen
rond de verdwenen beuken van
de Beukenlaan, zeer actueel.
‘Op een gure ochtend keek een
vrouw uit haar raam. Het was

foto: Paul van der Gucht
echt waar! Vreemde sissende
en bibberende stemmen van
vreemde wezens die ooit een
beukenboom waren geweest’.
Bijna alle Halloween-spelletjes
speelden zich daarom af op of
rond Beukenlaan. Waar spoken
aan de gevel hingen, enge geluiden uit de tuin klonken en waar
heksenhaar in de haag hing, alles sfeervol geïllumineerd. De
kinderen startten bij sporthal
Eikenrode bij de Griezelige Gribus, nadat ze uiteraard eerst de
kassa van Sabine (100% zichzelf) waren gepasseerd. Je kon

linksom of rechtsom de route
volgen na een keuze uit twee
varianten codes: bibberende
of bevende beukenbomen. Er
waren tal van zwartgallige spelletjes en raadsels in het donker,
veel gezinnen hadden hun tuin
beschikbaar gesteld voor griezelige avonturen. Zoals enge
dingen voelen, muis happen,
een draken glijbaan, een kerkhof, een spooky stoelendans en
een griezelige wegwijzer. Onderweg kon je dan nog allerlei
enge personen tegenkomen,
in vreemde kostuums en naargeestig geschminkt. Gelukkig
waren er geen kinderen die
overstuur raakten, het bleef een
creatief spel en overal stonden
verkeersregelaars en EHBO ‘ers
om alles in veilige banen te leiden. En bij SLOEP waren ze blij
met de medewerking van Beukenlaan-bewoners die al te lang
in een kale straat wonen.
De Sloep’ ers waren overdag
vanaf 11.00 uur actief geweest
om alles op te bouwen en neer
te zetten. Pas tegen 23.00 uur
werd het tijd om terug te kijken
op een succesvolle Halloweentocht.

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)

Gevuld speculaastaartje
Nu voor

€ 5,25

Programma GooiTV
Vanaf 31 oktober zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met de afgetreden wethouder Marieke Munneke Smeets
uit Gooise Meren. - In TV Magazine zijn diverse onderwerpen te zien uit deze regio, zoals de Muider
Zeildagen, Prinsessenfeest in Loosdrecht, magisch lichtjesfeest en de Dode Hoek bij een vrachtwagen. - Ingmar Meijer gaat In Gesprek Met Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

ADVERTEREN?
DENIEUWSSTER.NL
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Stem op de Ondernemer van het Jaar
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- VVD- wethouder Jan Klink wil er echt werk
van maken: Ondernemer van
het Jaar. Dus presenteerde hij
nogmaals de 3 overgebleven
kandidaten. U kunt stemmen
t/m zondag 11 november op:
www.wijdemeren.nl/ondernemersverkiezing.
Deze eerste editie, in samenwerking met Ondernemend
Wijdemeren, ligt de focus op
‘startende ondernemers’. Uit 32
ondernemers (15: Loosdrecht,
7: Nederhorst den Berg, 5:
Ankeveen, 4: Kortenhoef en 1:
’s-Graveland), werden er drie
door een vakjury geselecteerd
op motivatie, innovatie, lokale
betrokkenheid en groeipotentie. Dat zijn Mats Smit, Roald
Wentink en Vincent van Heijst.
Mats Smit
De jonge Mats Smit uit Nederhorst den Berg werkte als restaurant kok. Daar kwam hij in
aanraking met de betere patisserie, onder andere in Okura,
Amsterdam. Geteld bij het feit
dat hij graag zijn eigen beslissingen neemt, deed die erva-

ring hem besluiten om te starten met Smit’s Delicious. Mats
maakt op ambachtelijke wijze
bonbons in een nieuw creatief
jasje. In plaats van de standaard
alcohol- en pralinevulling
verwerkt Mats vooral nieuwe
smaken in zijn chocolade. In
combinatie met het gebruik
van mooie kleuren leidt dit tot
prachtige culinaire creaties. Nu
levert hij vooral aan 15 restaurants in het hogere segment.
In de toekomst hoopt hij zijn
markt uit te breiden naar particulieren en andere afnemers.
Zie ook: www.smitsdelicious.nl
Roald Wentink
Loosdrechter Roald Wentink
maakte ook een carrièreswitch.
Van de horeca stapte hij over
op het creatief werken met metaal en verlichting. Zijn bedrijf
Steigerverlichting.nl verlicht
via een webshop aanlegsteigers in heel Nederland. Daarbij
heeft Roald bolders en lampen
tot één multifunctioneel product gecombineerd. Inmiddels
bestaan van dit product zeven
verschillende typen. Die steigerlampen zijn duurzaam, ze
werken zuinig op LED-lampen
(12 volt; 0,7 watt) en zijn zee-

waterbestendig. In de toekomst
wil hij het assortiment verder
uitbreiden om zijn klanten
nog beter te kunnen bedienen.
Denk daarbij aan spotjes, anti-slipstrips en zelfs vlonderhout. Roald wil niet alleen zijn
producten verkopen, maar kan
ook installeren. Zie ook: www.
steigerverlichting.nl
Vincent van Heijst
De nieuwe inwoner van Nederhorst den Berg werkte in het
verleden als koeltechnisch ser-

Prinsessenpaleis voor goed doel

Door: Herman Stuijver
Hartverwarmend was het om te
zien dat het saaie Wijkgebouw
aan het eind van de herfstvakantie was omgetoverd tot een bont
versierd Prinsessenpaleis met
80 prinsesjes in kleurrijke jurkjes. Nog mooier was dat de opbrengst geheel ten goede komt
aan de actie ‘Princess Blessings’.
Miriam Blom overleed op zesjarige leeftijd. Ze woonde met
haar ouders voor de zending in
Albanië en voelde zich erg betrokken bij kinderen in armoede.
Miriam verkleedde zich het liefst
dagelijks als prinsesje. Daarom

zijn haar ouders ‘Princess Blessings’ gestart, waarmee zij nieuwe prinsessenjurken kopen voor
meisjes in armoedegebieden. De
entree bedroeg € 10-, dus dat was
een mooie start, naast alle bijdragen van sponsors die belangeloos
meededen.
De zaal was propvol met allemaal meisjes in voornamelijk
roze, lichtblauwe en gele jurken,
met gouden kroontjes of schitterende tiara’s, lange sluiers en
tot in de puntjes verzorgde kapsels. Een feestelijke aanblik. Het
Wijkgebouw was bijzonder fraai
ingericht, met veel ballonnen,
spiegels en andere sfeervolle de-

coratie.
Heraut Henny Lugtenaar (van
het Wijkgebouw) deelde gul ijsjes uit aan de dametjes. Als de bel
ging verhuisde een groep naar
een andere activiteit. Er was veel
te doen: boom versieren, schilderijlijstjes knutselen, cupcakes
verorberen, schminken, nagels
lakken en prenten kleuren. Boven kon je boven lekker onderuit
gezakt luisteren naar een prinsessenverhaal en op het podium kon je een prinsessendansje
oefenen. Het prinsessen- gedoe
blijkt een subcultuur te zijn, want
alle meisjes waren verkleed en
babbelden honderduit over hun

vicemonteur. Hij constateerde
dat cv- bedrijven en klimaatfirma’s vaak langs elkaar heen
werken. Hij wil met de Thermgroep die twee specialismen
combineren. Zo zag hij in Japan
hoe je de techniek van een airco van -20 ook omgekeerd kunt
laten werken. Met zijn onderneming bundelt Vincent kennis en kunde van zijn netwerk
om zo tot duurzame oplossingen te komen. De Thermgroep
adviseert en implementeert
verschillende energiebesparende warmtepomp-oplossingen

(v.l.n.r.) Mats Smit, Vincent van
Heijst en Roald Wentink

outfit of keken verlekkerd in de
spiegels. Het werd helemaal hilarisch toen de ‘echte’ Disney-prinsessen binnenkwamen. De
kinderen kenden ze allemaal en
keken verheerlijkt op naar hun
heldinnen: Elsa, Anna, Ariel,
Tiana, Belle, Sophia, Tinkerbel
en Sneeuwwitje. Het hoogtepunt voor alle 80 meiden was
een fotoshoot met de volwassen
prinsessen in wisselende samenstelling.

Complimenten aan de organisatie die ervoor zorgde dat alle
prinsesjes zich thuis voelden.
Laten we hopen dat heel veel
meisjes in armoede ook mogen
genieten van die mooie prinsessenjurkjes. Mocht u deze actie
willen steunen? Giften kunnen
per bank worden overgemaakt
naar:
NL86 RABO 0163820643 t.n.v.
Herv. Gem. te Katwijk aan Zee
o.v.v. Princess Blessings.

voor woningen en industriële bedrijven. Daarbij gaat het
hem vooral om maatwerk, niet
voor elke bestaande woning is
een warmtepomp de beste oplossing. In de toekomst wil de
onderneming ook in andere
sectoren bijdragen aan verduurzaming. Zie ook: www.
thermgroep.nl.
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AANLEVEREN KOPIJ

Bodemdaling en Nota Peilbeheer

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als

Vanaf 19 oktober tot en met 27 november kunt u uw mening geven over de Nota
Peilbeheer 2019 en de Strategie Bodemdaling. Hierin staat beschreven dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij het nemen van peilbesluiten rekening gaat houden
met de daling van de bodem. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het eerste waterschap dat dit gaat doen.
Waarom is dit nodig?

Grote delen van ons gebied zijn veengebieden,
waar de bodem langzaam daalt. Dit maakt
het moeilijker om het water goed te beheren.
Landbouwgronden, huizen, wegen, en tuinen
zakken weg. Door bodemdaling komen
broeikasgassen vrij. Daarom wil het waterschap
deze daling in samenwerking met bewoners,
organisaties en overheden afremmen. Dat
willen we doen door vanaf 2030 de waterpeilen
anders vast te stellen. Als we afspraken kunnen
maken over het afremmen van bodemdaling
volgt het waterpeil de bodemdaling volledig.
Anders volgen we vanaf 2030 de bodemdaling
nog voor maximaal 75%.

Samen met bewoners

De bodemdaling aanpakken kunnen we als
waterschap niet alleen. Samen kunnen we
de mogelijkheden voor het remmen van de
bodemdaling verkennen. We willen dat mensen
de grond zoveel mogelijk op dezelfde manier
kunnen blijven gebruiken als nu. Daar gaan we
rekening mee houden bij het vaststellen van
de waterpeilen. In de komende 10 jaar willen
we samen met bewoners goede afspraken
maken. Zo kunnen we voor elk gebied de juiste
maatregelen nemen.

Wilt u een van deze bijeenkomsten bijwonen?
Stuur dan een mail met uw naam en naar welke
bijeenkomst u wilt komen naar pob@waternet.
nl. U krijgt dan per mail een bevestiging met de
exacte locatie.
U kunt het concept van de nota Peilbeheer en
van de strategie Bodemdaling opvragen via
www.agv.nl/inspraak, of u kunt langskomen op
het hoofdkantoor van Waternet in Amsterdam.
Amsterdam, 31 oktober 2018

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam, www.agv.nl

FinnComfort
Gratis attentie
FINNAMIC
bij aankoop
www.ﬁnnamic.info
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Doordat de zool van de
Finnamic rond loopt, is de
afwikkeling gemakkelijker.

Door
de
brede
ondersteuning en stabilisatie

van het geleng krijg je een
goede steun.

De hiel heeft een zachte

zachte landing

schuimvulling zodat de hiel
niet
geïrriteerd
raakt
(hielspoor).
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de Finnamic schoenen je
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staan.

gemaakte steunzool.
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Voetklachten?
Pedicure
aanwezig.
EenGratis
gratiskop
kopvoetenscan.
kofﬁeofofthee
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Een
gratis
kofﬁe
bijbij
3D
www.beterlopenwebwinkel.nl
binnenkomst!
Pedicure
Openingstijden: Ma
t/m za 8.30
-aanwezig.
17.00 uur
binnenkomst!
Pedicure
aanwezig.

George In der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl
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activiteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur.
Aanleveren advertenties Als (HR)PDF of EPS bestand voor
maandag 10.00 uur.

Bijeenkomsten

Het waterschap organiseert een aantal bijeenkomsten om in gesprek te gaan over de voorgestelde aanpak, de nota toe te lichten en vragen
te beantwoorden. Agrariërs en natuurorganisaties kunnen terecht op donderdag
8 november om 19.00 uur in Wilnis en op maandag 12 november om 19.00 uur in Ouderkerk
aan de Amstel. Daarnaast is er een bijeenkomst
voor de vastgoedsector op woensdag
7 november op het hoofdkantoor van Waternet
in Amsterdam. Deze begint om 15.00 uur.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken,
goede doorgang van vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied
van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden worden
verricht door Waternet.

omvangrijk
wijdte maten
systeem

JPG bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekend-

Natuurmonumenten en
Abrona werken samen
Een ideale combinatie is het:
cliënten van Abrona beheren
natuur in de Vuntus. De cliënten zijn twee dagen per week
nuttig bezig in de gezonde buitenlucht en de natuur wordt er
beter en mooier van. Ze maaien de aanlegplaatsen, ruimen
zwerfvuil en zagen hout op de
legakkers voor Natuurmonumenten.
“Cliënten van Abrona hebben
graag een zinvolle dagbesteding”, vertelt Edwin Breed,
agrarisch begeleider van Abrona. “Omdat ze meteen resultaat zien én hierdoor veel in
de gezonde buitenlucht zijn,
is dit werk voor hen ideaal.”
De cliënten zagen het hout op
de legakkers in de Vuntus met
een gesubsidieerde boot van
Natuurmonumenten. Het hout
wordt vervolgens op eigen terrein bewerkt, in zakken gestopt
en verkocht als haardhout.

Goed voor de natuur
Het werk dat de cliënten doen,
is ook voor Natuurmonumenten heel belangrijk. Door het
zagen van jonge bomen op de
legakkers blijven de legakkers
in stand. Als een boom te groot
wordt, kan het de hele legakker
kapot trekken als hij omwaait
bij een storm. Bovendien krijgt
het riet hierdoor meer kans om
te groeien, waar rietvogels weer
erg blij mee zijn. De medewerkers en cliënten van Abrona
zijn erg trots op hun mooie locatie aan de Oud Loosdrechtsedijk. Ze heten bezoekers
welkom om een kano te huren,
haardhout te kopen of lekker
op het terras aan het water te
zitten bij Restaurant Robberse
eiland. Ook hier werken cliënten van Abrona in de keuken.

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

tot 4 nov.		
tot 14 nov.		
tot 15 nov.		
do. 1 nov.
20.00 u.
vr. 2 nov.
20.00 u.
za. 3 nov.
10.00 u.
za. 3 nov.
10.00 u.
za. 3 nov.
14.00 u.
za. 3 nov.
14.00 u.
za. 3 nov.
19.00 u.
za. 3 nov.
20.00 u.
za. 3 nov.
20.15 u.
za. 3 nov.
20.15 u.
wo. 7 nov.
10.00 u.
do. 8 nov.
16.00 u.
do. 8 nov.
20.15 u.
vr/za 9/10 nov.		
za. 10 nov.
10.00 u.
zo. 11 nov.
16.30 u.
wo. 14 nov
14.30 u.
wo. 14 nov.
14.30 u.

WAT

WAAR

opgeven namen mantelzorgers
In Gesprek met burgemeester Ossel
Stem ‘Ondernemer van het Jaar’
Comb. comm. Bestuur en Ruimte
Stalpaertconcert: Timeless Swingband
Bazaar NH Kerk Oud Loosdrecht
Een lichtje ter herinnering
Spelletjesmiddag Zonnebloem
Feestmiddag ouderen
Bergs Darts Kampioenschap
Bingo NH Kerk Oud Loosdrecht
Concert Noord- Ned. Cellokwartet
Muziektheater ‘Operatie Geslaagd’
Themaochtend Domotica
Begrotingsraad
Concert Niek Baar & Ella van Poucke
Dorcas Voedselactie
Dag van de Mantelzorg (tot 22 u.)
Bultpop ‘Out of the Attic’
Ouderenmiddag
Schoolschaaktoernooi Wijdemeren

kerken NdB.
GooiTV
www.wijdemeren.nl
Rading 1, Loosdrecht
NH Kerk, Noordereind, Grav.
Oud Ldr. dijk 230
Willie Dasplein, NdB.
Grand Café Emtinckhof, Ldr.
Bergplaats, NdB.
Sportcafé De Blijk, NdB.
Oud Ldr. dijk 230
Willibrordkerk, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Bieb, Tjalk 41, Ldr.
Rading 1, Loosdrecht
Oude Kerkje, Kortenhoef
Jumbo en Boni, Ldr.
Wijdehuizen in WM.
Dillewijn, Ankeveen
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
????

NIEUWSSTER

Woensdag 31 oktober 2018

Bultpop in Theater De Dillewijn
en vriend van vele Ankeveners
was een grote stimulator in de
ontwikkeling van het popgebeuren in Ankeveen. Helaas is
Henk Bezemer ons veel te vroeg
ontvallen en willen we Bultpop
aan hem opdragen en hem zo in
onze gedachten houden!

ANKEVEEN- Op zondag 11 november gaat de 2e serie Bultpop concerten van start. Coverband ‘Out of The Attick’ doet de
aftrap.

Bultpop is een serie popconcerten opgedragen aan popstimulator en vriend van vele
Ankeveners, Henk (Bult) Bezemer. Deze bijzondere man

Vanaf de zolder
De band ‘Out of The Attick’
oogstte vorig seizoen tijdens
Bultpop zoveel succes dat zij dit
jaar terugkeren. Het is een heerlijke, strakke coverband (met
Ankevener Ruud Franken) met
een zeer afwisselende repertoirekeuze. Zij spelen nummers
van The Beatles tot Genesis, van
Eagles tot Status Quo. Bassist,
drummer en gitaristen spelen

al heel lang samen, (Joost den
Draaijer wilde hen graag onder
contract) en vormen een stevige
basis. Ze worden aangevuld met
3 jonge honden waarvan 2 zangers met een bereik van rauw
tot hoog. Alles bij elkaar staan
ze garant voor een band met
een fantastisch sound en met
enorm veel plezier in het spelen
van rockmuziek (er kan gedanst
worden!). Ons vaste team met
Thea en Karin (en Majella) tapt
uw drankje.
Charles Jansen van Musicplant
sponsort ons door bij te dragen
met apparatuur voor een extra
goed geluid. Na afloop kan u
weer terecht in Het Wapen van
Ankeveen voor de reeds befaamde Blauwe Hap van Chef
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Stef.
Kaartverkoop
Zondag 11 november in Theater De Dillewijn. Stichts End
57, Ankeveen. Zaal open 16.00
uur. Aanvang 16.30 uur (beperkt zitplaatsen). Toegang €
7.- aan de deur. Voorverkoop
€ 6.- via het Wapen van Ankeveen. Reserveren: 035-6561302.
Kaarten inclusief Stefs Special
vanaf 19.00 uur in het Wapen
van Ankeveen: € 20.-. Volgende
Bultpopconcerten: 3 februari en
19 mei 2019. Zie ook www.dedillewijn.nl.

Een sublieme avond met jong aanstormend talent
KORTENHOEF- Op donderdag
8 november treden twee jonge toonaangevende musici op
in het Oude Kerkje: violist Niek
Baar en celliste Ella van Poucke.
Eigenlijk zou Ella vorig seizoen
komen optreden bij Kunst aan
de Dijk, maar zij mocht toen
spelen op het prestigieuze Premio Chigiana in Siena. Ze won
daar de hoogste prijs, the Golden Star. Nu speelt zij samen
met Niek Baar die dit jaar de
felbegeerde titel ‘winnaar van
het Nederlands Vioolconcours’
ontving in de categorie Oskar
Back. Op het programma staan
stukken van Johann Sebastian
Bach, Ervín Schulhoff en Niels
Gade.
Ella
Ella van Poucke (1994, Amsterdam) begon op zesjarige leeftijd
met cello spelen aan het Koninklijk Conservatorium van
Den Haag en studeerde vervol-

gens aan het Conservatorium
van Amsterdam. Haar debuut
was als tienjarige in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw in
Amsterdam. In 2008 won Van
Poucke het Prinses Christina
Concours en enkele maanden
maakte ze haar solodebuut in
de Grote Zaal van het Concertgebouw, waar ze samen met
cellist Colin Carr het dubbelconcert van Vivaldi uitvoerde.
In 2010 won Ella de prijs voor
het meest veelbelovende talent
bij het Nationaal Cello Concours. Ella van Poucke speelt
op een Rombouts -cello die een
anonieme weldoener aan haar
uitleent.
Niek
Niek Baar (1996, Rotterdam)
ontdekte in de Efteling zijn
liefde voor klassieke muziek
en met name voor de viool.
Hij zag in het spookhuis een
skelet de Danse Macabre van
Saint-Saëns op viool spelen. Op

achtjarige leeftijd werd hij toegelaten op de School voor Jong
Talent van het Haags Conservatorium. Daarna volgde een
volwaardige studie aan hetzelfde instituut en studeerde hij af
aan het Hanns Eisler Conservatorium van Berlijn met de
hoogst mogelijke cijfers. Niek
Baar heeft diverse concoursen
op zijn naam staan, waaronder de International Solo Bach
Competition in Londen, de
Kersjesprijs in 2015 en in 2018
het prestigieuze Oscar Back
Concours.
Kaartverkoop
Het concert vindt plaats op
donderdag 8 november om
20:15 uur in Het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk 168
in Kortenhoef. Gratis parkeren. Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.kunstaandedijk.nl of
via de vaste voorverkoopadressen: Wijnkoperij en Slijterij De

Meenthof in Kortenhoef en Libris Boekhandel Voorhoeve in
Hilversum.
Entree: € 21 | Donateurs van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef:

Indringende voorstelling in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN - Op zaterdag 3 november kunt u in Theater De
Dillewijn deelgenoot worden
van ‘Operatie Geslaagd’. U beleeft een muzikale tijdreis, die
u zal beetpakken vanaf de openingsklanken en u pas weer
loslaat na het laatste nummer.
Erik Krikke was werkzaam in
Afghanistan en viel ten prooi
aan Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). In de muzikale theatervoorstelling ‘Operatie
Geslaagd’ neemt hij u mee naar
zijn ervaringen die daar de aanleiding voor waren. Maar ook
over hoe hij op eigen kracht,
met hulp van zijn thuisfront en
van zijn vrienden, inmiddels
weer volop in het leven staat.

‘Operatie Geslaagd’ staat garant
voor een avond muziektheater
die raakt.
‘Operatie Geslaagd’ verhaalt op
aangrijpende wijze over Erik,
die tijdens zijn werk getraumatiseerd raakte. Hij vertelt over
de ervaringen die aanleiding
gaven tot PTSS en de vernietigende impact die het heeft
gehad op hem en zijn omgeving. De verhalen worden ondersteund en afgewisseld door
zowel wereldberoemde als
eigengemaakte songs van de
band 7even Bridges. ‘Operatie Geslaagd’ is inmiddels een
bekende titel, een unieke combinatie van het gelijknamige
boek, theater en muziek. Laat

u verrassen en verrijken door
deze bijzondere muzikale voorstelling.

Zaterdag 3 november. Aanvang
20.15 uur. Kaarten à € 19,- via
www.dedillewijn.nl

€ 17. Het Oude Kerkje is open
vanaf 19:30 uur. Er is vrije zitplaatskeuze. Een drankje is bij
de prijs inbegrepen.
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MAGAZIJN VERKOOP
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met hoge kortingen

Matrassen
latex,
Diversen natuur
en
et
pock
rassen
binnenveringsmat
NU TOT

40%

KORTING
ÈN 2E HALVE
PRIJS

Boxspring elek
trisch
verstelbaar m
et hoofdbord

NU VANAF

1.999,-

DO 1 NOVEMBER 9.30 - 21.00
VR 2 NOVEMBER 9.30 - 18.00
ZA 3 NOVEMBER 9.30 - 17.00

ALLEEN BIJ MORPHEUS HILVERSUM
Vaartweg 4 • Hilversum • 035 - 624 71 94 • www.morpheus.nl
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Proeven & ontdekken & genieten
Op zondag 18 november a.s.
kunt u bij Fotostudio Marjolijn
Lamme in Loosdrecht vanaf
15.00 uur de meest verrassende wijnen proeven. Onder het
genot van een glas wijn kunt
u de prachtige foto’s van Marjolijn Lamme bekijken. Tijdens
deze bijzondere middag vindt

er een Fine Wine & Art -veiling
plaats. Een groot deel van de
opbrengst komt ten goede aan
Stichting Caring Unites.
Stichting Caring Unites biedt
in Nepal kinderen en jonge
vrouwen de mogelijkheid tot
het volgen van een basis en/

of vervolgopleiding. De omstandigheden in Nepal, waar
veel armoede heerst, maken
dat 35 % van de kinderen niet
naar school gaat. Veel ouders
in Nepal kunnen niet lezen en
schrijven. Ze willen niets liever
dan dat hun kinderen een betere toekomst hebben. Caring

Dorcas Voedselactie bij Jumbo en Boni
Van 4 tot en met 11 november
wordt voor de 23ste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Vele
vrijwilligers en consumenten in
heel Nederland dragen hier een
steentje aan bij. Op honderden
locaties in Nederland- in supermarkten, kerken en scholen,
zamelen duizenden vrijwilligers
samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië,
Oekraine en Roemenië. In Loosdrecht bij Boni en Jumbo op 9 en
10 november.
Dorcas ondersteunt met de
voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan
er vaak alleen voor en komen,
vanwege
gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet
meer uit. De ontvangers van een
pakket worden zorgvuldig door
lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten
welke mensen hulp nodig hebben.
Een voorbeeld is de 57- jarige
Adrian uit Oekraine. De winter
komt eraan en dat is voor hem

een zware periode. Hij komt dan
nauwelijks de deur uit vanwege
de kou en sneeuw. Zijn vrouw
heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland.
Hij verloor zijn baan tijdens de
crisis. Het is letterlijk kiezen: of
brandhout voor de kachel of
een zak aardappelen. Met een
voedselpakket wordt het leven
de komende wintermaanden
dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee
zien dat duizenden mensen in
Nederland om mensen als Adrian geven. Het voedselpakket
staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. De organisatie
helpt juist ook door in de omgeving van Adrian mensen te zoeken die op hem kunnen letten en
praktisch kunnen ondersteunen.
Zo ontstaat er een sociaal vangnet en is de ondersteuning van
Dorcas op den duur niet meer
nodig.

zend vrijwilligers op de been
om de producten in te zamelen.
Meer dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun medewerking
aan de Dorcas Voedselactie.
Vrijwilligers delen voedsellijstjes
uit aan het winkelend publiek.
Hierop staan de producten die
samen een voedselpakket vor-

Unites zet zich in om de drempels naar onderwijs te verlagen.
Dat betekent o.a. het betalen
van schoolgeld en kosten voor
uniformen. Maar ook eenvoudigweg zorgen dat een kind
een warme winterjas heeft. De
winters in Nepal zijn namelijk
erg koud. Caring Unites heeft

bijvoorbeeld winterjassen bezorgd en een meisjestoilet laten
bouwen bij een school. Ook is
er een generator geleverd in
een opvangtehuis om te zorgen
dat er altijd elektriciteit voorhanden is.
Kaarten à €12,50 reserveren:
www.marjolijnlamme.nl

men. Klanten van de supermarkten kopen en extra product
en geven deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd. Dit gebeurt ook door de
vrijwilligers. Nadat het pakket
met de vrachtwagen op de plaats
van bestemming is aangekomen,
geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens
via de lokale partner bij de juiste
mensen brengt. In Loosdrecht

wordt op vrijdag 9 en zaterdag
10 november de Dorcas Voedselactie gehouden op de volgende
locaties: Jumbo en Boni Supermarkten .
Wilt u ook meewerken met deze
actie of zoekt u meer informatie?
Vraag: Tineke van den Berg, tinekevanden@gmail.com of Wil
Aalberts , waalberts@ziggo.nl

Heel Nederland geeft
In Nederland zijn van 4 tot en
met 11 november zo’n tiendui-

Hoop doet leven
Door: Rien Roelofse, predikant Hervormde Gemeente
Nieuw-Loosdrecht
(Sijpekerk)
‘Het stopt, het houdt een keer
op! Ook al sterven er mensen,
ook al zijn er nog altijd oorlogen. Het kwaad is er als een
autonome kracht, maar ik geloof dat het kwaad door God
is overwonnen. Het zal ophouden, echt, het stopt! Er is een
God die ons in zijn hand houdt
en die ervoor zorgt dat de wereld naar een goed einde gaat.’
Hoe kun je dat zeggen als je iedere dag weer ziet wat mensen
elkaar aandoen, in het groot
en in het klein? Is dat niet gewoon je kop in het zand steken
en hopen dat het allemaal gewoon weer vanzelf over gaat?
Op dezelfde manier als dat je
je dekens over je oren trok toen
je klein was omdat je iets onder

je bed hoorde kraken? Toch is
het niet zomaar iemand die dit
zegt, misschien heeft u haar
optreden wel gezien op de nationale tv. Beatrice de Graaf is
hoogleraar Geschiedenis en
Internationale relaties en vaste
gast aan de tafel van De Wereld
Draait Door. Ze was gekomen
om te praten over de grote vragen rondom terrorisme en het
kwaad zoals zich dat iedere dag
in ons leven manifesteert.
Het kwaad
Soms openbaart dat kwaad
zich in zo’n terrorist die zich
een plaats in de hemel denkt
te verzekeren door een groep
onschuldige voorbijgangers op
te blazen. Soms in een dictator
die liever zelf in luxe leeft dan
dat hij de overheidsinkomsten
gebruikt om in de nood van

KERKEN VAN
LOOSDRECHT
zijn onderdanen te voorzien.
In dat soort gevallen krijgt het
kwaad een gezicht. Maar even
zo vaak blijft het een verborgen macht die onzichtbaar ook
onze samenleving in zijn greep
houdt. Hoe komt het toch dat
we ondanks alle goede bedoelingen die we hebben het toch
regelmatig misgaat: in families
en bedrijven, in clubs en verenigingen? We moeten misschien ook realistisch zijn dat
wij mensen niet altijd zo lief en
aardig zijn als we zelf vaak denken: ook wij hebben driften,
verkeerde hartstochten en boze
neigingen. En de grote vraag is
hoe je daarmee omgaat.
Hoop
Ondanks alle kwaad in de wereld blijven wij als kerken in
Loosdrecht optimistisch en
houden we hoop, niet zozeer

omdat mensen kunnen veranderen, maar vooral omdat
wij geloven dat het kwaad dat
zich nu nog openbaart in deze
wereld al is overwonnen. Ook
al sterven er mensen en zijn er
nog altijd oorlogen. Er is een
God die ons in zijn hand houdt
en ervoor zorgt dat de wereld
naar een goed einde gaat. Wij
geloven dat omdat we Jezus
Christus kennen en de geschiedenis van zijn leven. Dat kwaad
kreeg geen grip op zijn leven,
hoeveel verleidingen er ook op
zijn pad kwamen. Zelfs toen Hij
onschuldig werd veroordeeld
tot de dood aan het kruis deed
Hij geen zonde. En daar brak
dat kwaad op stuk. Vanwege dat
en het feit dat Hij na zijn sterven weer is opgestaan hebben
wij hoop, geloven we dat het
een keer stopt, dat het zal ophouden, al die dood en ellende.

Anker
Die hoop wordt vaak duidelijk
gemaakt met het beeld van een
anker. Iets waar wij in Loosdrecht en omgeving zeer vertrouwd mee zijn. De hoop dat
het kwaad een keer stopt en
dat het uiteindelijk goed komt
is als een anker voor een schip.
Wanneer dat is uitgeworpen en
stevig vast zit in de bodem dan
kan er door wind en weer aan
zo’n boot getrokken worden,
maar het raakt niet op drift.
Voor christenen is die grond
waarin wij ankeren dat wat Jezus Christus voor de wereld
heeft gedaan. Het is de hoop op
hem die doet leven? Waarin is
uw leven verankerd?
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Veel bezoekers bij tentoonstelling ‘In de Gloriosa’
Door: Saskia Luijer
Transport brengt ons verder.
Vooruit. Ergens naartoe. Maar
soms is het leuk om ook een
terug te kijken. Dat kon afgelopen weekend in De Drie
Dorpen waar Historische Kring
‘In de Gloriosa’ een tentoonstelling organiseerde over het
vervoer in en rond Kortenhoef,
’s-Graveland en Ankeveen.
Het acht man sterke comité dat
alles had voorbereid en uitgewerkt had echt eer van z’n werk.
Het was een komen en gaan van
bezoekers die trokken langs de
borden waar bijna 500 foto’s waren uitgestald. Foto’s van lokaal
professioneel transport, allen
uitvergroot, afgedrukt op A4
formaat en voorzien van een
korte tekst. De rondgang maakte duidelijk hoe enorm snel het
vervoer veranderd was en welke
impact dit had op de geschiedenis van de drie dorpen.

“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

Over water
Zo was te zien dat het vervoer
over water een belangrijke
plaats innam. Oude prenten
van het ’s-Gravelandse veer
dat vanaf de ’s-Gravelandse
Vaart richting de Amsterdamse
grachten ging. Maar ook plaatjes van een zeilschip over de
Vaart, van een sloep met goederen en wasmanden, en van een
jaagpaard dat boten voorttrok
over de Gooische Vaart naar
Hilversum. Uiteraard ook afdrukken van een turfschip, een
Kortenhoefse roeiboot, pramen
gevuld met hooi, melkbussen
of mensen, motorschepen over
het Hilversums Kanaal en beelden van binnenvaartschippers.
En wist u dat je vroeger met een
passagiersschip naar Artis kon?
Het vertrekpunt was in ’s-Graveland!

Op het land
In ’s-Graveland vertrok ook de
paardentram, over het Noordereinde en de Leeuwenlaan
naar Hilversum. Paard en wagen waren indertijd onmisbaar.
Dat toonden de vele foto’s van
o.a. een koets met vierspan,
een trouw- en rouwstoet, een
boerenkar met hooi, een rijtuig
voor wasserijvervoer en een kar
gevuld met kinderen. Want ook
een dagje uit met school verliep
met paard en wagen.
De klompenboer maakte gebruik van een hondenkar en
veel andere venters gingen op
pad met hun bakfiets. Een keur
aan transportfietsen kwam in
de tentoonstelling voorbij, vaak
bereden door bakkers, maar
ook door groente-, fruit- en
kolenboeren. Wat later zag je
de brom- en motorfietsen, met
of zonder zijspan, en karren die
met een motor werden aangedreven, zoals de viskar en de kar
van de melkboer. Met de intrede
van het gemotoriseerde verkeer
kwamen ook de eerste garagebedrijven in het dorp, de benzinepompen, de taxi’s, bussen en
vrachtwagens, en natuurlijk de
vuilniswagens naar de belt.
Veel enthousiasme
Het kijken naar de foto’s riep
veel enthousiaste reacties op.
Mensen tuurden naar de beelden en probeerden de gezichten te herkennen. Ze namen er
de tijd voor en wezen anderen
op wat ze zagen. Zo kwamen er
steeds meer verhalen los, al lopend langs de borden of zittend
met een drankje en een hapje in ‘t partycentrum De Drie
Dorpen. Samen herinneringen
ophalen, met dank aan de Historische kring. Fijn dat er toch
altijd weer mensen zijn die zich
hiervoor inzetten en voor ons
het verleden levend houden.

NIEUWSSTER.NL

Rijksstraatweg 39-41 Nieuwersluis Tel 0294-231290

Feestmiddag voor alle ouderen
Op zaterdag 3 november is
er een Feestmiddag voor alle
ouderen, vanaf 65+, van Nederhorst den Berg, in de Bergplaats met medewerking van
het Shantykoor Windstilte ter
gelegenheid van Willem van
Diermen zijn verjaardag. Van
Diermen heeft een legaat nagelaten voor de ouderen in het

Vechtdorp. De zaal is open van
af 14.00 uur. Autovervoer is
mogelijk, u kunt zich hiervoor
opgeven bij Henny Pos: tel:
0294- 254515. Deze feestmiddag wordt u aangeboden door
De Willem van Diermen Stichting.
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'Voetbal’

Loosdrecht keert met drie punten terug uit Almere
Door: Michel Kamer
Het eerste van Loosdrecht
heeft goede zaken gedaan
door FC Almere met 1-2 te
verslaan. In de 2e helft werd
een 1-0 achterstand omgebogen via doelpunten van Abou
Oauddouh en Tom Frinsel.
Met deze overwinning nestelt
Loosdrecht zich nu in de top -5
van 2e klasse B.
Op een hobbelige grasmat
startte Loosdrecht onwennig
en kende het een stroeve start.
Almere zette de ploeg van Versluis onder druk met lange ballen het lukte Loosdrecht amper
om zich een weg naar voren te

voetballen. Met meer opportunistisch spel en lange ballen
op Edwin Klok creëerde Loosdrecht twee goede kansen om
op voorsprong te komen. Jordy
Stins werd weggestoken, maar
punterde tegen de keeper van
Almere aan en Klok brak door,
speelde bal langs de keeper
maar die keerde de bal buiten
de 16 met de hand. Scheidsrechter Kool trok slechts geel.
Almere bleef de hele eerste helft
dreigend met gevaarlijke voorzetten en zag in de 39e minuut
een van die ballen zo in de kruising verdwijnen.
Goudhaantje
2e helft probeerde Loosdrecht

meer druk te zetten en ging het
op jacht naar de gelijkmaker.
Ondanks dat het voetbal er nog
niet beter op werd, kwamen de
oranje leeuwen toch op gelijke hoogte via een van richting
veranderd schot van Abou. De
wedstrijd kon alle kanten op,
want Almere kreeg een dot van
een kans uit de rebound van een
hard schot van Splinter, maar
tot opluchting van de Loosdrechters ging de mogelijkheid
ruim over. Goudhaantje Tom
Frinsel trok in de 88e minuut
de overwinning over de streep.
Invaller Roman Getrouw passeerde met een goede actie zijn
tegenstander op rechts en zette
laag en hard voor. De opge-

stoomde Frinsel vond met een
bekeken schot de verre hoek en
bracht de eindstand op het scorebord.

Roman Getrouw speelt tegen
stander uit voor winnende as sist
(foto: Piet van Bemmelen)

'Rope Skipping’

Support de Rope- skippers
Wij, Tim, Annika, Femke (uit
Kortenhoef) en Robin gaan op
24 november a.s. naar het Europees Kampioenschap Rope
Skipping in Slowakije. Rope
skipping is touwtje springen op
hoog niveau. Om naar het EK
te gaan, is er geld nodig voor
touwen, nieuwe kleding, maar
ook voor de reis en het verblijf
in Slowakije. Als u wilt meehelpen om onze droom te verwezenlijken, kunt u ons sponsoren via onderstaande site.
Wij gaan voor goud en willen

Nederland omhoog helpen in
deze fantastische sport! Zie
ook: www.getfunded.nl/campagne/2026-ek-rope-skipping.

Rope skippers, met Femke 2e van
links

'Zeilen’

NK-Sprint Lasers op Loosdrecht groot succes
Vanuit de KWVL (Koninklijke
Watersport-Vereeniging
Loosdrecht) werden de Nederlandse kampioenschappen
Laser Sprint en het Nederlands
kampioenschap Laser Master
Sprint gehouden (leeftijd boven 35 jr.). Het concept van dit
Nederlands kampioenschap
Laser Sprint was veel wedstrijden op een dag varen van gemiddeld 15 minuten per keer
stuk. De planning was om over
twee dagen 16 wedstrijden te
varen.
Wedstrijdleider Erik Koekoek
keek vooraf met grote zorg naar
de weerberichten. De windverwachting was minimaal. Maar
de wind kwam toch en met 8-10
knopen was het beide dagen
goed zeilweer. Elke dag konden
de geplande 8 wedstrijden ge-

varen worden. Na de series op
zaterdag werd de vloot van 54
boten in Gold ,Silver, Bronze en
Emerald Fleet opgedeeld. Het
deelnemersveld was bijzonder
sterk. Zowel voor de Standardals de Master-klasse had zich iedereen die maar iets voorstelt in
die klasse zich aangemeld.
Uiteindelijk werd Yuri Hummel uit Almere de Nederlands
Sprint Kampioen. Gevolgd
door Serge Kats die als tweede en Eduardo van Vianen als
derde eindigden. Bij de Masters
werd door zijn tweede plaats in
het eindklassement Serge Kats
ook kampioen bij de Masters (>
35 jr.)
De beste vrouwelijke deelnemers was Daphne van Veen
van KWV de Kaag, die ze-

vende werd. Ook het resultaat
van de jongste deelnemer mag
genoemd worden. Dat was de
15-jarige Ties Wijbinga van de
KWVL, die net uit de jeugdboten komt. Hij werd in dit zeer

sterke veld 9e. Een echte belofte
voor de toekomst! Om aan te
tonen dat niet alleen de jeugd
goede resultaten haalde, bewijst
Bart Schipper, die met zijn 67
jaar de oudste deelnemer was.

Hij werd eerste bij de Great
Grand Maters.
Volledige uitslagen: www.kwvl.
nl/zeilen/uitslagen (ook in
blauw)
Foto: Pieter Bas Hendriks

12

NIEUWSSTER

Woensdag 31 oktober 2018

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
Voor stalling van caravan,
camper, vouwwagen, boot,
auto, aanhanger, motor, …?
Bel Gert Zagt Loosdrecht
voor goed onderdak!
06 1027 6728
Gezocht, nette en betrouwbare interieurverzorgster
m/v, voor ca 5 uur per
week, Nw Loosdrechtsedijk
06 53 450 440
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Kortenhoefse
Wings For Aid
Concert
Bermbende i.o. in
Vrijdag 30-11
KORTENHOEF- De lucht zag
er dreigend uit, toch meldden
zich afgelopen zaterdag negen
enthousiaste vrijwilligers bij
de Kortenhoefse brug over het
Hilversums kanaal om samen
met mij de bermen langs de
N 201 (Vreelandseweg) op te
ruimen. Wij verdeelden ons
in verschillende groepjes en
na 2 uur hadden we 14 volle
vuilniszakken bermvuil verzameld. Op naar de koffie en
koek, wat een gezellige afsluiting was na deze gezamenlijke

MEDISCHE DIENSTEN

Korp. Van Oudheusdenkazerne
Voor kaarten zie:
wingsforaid.org/concert

of voor info:
06-22455513

actie. Er gingen zelfs stemmen
op om dit in het voorjaar weer
te herhalen.
Ans van den Brink

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.

ADVERTEREN?

DENIEUWS
STER.NL

Goede, ervaren schoonmaker
(m/v) gezocht in Loosdr
echt. Onze voorkeur heeft
3-4 uur op maandagochtend
Bel Heidi 06-12309999.

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
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
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