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HAARLEM - De procedure voor 
de fusie van de gemeenten Wij-
demeren en Hilversum wordt 
beëindigd. Dat geldt ook voor 
die van Huizen, Laren en Bla-
ricum. Gedeputeerde Staten 
(GS) van Noord-Holland heb-
ben dit vorige week woensdag 
besloten naar aanleiding van 
het concept-beleidskader her-

indeling 2018 van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK).

GS constateren dat het nieuwe 
beleid over herindeling van mi-
nister Ollongren de provinciale 
rol bij een fusie niet versterkt. 
Er worden meer voorwaarden 
gesteld aan de voorkant van 

het proces en aan de onderbou-
wing van de noodzaak van een 
provinciale fusieprocedure. De 
versterking van de regionale be-
stuurskracht is in het beleidska-
der niet opgenomen als reden. 
Noord- Holland verwacht dat 
ze daardoor op onvoldoende 
steun in het parlement kan re-
kenen.
Het provinciebestuur heeft dit 
besluit genomen op grond van 
een voorlopig beleidskader, om-
dat Haarlem ervan uitgaat dat 
de definitieve versie niet wezen-
lijk anders zal zijn. De provincie 
wil de  Gooise gemeenten niet 
langer in onzekerheid laten. Het 
is van belang om de betrokken 
gemeenten snel duidelijkheid 
te verschaffen, mede omdat de 
procedures al twee keer zijn ver-
lengd. 

Bestuurskracht niet opgelost
GS zijn van mening dat met het 
stopzetten van de fusieprocedu-
re de bestuurskrachtproblemen 
van Wijdemeren en de regio 
niet zijn opgelost. Alle gemeen-

ten in de regio hebben aangege-
ven dat zij inzien dat de lokale of 
regionale bestuurskracht moet 
worden versterkt. Zij zijn het 
alleen niet eens over de manier 
waarop. GS vinden dat het nu in 
de eerste plaats aan de gemeen-
ten is om hun verantwoorde-

lijkheid te nemen om samen 
met de minister van BZK een 
oplossing te vinden. 
(zie ook pag. 3)
Foto: Provinciehuis te Haarlem

Provincie stopt fusie
Wijdemeren met Hilversum
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

De herinnering die je later wilt hebben,
moet je nu maken

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 2 dec: 11.00 uur: 
R. Simileer.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 2 dec:  10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
 18.30 uur:
Ds. U.W. van Slooten
Gerformeerde Kerk
Zo. 2 dec: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen
Beukenhof
Zo. 2 dec: 11.15 uur:
Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 2 dec: 09.30 uur:
Ds. A. van Duinen. 
 18.30 uur:
Gezamelijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde 
kerk
Zo. 2 dec: 09.30 uur:
Leesdienst.

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

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.

4,75

5,95 

Diverse vinken
Bretons-, gyros- of wintervink

Ons goud bekroonde vleeswarentrio:
100 gram runderrookvlees
100 gram wijncervelaat
Bakje selleriesalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

de actie van de maand december is
 

Teppan ebi
8st, gegrilde garnalen

van € 15,- voor € 10,- 
31 december geopend

Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.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, aanleve-
ren 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 kolom-
men 90 mm.

Terug bij af 

4 stuks

verlening aan onze inwoners 
en ondernemers en omdat we 
onze medewerkers een goed 
perspectief gunnen. Wijdemeren 
kan volgens ons niet zelfstandig 
blijven. Wachten tot 1 gemeen-
te Gooi en Vechtstreek in 2028 
duurt veel te lang, los nog van het 
gegeven dat daar in deze regio 
helemaal geen draagvlak (meer) 
voor is. Wat een gemiste kans. 
Daar zullen we de komende 
jaren nog vaak mee geconfron-
teerd worden.

Sandra van Rijkom en Stan Poels, 
fractie PvdA/GroenLinks

Wijdemeren blijft voorlopig zelf-
standig. De provincie Noord-Hol-
land is gestopt met het hijgerig 
najagen van een fusie tussen 
onze gemeente en Hilversum. 
Goed zo! Die fusie hebben we al-
tijd een onzalig plan gevonden. 
Onnodig, omdat er veel meer 
komt kijken om onze gemeente 
en de regio Gooi en Vechtstreek 
klaar te maken voor een verdere 
toekomst.
De zelfstandigheid wordt door 
een overgroot deel van de inwo-
ners gekoesterd. Maar dat er iets 
moet gebeuren om Wijdemeren 
sterker te maken is ook iedereen 
wel duidelijk. Samenwerken als 
het kan hebben we altijd geroe-
pen met als ultieme uitkomst één 
gemeente. Met 250.000 inwoners 
een speler van formaat tussen 
het ‘geweld’ van Amsterdam, 
Utrecht, Almere en Amersfoort. 
Maar altijd met behoud van het 
bijzondere karakter van onze 
kernen.

In het bestuursakkoord - dat we 
hebben gesloten met CDA, VVD 
en D66 - hebben we gezegd dat 
we binnen een periode van 10 
jaar werken aan die nieuwe ster-
ke gemeente. Toen nog met de 
druk van de provincie in het ach-
terhoofd. Tien jaar is lang en daar 
kan veel in gebeuren. Maar door 
deze stap van Haarlem kunnen 
we de toekomst bouwen in ons 
eigen tempo. In goed overleg met 
de andere gemeenten in de regio 
maar wel op een manier die het 
beste bij ons past.
Ook daarbij doen we onze naam 
eer aan en strijden wij altijd voor 
de belangen van onze dorpen.

Bestuur en fractie van DorpsBelan-
gen

Goed zo! Fusie gestopt!
Vanaf woensdagavond 28 no-
vember kunt u weer 7 dagen 
genieten van GooiTV. Eindre-
dacteur Herman Stuijver gaat 
‘In Gesprek met’ burgemeester 
Freek Ossel in het Cultureel 
Centrum Kortenhoef. Vanaf 
de comfortabele theaterstoelen 
zullen ze converseren over het 
‘Stopzetten van de fusie Wijde-
meren- Hilversum. De burge-
meester kan wellicht iets ver-
tellen over de ophanden zijnde 
Waterconferentie. Ook de toe-
name van het aantal klachten 
tegen de gemeente komt aan de 
orde. 

Wat weet de heer Ossel van het 
drugslab dat is ontmanteld in 
Ankeveen?

GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl.

‘In Gesprek met’ 
de burgemeester

Uitgerekend op de dag dat er 
in 37 gemeenten in Neder-
land herindelingsverkiezingen 
waren kondigde de provincie 
Noord-Holland aan de proce-
dure voor gemeentelijke herin-
delingen in het Gooi, en dus ook 
de mogelijke fusie van Wijde-
meren met Hilversum, te stop-
pen. Aanleiding hiervoor is het 
nieuwe ’concept-beleidskader 
herindeling’ van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken.                                                                                                                                           
Een proces dat al jaren loopt 
wordt hierdoor (wederom)
i n de prullenbak gegooid Een 

proces waarbij een zeer stellige 
provinciale gedeputeerde, de 
heer Van der Hoek, aangaf dat 
het probleem van onvoldoende 
bestuurskracht van Wijdemeren 
zou moeten worden opgelost 
door een fusie met Hilversum. 
En de onvoldoende bestuurs-
kracht van de regio Gooi en 
Vechtstreek door de vorming van 
3 stevige gemeenten. Maar niet, 
dus. We zijn weer terug bij af.                                                                                                                                              
Wij zijn, in tegenstelling tot vele 
anderen, niet blij met dit besluit. 
Omdat ons bestuurskrachtpro-
bleem, en dat van de regio, niet 
wordt opgelost.  Omdat we ons 
zorgen maken over de dienst-
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WIJDEMEREN- Vijf van de zes 
politieke partijen in Wijdeme-
ren zijn blij dat de provincie het 
fusieproces Wijdemeren- Hil-
versum heeft stopgezet. Alleen 
PvdA/ GroenLinks- fractievoor-
zitter Stan Poels is ‘enorm te-
leurgesteld’. 

In de Gooi- en Eemlander zegt 
verantwoordelijk gedeputeer-
de Jack van der Hoek dat de 
provincie had verwacht dat 
haar rol bij de herindeling zou 
worden versterkt. “We hadden 
gerekend op een aanscher-
ping, maar het is de andere 
kant opgegaan” zegt Van der 
Hoek. In 2013 opperde Plas-
terk, toenmalig minister van 
Binnenlandse Zaken, dat de 

bestuurskracht van de Gooise 
gemeenten onvoldoende was. 
Uit een onderzoek in 2016 
van Deloitte bleek dat de be-
stuurskracht van Wijdemeren 
inderdaad onvoldoende is. 
Dat leidde in 2017 tot een zgn. 
arhi-procedure voor de fusies 
van Huizen, Laren, Blaricum 
en Hilversum met Wijdeme-
ren. Weesp kiest voor Amster-
dam. 
Van der Hoek schat in dat het 
met nieuwe beleidskader van 
zijn partijgenoot Ollongren 
(D66) heel moeilijk zal wor-
den om de in gang gezette 
herindelingen erdoorheen te 
krijgen. “In het vorige beleids-
kader gold gebrek aan regi-
onale bestuurskracht als een 

criterium. Daarvan is nu geen 
sprake meer. In het nieuwe be-
leidsplan speelt gebrek aan be-
stuurskracht alleen nog een rol 
als een gemeente financieel on-
geveer door haar hoeven zakt.”. 
Tot slot: “Het is nou aan de ge-
meenten én aan de minister. Bij 
hen ligt de verantwoordelijk-
heid om samen tot een oplos-
sing te komen. De minister zegt 
andere mogelijkheden te zien. 
Dat moeten we afwachten.”

Reuzensprong
Op de boerderij van opposi-
tieleider Gert Zagt (De Lokale 
Partij) werd de mededeling van 
de provincie met gejuich ont-
vangen. “Ja, wij hebben zelfs 
een reuzensprong gemaakt van 
blijdschap” vertelt Gert Zagt. 
“Nu kunnen we verder als zelf-
standige gemeente.” Zagt voelt 
dat de gemeente nu vrij is om 
haar eigen weg te gaan. “Dat 
kan ons juist nog sterker ma-
ken.” Hij ziet geen enkel heil in 
het streven van de coalitiepar-
tijen om één Gooi- en Vechtge-
meente te stichten. “Kansloos, 
dat willen de anderen niet.” 
Ook bij Dorpsbelangen spreekt 
fractievoorzitter René Voigt 
van ‘heel goed nieuws’. “We 
hebben een fusie nooit zien zit-
ten.” Volgens Voigt is de druk 
nu weg. “We kunnen nu in alle 
rust werken aan een Gooi- en 
Vechtgemeente.” Daarnaast ziet 
de Kortenhoever nog een voor-
deel: “De verhouding met de 
provincie was behoorlijk ver-

hard. Ik hoop dat er weer een 
normalisatie komt.” 
Bij Jan Verbruggen van het 
CDA is er naast ‘opluchting’ 
ook direct de vraag ‘hoe gaan 
we verder’. “Wij hebben ook 
geconstateerd dat Wijdemeren 
niet alleen verder kan. Het fu-
sieproces is daarna niet goed 
verlopen, maar er moet wel iets 
gebeuren.” Het CDA wil het 
liefst actief doorgaan met één 
Gooi en Vecht. “Kunnen wij die 
kar alleen trekken, vraag ik me 
af. Ik hoop dat de provincie wel 
degelijk mee zal werken, in een 
faciliterende rol.”
“Verrassend” vindt VVD- lei-
der Sieta Vermeulen het besluit 
om te stoppen met de fusiepro-
cedure. “Vooral omdat het is 
gebaseerd op een concept-be-
leid van Binnenlandse Zaken, 
zo snel.” Verder betitelt me-
vrouw Vermeulen het als ‘een 
zwarte dag’ omdat ze vindt dat 
de regio nu weer een tijd stil 
zal staan, terwijl ‘breed fuse-
ren’ echt noodzaak is. “Ja, we 
blijven inzetten op wat in het 
coalitieakkoord staat, namelijk 
één Gooi en Vecht.”
Wethouder bestuurlijke herin-
deling Joost Boermans (D66) 
had signalen dat het draag-
vlakonderzoek een belangrij-
ke factor zou worden bij het 
nieuwe beleidskader. Naast de 
zekerheid dat Wijdemeren niet 
met Hilversum zal fuseren, ziet 
hij dat het toekomstperspectief 
lastiger wordt. “Een Gooi en 
Vecht is nu ook geen doel meer 

van de provincie. Ik hecht erg 
aan slagkracht van de gemeen-
te en de regio, die moet beter. 
Op een Thorbecke-lezing liet 
minister Ollongren weten dat 
experimenten met nieuwe be-
stuursvormen een kans moeten 
krijgen. Boermans vindt dat 
belangrijk.

Enorm teleurgesteld
PvdA/Groenlinks is bij monde 
van Stan Poels ‘enorm teleurge-
steld’. “Ik dacht dat gedeputeer-
de Van der Hoek en met hem 
het provinciebestuur ergens 
voor stond. Die laat niet meer 
los, dacht ik. Die wil lokaal en 
regionaal een gedegen oplos-
sing bieden voor het gebrek aan 
bestuurskracht.” Poels vraagt 
zich ook af waar de conclusie 
van GS van Noord-Holland op 
gebaseerd is. “Wij weten van 
niets, van dat nieuwe beleids-
kader. Hoe zit dat?” De pro-
gressieven zien ‘geen perspec-
tief ’ in het plan van één Gooi 
en Vecht. “Nee, daar is geen 
enkel draagvlak voor. Laren 
en Huizen willen dat niet. De 
energie is er nu totaal uit.” Ook 
vreest Poels dat zelfstandigheid 
de gemeente veel geld gaat kos-
ten. “Het duurt veel te lang tot 
2028.”

Gedeputeerde Jack van der Hoek 
(D66), foto: Douwe van Essen

Verklaring gedeputeerde Van der Hoek

Opluchting en teleurstelling na stoppen fusieproces

 De Lokale Partij heeft het be-
sluit uit Haarlem met gejuich 
begroet. De Arhi-procedure is 
gestopt. Wijdemeren blijft zelf-
standig. 
“Geen fusie met Hilversum”, 
dat was onze verkiezingsleus. 
De Lokale Partij heeft zich 
vanaf het eerste moment fel 
verzet tegen deze van bovenaf 
opgelegde fusie. Ons speerpunt 
“Geen Fusie met Hilversum” 
maakte ons de grootste partij 
in Wijdemeren. Geweldig dat 
onze kiezers nu hun stem be-
waarheid zien. 
De Lokale Partij is van mening 
dat deze Arhi-procedure voor 
onnodige maatschappelijke 
onrust, kosten en druk op het 
ambtelijk apparaat heeft ge-
zorgd. Gelukkig zijn Gedepu-
teerde Staten tot inkeer geko-
men. De beslissing over hoe 
de bestuurlijke toekomst van 
Wijdemeren eruit komt te zien, 
ligt weer waar hij hoort: in Wij-

demeren.  
Met trots kijken wij terug op 
het feit dat we geen kans onbe-
nut hebben gelaten om de pro-
vincie van dit pad af te brengen. 
Keer op keer gaven we aan dat 
draagvlak en onderbouwing 
voor fusie ontbraken. Haarlem 
ziet uiteindelijk ook in dat re-
gentesk gedrag niet meer van 
deze tijd is. Een opgelegde fusie 
doet geen recht aan democrati-
sche principes.  
Nu kan eindelijk alle energie 
weer volop aan een zelfstandig 
Wijdemeren ten goede komen.  
 
De Lokale Partij: Gert Zagt, Alette 
Zandbergen, Renée Wijnen, Oli-
vier Goetheer, Margriet Radema-
ker, Frits den Hartog

Wijdemeren blijft
zelfstandig ! 

De provincie Noord-Holland 
heeft de gemeenten in de Gooi 
en Vechtstreek geïnformeerd 
dat de arhi-procedures voor de 
fusie van de gemeenten Wijde-
meren en Hilversum en voor de 
fusie van de gemeenten Hui-
zen, Blaricum en Laren worden 
beëindigd.  

In juli 2018 hebben wij de pro-
vincie verzocht deze arhi-pro-
cedure te stoppen en de optie 
voor één gemeente Gooi en 
Vecht te onderzoeken. Het 
college is dan ook zeer positief 
dat de fusie tussen alleen Hil-
versum en Wijdemeren defi-
nitief niet doorgaat. Binnen de 
gemeente Wijdemeren was er 
ook nauwelijks draagvlak voor 
een fusie met alleen Hilversum 
en dit college verzette zich daar 
ook tegen.  

Naast het goede nieuws ziet 
het college ook nadelen aan 

de gevolgen van het besluit, 
omdat de provincie nu haar 
einddoel om te komen tot één 
gemeente laat vallen. Zoals be-
kend streeft de gemeente Wij-
demeren ernaar om voor 2028 
één gemeente Gooi en Vecht 
te realiseren om daarmee de 
slagkracht van de gemeente 
maar ook die van de regio te 
versterken. De gevolgen van 
het besluit zullen vermoede-
lijk zijn dat deze ene gemeente 
niet binnen 10 jaar gerealiseerd 
wordt. Recent hebben we ex-
pertise ingehuurd om een beter 
beeld van één gemeente Gooi 
en Vecht te verkrijgen en daar-
mee het draagvlak daarvoor 
te vergroten. Mede in overleg 
met leden van de gemeente-
raad zullen we bezien of en hoe 
de opdracht geherformuleerd 
dient te worden. 

Het college ziet het als steun 
in de rug dat de provincie nu 

medewerking wil verlenen om 
de bestuurskracht van de regio 
te versterken indien de regio-
gemeenten de provincie hier-
toe verzoeken. Wijdemeren 
ziet kansen om de regionale 
en gemeentelijke slagkracht 
te vergroten. Mede doordat 
de Minister van Binnenland-
se Zaken ruimte biedt voor 
flexibiliteit, experimenten en 
niet-standaardoplossingen in 
het openbaar bestuur zouden 
wij dit graag met de andere ge-
meenten in de regio alsmede 
met ondersteuning van Bin-
nenlandse Zaken en de Pro-
vincie Noord-Holland willen 
verkennen.  

Verklaring college Wijdemeren inzake 
stopzetting arhi-procedure 
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Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

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

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

Remco van Kooi

Dit weekend
Alles voor pakjesavond: 

Sinterklaastaartjes
Roomboter amandelletters

en -staven
Speculaas poppen

 

Ons nieuwe adres: 
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

Wij zijn
verhuisd!

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

ADVERTEREN? 
DENIEUWSSTER.NL

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

WIJDEMEREN- GroenLinks 
Gooi en Vechtstreek (Huizen, 
Laren, Blaricum, Hilversum, 
Wijdemeren Weesp en Gooise 
Meren) organiseert een the-
mabijeenkomst ‘mobiliteit’ op 
zaterdag 8 december van 10.00 
tot 12.30 uur in de bibliotheek 
van Loosdrecht (Tjalk 41; 1231 
TT Loosdrecht). 

De verkiezing voor de leden 
van de Provinciale Staten van 
Noord Holland (maart 2019) 
nadert met  rasse schreden. 

Belangrijke verkiezingen om-
dat  op provinciaal  niveau een 
aantal onderwerpen speelt die 
van groot belang zijn voor onze 
woon- en leefomgeving. Een 
van die onderwerpen is ‘mo-
biliteit’. Denk aan de luchtvaart 
(Schiphol ) maar ook aan het 
openbaar vervoer in onze pro-
vincie.
Onder leiding van dagvoorzit-
ter Barbara Boudewijnse (wet-
houder gemeente Gooise Me-
ren)  gaan we in gesprek over de 
luchtvaart (en specifiek lucht-

haven Schiphol) met Suzanne 
Kröger, lid Tweede Kamer van 
Groen Links. Maar ook over 
het openbaar vervoer in Noord 
Holland met Alwin Hietbrink  
en Fred Kramer, beide Groen-
Links- lid van Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland
Wat zijn de plannen? Wat is 
de relatie met de MRA? Gaan 
er buslijnen verdwijnen in het 
Gooi?
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 

GrL. thema-bijeenkomst ‘mobiliteit’  

‘Kom Erbij!’ wil inwoners van 
Wijdemeren stimuleren om 
aan projecten en activiteiten 
mee te doen in hun woonom-
geving. Door buurtbewoners 
een ontmoetingsplek te geven, 
hoopt het initiatief de saam-
horigheid te bevorderen en te 
ontdekken wat er in de nabije 
omgeving speelt en waar de 
mensen behoefte aan hebben.

Stichting Abrona heeft onder 
andere op Robberse Eiland 
aan de Vuntusplas een woon-
plek. Daar helpen ze mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Die afstand kan door 
een verstandelijke beperking of 
een maatschappelijk probleem 
zijn ontstaan. Restaurant Rob-
berse Eiland ligt op het terrein, 
pal aan de Vuntus. In en om 
het restaurant hebben de be-
woners van de woonplek hun 
werkzaamheden hetgeen de 

integratie met hun leefomge-
ving voedt. De gemeente  on-
dersteunt vrijwilligerswerk en 
buurtinitiatieven via stichting 
De Appelboom. Laatste had 
net de pijlen gericht op Oud 
Loosdrecht en stuitte zo op 
Robberse Eiland. Met z’n drie-
en kwamen ze vervolgens tot 
het project ‘Kom Erbij!’.

Het idee is om mensen bij el-
kaar te brengen die in een so-
ciaal isolement terecht komen 
of al zijn geraakt. Er zijn vele 
wegen die daar toe kunnen lei-
den: het verlies van een partner, 
afnemende financiën, beperkte 
mobiliteit, zijn een paar van 
die oorzaken. Daarnaast zijn 
er steeds minder plekken om 
samen te komen met het ver-
dwijnen van buurthuizen. Met 
laagdrempelige initiatieven 
wil ‘Kom Erbij!’ bovenstaande 
groep bereiken. De eerste uit-

nodiging is voor 4 december. 
Dan staat er om 12 uur een 
pannenkoekenmiddag gepland 
in restaurant Robberse Eiland. 
Voor slechts 5 euro krijgen 
bezoekers een pannenkoek, 
drankje en toetje! Voor minder 
valide geïnteresseerden wordt 
vanuit stichting Abrona een 
oplossing gezocht.

9 januari staat een nieuwjaars-
viering gepland. Ondertussen 
werken de drie organisaties de 
invulling van de plannen ver-
der uit. Opgeven kan via info@
bqsolutions.com of 06 2030 
2208.

Vreelandse Kerst-
markt 

Dit jaar is de Vreelandse 
Kerstmarkt op zaterdag 
8 december. Vanaf 15:30 
zijn bezoekers welkom en 
staan de kraamhouders 
klaar met wat lekkers te 
eten en drinken, kerstca-
deautjes en nog veel meer. 
Kortom, het beloven weer 
een ouderwets gezelli-
ge middag en avond te 
worden. Dus reserveer 8 
december a.s. vast in uw 
agenda. Toegang is gratis 
en parkeren kan op het 
Sperwerveld aan het begin 
van het dorp. 

Zie ook: info@kerstmarkt-
vreeland.nl;
www.kerstmarktvreeland.nl

Op zaterdag 1 december is er van 
10.00-13.30 uur weer een Repair 
Café bij Bibliotheek  Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht. 
De slogan van het Repair Café is 
weggooien? Mooi niet! Hebt u ka-
potte huishoudelijke apparaten of 
een blouse waar de knoop vanaf 
is? En lukt het u niet zelf om het 
te herstellen? Dan kunt u terecht 
bij het Repair Café. Onze handige 
vrijwilligers kunnen u (kosteloos) 
helpen om bijvoorbeeld uw huis-
houdelijke apparaten of kleding-
stuk te helpen repareren. In de bi-
bliotheek in Loosdrecht is ook een 
verzamelpunt voor lege cartridges 
en een Jekko. Hier kunt u lege bat-
terijen en spaarlampen inleveren. 
En kleine elektrische apparaten die 
echt niet meer te repareren zijn. 
Het Repair Café is iedere 1e zater-
dag van de maand.
Tjalk 41; tel: 035- 582 5488. 

Repair Café

Op woensdag 5 december is er 
van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht een Themaochtend 
over vloggen voor senioren. 
Op YouTube noemen Nienke 
en Brenda zichzelf Doetje en 
Riekeltje. Zij komen vertellen 

over het fenomeen vloggen en 
geven tips om zelf een vlog te 
beginnen. Kom naar de the-
maochtend en misschien wordt 
u geïnspireerd om zelf een vlog 
te starten. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij!
Op een themaochtend in Loos-

drecht is altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om u te 
helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.
Tjalk 41; tel: 035 -582 5488

Vloggen voor senioren

Pannenkoeken eten met ‘Kom Erbij!’
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Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF – Donderdag 22 
november organiseerden de 
Wijdemeerse PvdA-GroenLinks 
en ChristenUnie in de Oude 
School een thema-avond over 
de energietransitie. Daarin 
stond de wereldwijde opgave 
voor CO2-reductie centraal. 
Deze werd toegelicht vanuit 
landelijk, provinciaal, regio-
naal en lokaal perspectief.

‘Tough decisions ahead’ stond 
in grote letters op de laatste dia 
van de presentatie van Michel 
Klein. Het CU-statenlid van de 
provincie Noord-Holland liet 
in zijn verhaal duidelijk blijken 
dat er taaie en moeilijke beslis-
singen nodig zijn om in 2030 
een CO2-reductie van 49% te 
realiseren en in 2050 volledig te 
zijn afgestapt van fossiele ener-
gie. Want dát zijn de afspraken 
die onze wereldleiders in het 
Klimaatakkoord hebben vastge-
steld. Om de opwarming van de 
aarde te beperken tot maximaal 
twee graden moet elk land zelf 
plannen maken om de CO2-uit-
stoot te verminderen. Die plan-
nen zijn o.a. gericht op energie-
besparing en het opwekken van 
alternatieve, duurzame energie. 

Geen gebruik meer maken van 
olie of gas, maar van hernieuw-
bare energie zoals zon of wind. 
Daarnaast is het belangrijk 
dat ook de veenbodemdaling 
wordt gestopt omdat veen dat 
verdroogt een groot deel van de 
CO2-uitstoot veroorzaakt. Het 
landschap moet meer vernatten 
en verruigen, iets wat grote con-
sequenties heeft voor de land-
bouw, veeteelt en uiteraard de 
natuurlijke omgeving.

Energieneutrale regio
Om deze ambitieuze doelen te 
behalen, coördineert de provin-
cie de zogenaamde Regionale 
Energie Strategieën (RES). Marc 
Maassen, programmacoördina-
tor energietransitie & circulai-
re economie bij Regio Gooi en 
Vechtstreek, vertelde daar meer 
over. Hij benadrukte dat bij de 
energietransitie samenwerking 
met stakeholders essentieel is. 
Gemeenten kunnen dit niet al-
leen, maar gaan hierin samen 
op pad met woningcorpora-
ties, net- en waterbeheerders 
en energie-coöperaties. Om in 
2050 een energieneutrale regio 
te creëren, ligt de focus op het 
verduurzamen van de gebouw-
de omgeving en het ontwikke-
len van wijkaanpakken. Elke 

gemeente zal een bepaalde pres-
tatie moeten leveren, maar de 
precieze aanpak kan per wijk, 
buurt of kern verschillen. Dat is 
maatwerk. 

Initiatieven in Wijdemeren
Vervolgens gaf Anne-Marie 
Poorthuis een enthousiast be-
toog over de lokale initiatieven 
in onze gemeente. Als coördi-
nator van de Energiecoöperatie 
Wijdemeren is haar ambitie om 
met alle inwoners, inclusief on-
dernemers, scholen, organisa-
ties en overheid een bijdrage te 
leveren aan de energietransitie. 

“Je hebt elkaar allemaal nodig, 
je moet het met elkaar doen” 
waren haar woorden. Om te 
werken aan energiebewustzijn, 
energiebesparing en energieop-
wekking organiseert de coöpe-
ratie informatiebijeenkomsten 
in de verschillende kernen. 
Daarnaast zijn er inloopspreek-
uren, verzorgen energiecoaches 
gesprekken aan huis, lobbyen 
ambassadeurs in hun eigen om-
geving en worden er projecten 
gestart voor collectieve ener-
gieopwekking. Allemaal initia-
tieven waarbij de kracht van de 
samenleving wordt benut.

Hoe komen we straks aan onze energie?

De sprekers van de avond: Marc 
Maassen (links), Anne-Marie 
Poorthuis en Michel Klein

Een enorme opgave
Tot slot gaf gespreksleider Es-
ther Kaper het woord aan wet-
houder Joost Boermans, die 
de energietransitie een van de 
belangrijkste maatschappelijke 
thema’s van dit moment noem-
de. “Het is een omwenteling. 
Een enorme opgave, maar bit-
ter noodzakelijk. Een reis die 
we samen aangaan.”

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Wijdemeren 
wil bouwen in de polder Kor-
tenhoef tussen Emmaweg en 
Kortenhoefsedijk. Hoeveel 
woningen er gebouwd kun-
nen worden, hangt af van de 
verkeersafwikkeling via de 
Emmaweg. Daarbij speelt de 
Smidsbrug een cruciale rol. Als 
die wordt aangepast, kunnen 

er tussen 320 tussen 420 hui-
zen worden neergezet. 

Aanstaande woensdag wordt de 
‘Visie polder Kortenhoef’ bespro-
ken. Die gaat over een invulling 
van de weilanden tussen Emma-
weg, Kortenhoefsedijk en Zuids-
ingel. Het gaat om vier compo-
nenten: 
natuurontwikkeling, invulling 
van de woningbouwopgave en 

Smidsbrug speelt cruciale rol bij aantal woningen 

het wegnemen van verrommeling 
aan de Emmaweg. Bovendien 
wordt de voormalige vuilnisbelt 
in de polder gesaneerd met de 
realisatie van 70 waterwoningen 
van plan Groenewoud. De na-
tuurwaarde wordt vergroot door 
oevermilieus, petgaten, weiland, 
bosschages, open water en wan-
del- en fietspaden. Aan de Em-
maweg komen woonerven die in 
plaats komen van de rommelige 

bedrijven en volkstuinen die er 
nu staan. Aan de Zuidsingel-zij-
de komt Fase VIII. Het ligt in de 
bedoeling om er geen concreet 
plan voor neer te leggen maar met 
een ‘blanco’ plan eerst belangstel-
lenden en ketenpartners van de 
toekomstige woningbouwlocatie 
te horen. De plannen verkeren in 
verschillende stadia. Maar kun-
nen pas worden uitgevoerd als 
bekend is hoe het verkeer wordt 
afgehandeld. 

Onderzoek
Er is onderzoek gedaan naar de 
verkeerssituatie door bureau 
Goudappel-Coffeng. Al het ver-
keer zal moeten afstromen via de 
Emmaweg. Het onderzoek wijst 
uit dat er maatregelen nodig zijn 
om de verkeerssituatie beter en 
veiliger te maken bij de Smids-
brug.  Wat er in deze polder 
mogelijk is aan ruimtelijke initi-
atieven, is mede afhankelijk van 
het maximaal toelaatbare aantal 
verkeersbewegingen. Er kunnen 
maximaal 420 woningen worden 
toegevoegd na aanpassing van 
de verkeerssituatie bij de Smids-
brug. Dat is inclusief de geplande 
70 woningen van plan Groene-
woud. Dit betekent dat ruimte-
lijke ontwikkeling in Kortenhoef 
begrensd wordt door dit aantal.  

Geen stoplichten
Als je van de Smidsbrug een 
voorrangsplein maakt, met voor-
rang voor Kerklaan-Leeuwen-
laan, zonder stoplichten, heeft 
dat een positief effect op het 
verkeer vanaf de Emmaweg en 
de andere wegvakken, uitgezon-
derd het Zuidereinde. Het sche-
ma laat voldoende ruimte zien 
voor fietsers en brede stroken 
langs een plein waardoor de af-
wikkeling soepeler zou verlopen. 
Alleen het Zuidereind heeft een 
langere wachttijd. 
Het is ook veiliger, stellen de on-
derzoekers. De restcapaciteit op 
de Emmaweg bedraagt circa 150 
tot 200 vertrekkende voertuigen 
in het ochtend- en/of avondspits-
uur. Dit betekent circa 320 wo-
ningen bij een verkeersbelasting 
van 100% richting Smidsbrug. 
Bij een meer realistische ver-
keersverdeling van 70% bedraagt 
het maximaal aantal toe te voe-
gen woningen circa 420.  

Presentatie
Woensdagavond vindt tijdens 
de commissie Ruimte en Econo-
mie een visuele presentatie plaats 
door Goudappel-Coffeng. Dan 
moet er meer duidelijk worden. 
Ook qua getallen, want in de 
stukken worden die door elkaar 
verhaspeld. 
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We � nancieren 
starters.
We leren ouderen 
internetbankieren.
U weet natuurlijk dat Rabobank starters 
adviseert en � nanciert. Maar veel mensen 
weten niet dat Rabobank Gooi en Vechtstreek 
cursussen organiseert om mensen te leren 
internetbankieren. 
Kijk voor het programma op onze website 
of kom naar ons kantoor in Gooise Meren, 
Hilversum, Huizen, Laren of Stichtse Vecht.

rabobank.nl/gvs-maatschappelijk
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KORTENHOEF – Op donderdag 
6 december presenteert Kunst 
aan de Dijk haar toneelavond 
in het Oude Kerkje met drie 
eenakters van grote schrijvers 
over de uitdagingen van het 
huwelijk. Gerommel in de lief-
de is van alle tijden, nietwaar? 

Het Braamtheater speelt iedere 
eenakter met een korte inlei-
ding met leuke weetjes over de 
schrijver en de omstandighe-
den waarin het stuk is geschre-
ven. 

Courteline, Tsjechov, Tournier
Bang voor klappen (1894) 

van George Courteline is een 
oergeestige eenakter over een 
ziekelijk jaloerse echtgenoot 
zonder durf in zijn lijf. Het 
Huwelijksaanzoek (1888) van 
Anton Tsjechov is een tragi-ko-
mische eenakter over een aan-
zoek die moeizaam verloopt, 
omdat er tijdens de inleiding 
op het aanzoek al ruzie ont-
staat over de erfafscheiding van 
de bokkenweitjes en de kwa-
liteit van beider jachthonden. 
De Fetisjist (1978) van Michel 
Tournier is een ontroerende 
monoloog over een man met 
een noodlot, zoals hij het zelf 
omschrijft. Zijn voorkeur voor 

tierlantijnen kostte hem zijn 
huwelijk en zijn vrijheid.  
De acteurs zijn Martin Willem 
van Duijn, Liselore Knigge en 
Matthijs Mahler. Concept en 
regie: Hanneke Braam. 

Kaartverkoop
Donateurs: €17,-; bezoekers: 
€ 21,-. Wijnkoperij De Meen-
thof, Dodaarslaan 10-14, Kor-
tenhoef; Libris Boekhandel 
Voorhoeve, Kerkstraat 77-79, 
Hilversum; www.kunstaande-
dijk.nl

Huwelijk & liefde bij Kunst aan de Dijk

Door: Herman Stuijver
HILVERSUM- Een lange avond 
vol muzikale emoties, daar werd 
een stampvolle studio 1 van het 
MCO afgelopen zaterdagavond 
op getrakteerd door ’t KOOR! en 
de Big Bad Bruce Band. 

De komst van de Russische di-
rigent Vladimir Pairel heeft er 
ongetwijfeld toe geleid dat de 
78 zangers en zangeressen met 
passie en plezier hun liederen 
zingen. Je neemt waar dat de 
muzikaal leider vanaf de bok op 

expressieve wijze de koorleden 
opzweept tot betere prestaties. 
Dat lukte grotendeels. De ope-
ning ‘Look at the World’ was 
een lieflijk loflied op de natuur, 
ook zuiver gezongen en onder-
steund door fraaie beelden. Bij 
de medley Grease, terug in de 
tijd van de leren jekkies en petti-
coats, groeide het koor naar een 
swingend geheel. Het had aan 
kracht gewonnen als alle leden 
zonder partituur hadden gezon-
gen zoals het selecte clubje op de 
eerste rij. De nuances bij Halle-
lujah, van bijna fluisterend naar 
een vol crescendo, kwamen 
goed tot hun recht. Er waren 
nog veel meer prachtige songs. 
Rhythm of Life lijkt op het lijf 
van ’t KOOR! geschreven, alle 

stemgroepen zongen hun par-
tijen bijna perfect en bij Avond 
van Boudewijn de Groot klonk 
de overtuiging uit ‘Ik geloof ’. Sa-
men met de band zingen vraagt 
speciale aandacht, dat een enkel 
inzetje bij Lullaby of Broadway 
ernaast zat, was geen ramp. 
De band o.l.v. Bruce Skin-
ner had een groot aandeel in 
het concert. Ze speelden zelfs 
meer nummers dan het koor. 
Het was een opeenvolging van 
hoogtepunten, maar het had 
ietsje minder gekund. Hoewel 
bij Skyfall met zangeres Yvon-
ne Soff de rillingen over je lijf 
liepen, zo indringend. Ook de 
soli van Henk Beemsterboer en 
Harry Sevenstern op respectie-
velijk saxofoon en trompet wa-

Warmbloedig concert voor volle zaal ren meesterlijk. Duidelijk was 
dat de Big Bad Bruce Band een 
meerwaarde was voor het ‘So-
mething old, something new’- 
concert. Tussendoor toonde 
pianiste Ludmila de Klerk ook 
haar kwaliteiten met het serene 
Oltremare van Ludovico Einau-
di. Alsof het niet genoeg was, 
verraste Pairel himself met twee 
zeer hartstochtelijke Russische 
liederen, een intermezzo dat een 
welkome bijdrage was aan deze 
avond vol muzikale emoties. 
Het concert eindigde in vol-
le harmonie, toen de hele zaal 
meedeinde op de ode aan de 
liefde met Eres Tu. Zo moet mu-
ziek zijn, het brengt je in hoger 
sferen, het verbindt en het blijft 
in je hoofd zitten. ‘Eres Tu’, dat 
ben jij. Dat was ’t KOOR!

KORTENHOEF- Het Amstel Strij-
kers Ensemble geeft op vrijdag 
14 december 2018 een concert 
in de Hervormde Kerk in Kor-
tenhoef. 
Onder de bevlogen leiding van 
dirigent Ivo Meinen speelt het 
orkest een spannend program-
ma met klassieke en moderne 
werken. De getalenteerde jonge 
cellist Alexander Warenberg 
soleert in de Rococo Variaties 
van Tsjaikovski. Daarnaast 
klinken werken van Janácek, 

Penderecki en Von Reznicek.
Het concert begint om 20.15 
uur in de Hervormde Kerk, 
Kortenhoefsedijk 168, Korten-
hoef.
Toegangskaarten ad € 17 (cjp 
en stadspas € 15) zijn verkrijg-
baar via www.amstelstrijkers.nl  
en aan de kassa. 
Het Amstel Strijkers Ensemble 
werd in 1986 opgericht en telt 
zo’n dertig enthousiaste, erva-
ren musici. Het orkest werkt 
met verschillende dirigenten, 

onder wie Jacob Slagter, Ma-
rien van Staalen en Kees Olt-
huis. Tweemaal per jaar brengt 

het Amstel Strijkers Ensemble 
een nieuw programma dat be-
halve in Amsterdam ook elders 

in het land wordt uitgevoerd.

Najaarsconcert Amstel Strijkers Ensemble in Kortenhoef

KORTENHOEF- Op zaterdagmid-
dag 15 december vindt om 16.00 
uur het intussen traditionele 
Concert bij Kaarslicht plaats. Het 
prachtige Oude Kerkje in Korten-
hoef vormt die middag een intie-
me en sfeervolle entourage waar 
liefhebbers kunnen genieten van 
een uur mooie muziek. 
De uitvoering wordt zoals altijd 
verzorgd door het bekende Hil-

versumse cellisten-duo Judith 
Jamin & Sebastiaan van Eck. Ze 
spelen dit concert samen met 
Sebastian Koloski en Stephan 
Heber, muziek voor 2, 3 en 4 celli. 
Op het programma werken van 
o.a. Haydn, Schubert, Offenbach 
en Verdi.
Toegang: € 10,- inclusief een 
drankje na afloop; reserveren via 
de mail: sfvaneck@gmail.com

Concert bij Kaarslicht
ANKEVEEN - Op vrijdag 30 
november kunt u in Theater De 
Dillewijn genieten van Joost Spij-
kers. Met het theatrale concert 
Spijkers II zet Joost Spijkers (be-
kend van de Ashton Brothers) 
een tweede stap in zijn zoek-
tocht als zanger. En hoe?! Het 
theaterprogramma werd lovend 
ontvangen door publiek en pers. 
Dat vraagt om meer: om meer 
vriendschap, hartstocht, drank, 

alledaagse dwaasheid, muziek, 
oftewel nóg meer Spijkers. 
Vijf mannen aan een cafétafel, 
een keukentafel, verzin het maar. 
Eén begint opeens te zingen, een 
ander haakt in met zijn gitaar, de 
derde pakt zijn saxofoon, en er is 
muziek. Muziek omdat het moet. 
Iedereen heeft dezelfde drang, ie-
dereen wil spelen en zingen. Het 
moet eruit, vóór het te laat is. 
Joost Spijkers zegt over deze 

Joost Spijkers in Concert show: “Spijkers II is zeker nog 
geen eindstadium van wat ik wil 
maken. Je moet het zien als work 
in progress. Ik ben op zoek naar 
vitaliteit en levensvreugde. Met 
muziek, zang, dans en poëzie om 
het leven te vieren, daar ben ik 
thuis.  We maken deze show spe-
ciaal voor u, en voor ons, omdat 
we het zo leuk vinden.” 
Vrijdag 30 november. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten: € 19,- via 
www.dedillewijn.nl
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Als u een eemlige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

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

Pedicure Praktijk 
Nagelstudio  

WANNEER TIJD WAT WAAR

wo. 28 nov. 14.30 u. Finale schoolschaken Curtevenneschool, K’hoef
wo. 28 nov. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 29 nov. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 30 nov. 20.00 u. ALV IJsclub ‘Loosdr. Plassen’ café- rest. Heineke, Oud Ldr.
vr. 30 nov. 20.15 u. Muziektheater ‘Spijkers II’ Dillewijn, Ankeveen
vr. 30 nov. 21.00 u. Bluesberger met rookie Jesse Sportcafé De Blijk, NdB. 
za. 1 dec. 10.00 u. Repair Café Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
za. 1 dec. 12.30 u Meet & Greet met Sint Sypesteyn, Nw. Ldr. dijk 150
zo. 2 dec. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen
di. 4 dec. 12.00 u. Pannenkoeken ‘Kom Erbij!’ Robberse Eiland, Oud Ldr. 
wo. 5 dec. 10.00 u. Thema ‘Vloggen voor senioren’ Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
do. 6 dec. 09.30 u. Open Atelier, Spotfabriek Kidswereld, NdB.
do. 6 dec. 20.15 u. Drie eenakters Huwelijk & Liefde Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 7 dec. 20.00 u. ALV IJsclub Loosdrecht Kantine SVL, Rading 1, Ldr.
za. 8 dec. 10.00 u. GrL. bijeenkomst ‘mobiliteit’ Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
zo. 9 dec. 14.00 u. Ontdek de winterse buitenplaatsen NM, Noordereind 54B. ’s-Gr.
do. 20 dec. 09.30 u. Open Atelier, Spotfabriek Kidswereld, NdB.

Activiteiten agenda

Vier Kerst 
bij Fletcher
Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst Vier Kerst 

bij Fletcherbij Fletcher
Familie kerstbrunch

Op alle dagen eten kinderen van 0-3 jaar gratis mee. Kinderen van 4-11 jaar ontvangen 50% korting.
Hee�  u speci� eke wensen? Geef dit dan aan bij uw reservering.

Begin de kerstdagen samen met uw gezin, familie en/of vrienden 
met een sfeervolle en uitgebreide kerstbrunch. Geniet van 
heerlijke broodjes, mooie kazen en vleeswaren, diverse zoetigheden, 
verschillende salades, warme brunchgerechten en ook de traditionele 
tulband en kerststol zullen niet ontbreken. Met een feestelijk dessert als 
afsluiter van een geslaagde en gezellige middag voor iedereen.

De brunch is inclusief onbeperkt ko�  e, thee, water, zuivel en vruchtensap.

Eerste en Tweede Kerstdag
Ontvangst: 11.00 uur ★ Aanvang: 11.30 uur

P.P.
€3250

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? Bel 035 – 582 49 04 of mail naar info@fl etcherhotelloosdrecht.nl
Oud Loosdrechtsedijk 253 | 1231 LZ | Loosdrecht | www.fl etcherhotelloosdrecht.nl/kerst

bij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcherbij Fletcher
Scan mij!

Yvonne Sikking    06 - 53 82 06 46    yvonne@y-focus.nl    www.y-focus.nl

Bio-resonantie stimuleert het zelfgenezend 
vermogen van je lichaam en herstelt jouw 
balans. Meer weten over deze therapie? 
Bel of mail me.

Is jouw lichaam niet in balans?

ADVERTEREN? 
DENIEUWSSTER.NL

Programma GooiTV
Vanaf 28 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

RegioHub gaat dit maal over het in balans blijven, opdat je voorkomt dat je valt; In Derde Termijn 
krijgt Sinterklaas én de Kerstman op bezoek; TV Magazine staat ook in het teken van Sinterklaas en 
spreekt met Julian uit Kortenhoef, ambassadeur van de Stichting voor het Gehandicapte Kind; Her-
man Stuijver gaat in gesprek met burgemeester Freek Ossel van Wijdemeren.

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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REGIO- Tomingroep, het soci-
aal werkbedrijf voor de regio 
Gooi en Vecht en Almere, gaat 
ook de komende jaren alle ge-
meentelijke panden in Hilver-
sum, Huizen, Gooise Meren, 
Blaricum, Eemnes, Laren en 
Wijdemeren plus het regiokan-

toor Gooi en Vecht schoonhou-
den. Dat betekent dat de werk-
gelegenheid voor zo’n veertig 
mensen is gegarandeerd. 

De gemeenten in de regio zet-
ten zich er gezamenlijk voor in 
dat mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan het werk 
komen. Ze hebben gekozen 
voor Tomingroep, omdat dit 
bedrijf daarin gespecialiseerd 
is. De medewerkers worden in-
tensief begeleid en krijgen vol-
op de gelegenheid zich verder 
te ontwikkelen.

Schoonmaakcontract Tomingroep Een bijzonderheid is dat alle 
panden overdag, tijdens kan-
tooruren, worden schoonge-
maakt. Voor de schoonmaak-
medewerkers is dat prettig, 
omdat ze daardoor op ‘norma-
le’ tijden en fulltime kunnen 
werken. Bovendien is er meer 
contact tussen de schoonma-
kers en de gebruikers van de 

panden, waardoor het gemak-
kelijker is om direct in te spe-
len op specifieke wensen en 
er meer wederzijds begrip en 
waardering ontstaat.  

‘s- GRAVELAND - Wandel zon-
dag 9 december mee met 
de boswachter over de bui-
tenplaatsen Boekesteyn en 
Schaep en Burgh. Deze activi-
teit, speciaal voor volwasse-
nen, duurt ongeveer 1,5 uur. Bij 
terugkomst geniet u van een 
beker warme chocolademelk.

De ’s-Gravelandse buitenplaat-
sen kennen een boeiende ge-
schiedenis. Wat in de 17e eeuw 
begon als investering van rijke 
Amsterdamse kooplieden in 
ontgonnen heidegebied, groei-
de door de eeuwen heen uit tot 
een prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhuizen 

op parkachtige landgoederen. 
Ga mee en ontdek de natuur 
en de cultuurhistorie op Boe-
kesteyn en Schaep en Burgh. 
De boswachter weet de mooiste 
plekjes te vinden!

Handig om te weten
Reserveer snel, want vol = vol. 

Ontdek de winterse buitenplaatsen Er is een maximum aantal 
deelnemers. Graag een kwar-
tier van tevoren aanwezig zijn. 
Honden mogen niet mee. Voor 
alle activiteiten geldt deelname 
uitsluitend na aanmelding en 
betaling vooraf via de website.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ; ’s-Graveland; 035 
- 656 30 80. 

Zondag 9 december van 14:00 
uur tot 15:30 uur; Lid € 5,00, 
niet lid € 8,00. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

‘s- GRAVELAND- Maarten 
Steinkamp en Martijn van de 
Brand halen weer het landelij-
ke nieuws met een foto uit het 
verleden. Fotograaf Ad Nuis 
en auteur Arthur van den Berg 
verzorgen voor dagblad NRC 
al enkele jaren de rubriek Op-
nieuw. Hierbij wordt een mar-
kante foto uit het verleden nog 
een keer (zo exact mogelijk) 
genomen en de tijd er tussen 
belicht.

De foto (op ‘de brug van Pluto’, 
najaar 1987) sierde de voor-
pagina van De 1e Algemene 
‘s- Gravelandse  - Ankeveense 
- Kortenhoefse Dagenaangever 
1988 die Martijn van de Brand 
en Maarten Steinkamp samen-
stelden en uitgaven. Geïnspi-
reerd door de destijds razend 

populaire Bescheurkalender 
van Koot & Bie. Deze kalender 
maakten ze in samenwerking 
met Ed Dunnebier van de uit-
geverij van dit blad, die deze 
onzinnige actie, zeker in finan-
ciële zin, ruimschoots steunde. 
Er werden er 1000 gedrukt en 
die gingen bijna allemaal op. 
Best veel. Maar dat kwam ook 
zeker, omdat de heren in die 
tijd de talkshow Parledium 
in De Dobber hadden en dat 
was op zaterdagmiddag volle 
bak. Later maakten ze voor de 
lokale omroep AROS nog de 
rubriek ‘s -Graveland Gisteren’, 
een parodie op Den Haag Van-
daag. 

Deze week kunt u de foto dus ook 
bewonderen in het NRC. 

Maarten en Martijn opnieuw op de foto
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FAMILIEBERICHTEN

  Lezers schrijven...

Openbaar vervoer in Wijdemeren

WIJDEMEREN- Openbaar vervoer is ontzettend belangrijk 
voor Wijdemeren, omdat het ons verbindt met Hilversum, 
Bussum en Weesp, maar ook omdat het ervoor zorgt dat we van 
bijvoorbeeld van Loosdrecht naar Nederhorst den Berg kunnen 
gaan. 

Echter, dit is niet vanzelfsprekend, want in 2021 wordt het 
busvervoer in de regio Gooi en Vecht opnieuw aanbesteed en 
kunnen verschillende partijen weer een gooi doen naar de 
vervoersrechten in onze gemeente. Het enige wat het college zegt 
over vervoer in de regio is dat zij zich regionaal inzet voor een 
light-rail verbinding met Amsterdam en Hilversum, waar wij 
dan ‘misschien’ een halte bij krijgen. Er wordt niet gezegd hoe 
dit college zich gaat inzetten voor het behoud van het zo belang-
rijke busvervoer in de gemeente. Dat is extra zorgelijk, omdat er 
z’n belangrijke periode aankomt voor het vervoer in onze regio. 
Hierover heb ik vragen gesteld aan B&W waarin ik vraag wat 
de visie is over het busvervoer in de regio. Wat doet Wijdemeren 
zodat wij gehoord worden in de regio? Wat zijn de eisen voor 
een bereikbaar Wijdemeren? 

Ondergesneeuwd
Ik ben bang dat wij ondergesneeuwd raken als het gaat over 
busvervoer in de regio. Nu zijn wij al een gemeente waar 0% 
van onze inwoners binnen een straal van 2500 meter van een 
zogenaamd knooppunt vandaan woont (Gooi en Vecht ruim 
90%). Als we niet oppassen raken we ook nog de lijnen 105 en 
de 106 kwijt, dan zijn wel helemaal nergens meer. 
Maak jij je nou net als ik zorgen dat je straks de bus niet meer 
kunt pakken? Stuur mij dan een mail op max@pvda-groen-
links-wijdemeren.nl en dan zal ik ervoor zorgen dat al de mails 
bij de wethouder komen. Want we mogen het niet laten gebeu-
ren dat het dromen over een light-rail verandert in het dromen 
over een bus. 

Max Schouten, PvdA/ GroenLinks Wijdemeren

 Vrees niet,
 Ik help u!
Liefdevol hebben wij afscheid genomen van mijn man, onze vader, 
schoonvader, opa en mijn overgrootvader

Johannes Peter van de Bunt
- Piet -

 1 maart 1937 Loosdrecht 23 november 2018 

 Thea van de Bunt - Lamme 
 Belinda
  Bas en Flore, George
  Annabel, Charlotte, Daan 
 Peter en Ysabel
  Luke, Stan
 Henk-Jan en Marieke
  Olaf, Linde 
 Jeroen en Heidi
  Berend, Kasper, Jane, Riva

Van Mierislaan 26
1231 AJ  Loosdrecht 
De begrafenis heeft op woensdag 28 november plaatsgevonden.

Jacob van der Meulen, voorzit-
ter van IJsclub ‘de Loosdrechtse 
Plassen’, roept de leden op tot 
het bijwonen van de 115-de 
jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering op: vrijdag 30 no-

vember om 20.00 uur in Hotel 
Café Restaurant Heineke aan 
de Oud Loosdrechtsedijk 166 
te Loosdrecht.
Voor meer informatie:
www.ijlp.nl

Tijdens deze vergadering is Ja-
cob van der Meulen aftredend 
en niet herkiesbaar, na afloop is 
er gelegenheid hem persoonlijk 
de hand te schudden.
 

ALV IJsclub De Loosdrechtse Plassen

Willem van de Meent, voorzit-
ter van IJsclub ‘Loosdrecht’ en 
IJsbaan ‘de Lange Akker’ roept 
de leden op tot het bijwonen 

van de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering op vrijdag 
7 december om 20.00 uur in 
de kantine van SV Loosdrecht, 

Rading 194 te Loosdrecht.
Voor meer informatie: www.
ijsclubloosdrecht.nl

ALV IJsclub Loosdrecht en ijsbaan De Lange Akker

NEDERHORST DEN BERG- Te-
recht zijn de Bergers trots op 
hun overdekte IJshal met oer-
gezellige Bergstube. Dit vind je 
nergens in de regio. Het is ook 
een icoon voor heel Wijdeme-
ren. Daarom was het complete 
college van B&W aanwezig bij 
de opening vrijdag jl.  

Bij de elfde editie denk je di-
rect aan de Raad van Elf en het 
carnaval. Dat was het thema 
van de openingstocht op een 
friskoude vrijdagavond. Maar 
liefst 8 dansmariekes hadden 
wekenlang geoefend voor de 
eenmalige uitvoering van de 
Pinguïndans en ook het bestuur 
had zich uitgedost als Raad van 
Elf. Met voorzitter IJkhout als 
Prins Bart I, herkenbaar aan 
drie extra veren. Op het Willie 
Dasplein zit de stemming er al 
snel in. De Macarena dreunt 
uit de geluidsboxen, kinde-
ren worden geschminkt en er 
is een fotoshoot. Mét de nog 
naamloze pinguïn, de mascot-
te van Nederhorst on Ice, op 
de praalwagen. Wie het is weet 
niemand, al verraadt de innige 
omhelzing met Joke Callen-
bach het een en ander. Je ziet 
allerlei types rondlopen: een 
toverheks, een sambadanseres 
met blote navel, een groene 
krokodil, een gevangenisboef, 
diverse feeën en prinsessen. 
Ook burgemeester Ossel en de 
vier wethouders (helaas niet 
in carnavalspakken) klimmen 

naast de Pinguïn voor een kiek-
je in hun fotoalbum. Op weg 
van het plein naar de Blijklaan 
wordt de route perfect begeleid 
door verkeersregelaars. Voor- 
en achteraan rijden brand-
weerauto’s met zwaailichten, 
in dit dorp is de band tussen 
de spuitgasten en evenemen-
ten optimaal. Voor de hal staat 
al een lange rij met kinderen 
te wachten. Bij binnenkomst 
word je overweldigd door het 
mooie plaatje van een glanzen-
de ijsvloer, tientallen kleurrijke 
ballonnen-versiersels en sfeer-
volle illuminatie. En natuurlijk 
het professionele geluid van 
de neven Ewald en Rien van 
Huisstede van Enjoy Enter-
tainment. Die weten precies de 
juiste muzikale toon te treffen. 
Notabelen, Raad van Elf en an-

dere schuifelen het ijs op. Op 
een matje doen de dansma-
riekes hun Pinguïndans, ook 
te zien op een groot scherm. 
De kinderen en volwassenen 
langs de baan zijn bijna niet 
meer te houden, ze willen zo 
graag schaatsen. Sterre, Loui-
se, Gabriël en Seppe wonnen 
de eerste en tweede prijs voor 
hun carnavalsversiering. Dan 
begint het aftellen voor de rode 
openingsknop. Los barst de 
jeugd, in volle vaart scheuren 
ze over het ijs, rondjes draai-
end. De start van ruim 6 weken 
ijsplezier, met een aantrekkelijk 
programma. 

Onder toeziend oog van Prins Bart 
I en de Pinguïn opent de burge-
meester (foto: Ton Keizer)

Voor 11e keer unieke ijsbaan in Nederhorst

INGEZONDEN TEKSTEN

VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR 
NAAR:

REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD. 
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'Voetbal’

Door: Michel Kamer

Afgelopen zaterdag heeft Loos-
drecht slechte zaken gedaan 
door met 3-2 van Benschop te 
verliezen. Na 5 minuten spelen 
leek het nog een leuke middag 
te worden voor de oranjehem-
den nadat Abou Ouaddouh 
een voorzet van Jordi Stins bin-
nen punterde. Diezelfde Abou 
leek een paar minuten later al 
de 0-2 op het scorebord te zet-
ten, maar zijn bekeken schot 
werd katachtig uit de hoek 
gedoken door de Benschopse 
goalie. Na 10 minuten draaide 
het spelbeeld totaal. Benschop 
vocht zich in de wedstrijd en 
kreeg eerst een dot van een 

kans nadat een aanvaller oog in 
oog met Branco Bins kwam te 
staan, maar goed werd afstopt 
door de Loosdrechtse keeper.  
Uit de opvolgende corner was 
het daarna wel raak nadat er 
van dichtbij eenvoudig werd 
binnengekopt. Het niveau 
daalde tot het vriespunt en 
voor rust scoorde Benschop 
weer uit een standaardsituatie 
door een vrijetrap binnen te 
werken. 

Tweede helft begon met een 
goede mogelijkheid voor Loos-
drecht nadat Jordi Stins door 
Mo Adarghal voor de keeper 
werd gezet, maar zijn inzet 
met links werd gepakt. Mo was 

daarna zelf dichtbij de gelijk-
maker maar de thuiskeeper 
had een uitstekende middag en 
redde opnieuw. Na 65 minuten 
gooide Loosdrechts zijn eigen 
glazen in toen Jannis Karafil-
lakis zich verslikte en de spits 
vrije doorgang gaf naar de 3-1. 
Tien minuten later maakte Jan-
nis de aansluitingstreffer vanaf 
11 meter en luidde daarmee 
het slotoffensief in. De drie in-
vallers eisten bijna een hoofd-
rol op, Roman Getrouw gaf 
uitstekend voor op Nick Dop-
penberg die op de paal kopte 
en diep in de blessuretijd kopte 
Bert Doornekamp stijlvol in 
uit een corner, maar zag zijn 
inzet knap gered worden door 

de sluitpost van Benschop, die 
daarmee de punten voor de 
thuisploeg veiligstelde. 

Loosdrecht blijft zoekende tegen Benschop

'Schaken’

WIJDEMEREN – De finale 
van het Wijdemeers school-
schaakkampioenschap is op 
28 november om 14.30 uur in 

Curtevenneschool. De strijd 
gaat tussen de Warinschool 
(Nederhorst den Berg) en de 
Curtevenne (Kortenhoef). 

De teams spelen twee rondes, 
elke speler heeft 1x wit, 1x 
zwart. De bedenktijd 5 minu-
ten per persoon per partij. De 

winnaar ontvangt niet alleen 
de wisselbokaal, maar mag ook 
meedoen aan de regionale fina-
les. Daar komen ze onder an-

dere de Nederlands Kampioen 
tegen, nl. de Kindercampus uit 
Hilversum. 

Finale schoolschaken

Nick Doppenberg kopt op paal 
(foto: Piet van Bemmelen)

‘s- GRAVELAND- In januari 2018 
gingen meerdere honderd jaar 
oude bomen op de ’s-Grave-
landse Buitenplaatsen om door 
de heftige storm die over Ne-
derland trok. “Eeuwig zonde”, 
zo zei boswachter Johan van 
Galen Last van Natuurmonu-
menten. Vorige week werden 
op de plek waar beeldbepalen-
de bomen omgingen nieuwe 
bomen geplant dankzij een 
grote schenking.  

“Het was meteen onze wens om 
de bomen te vervangen”, aldus 
boswachter Van Galen Last. 
“Maar een beetje boom aan-
schaffen, planten en verzorgen 
kost al gauw een paar duizend 
euro. Gelukkig meldde bbn ad-
viseurs zich, een adviesbureau 
voor gebouw en gebied, om een 
steentje bij te dragen om zo de 
bomen te kunnen terugplaat-
sen.” Berenike van Lohuizen, 
directeur van bbn adviseurs 
licht toe: ‘Ons bureau bestaat 
dit jaar 50 jaar. Dat hebben we 
op verschillende manieren met 
onze collega’s, opdrachtgevers 
en oud-collega’s gevierd. Maar 
we wilden dit kroonjaar ook 
graag iets weggeven. We zijn 
verheugd dat we Natuurmonu-
menten, maar zeker ook de be-
zoekers van de buitenplaatsen 

deze bijzondere bomen kun-
nen geven.” 

Laatste tuinmode  
Boswachter van Galen Last: 
“Dankzij de bijdrage kunnen 
we onder andere een winte-
reik op Schaep en Burgh en 
drie moerascypressen op Ban-
tam planten. Op buitenplaats 
Gooilust plaatsen we een rode 
beuk terug. Een bijzonder ob-
ject, want slechts 3 op de 100 
beuken is rood. En dat is ook 
typisch van de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Deze werden 
aangelegd omstreeks 1625, en 
zo rond het jaar 1850 kwam de 
Engelse landschapsstijl in de 
mode. De toenmalige eigena-
ren wilden hun rijkdom maar 
wat graag tonen, en daarom 
werden exotische gewassen van 
over de hele wereld geplaatst.”

Groep verzameld rond rode beuk 
aanplant
 

Bomenherplant op buitenplaatsen    

KORTENHOEF- Op 11 februari 
1899 is muziekvereniging BMOL 
opgericht. En dat betekent dat 
BMOL binnenkort 120 jaar bestaat. 
Vele inwoners van onze dorpen 
hebben in de loop van de jaren 
bij ons muziek gemaakt. BMOL 
transformeerde in die 120 jaar van 
een fanfare naar een muziekver-
eniging waarin orkest, zang, slag-
werk en bandjes hun plek hebben 
gevonden. Sommige onderdelen 
hebben de tand des tijds niet door-
staan, zoals de majorettes en het 
klaroenenkorps. 
BMOL wil graag het jubileumjaar 
inluiden met een expositie over 
120 jaar BMOL en heeft hiervoor 
de samenwerking met historische 
kring ‘In de Gloriosa’ gezocht. Sa-
men bereiden zij deze expositie 
voor. Wij zijn op zoek naar leuke 
foto’s van vroeger, oude filmpjes, 
voorwerpen of bijzondere verha-
len. Heeft u dat in huis? En wilt 
u dit ook aan anderen laten zien 
en bewaren voor het nageslacht? 
Neem dan contact met ons op 
via: 120jaar bmol@bmol.nl of 06 
43879233. De expositie vindt plaats 
op 9 februari, vanaf 14.00 uur. Het 
wordt een gezellige en muzikale 
middag (en avond?). Meer infor-
matie over het exacte programma 
volgt later in dit weekblad.

BMOL zoekt foto- 
en filmmateriaal 
voor expositie
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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

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

TE HUUR BEDRIJFSRUIMTE
95 m2, overheaddeur 4m

toilet, in Loosdrecht
06-54932240

Te koop aangeboden: 
Haardhout gekloofd € 5,00 

per (grote) zak. 
Af te halen 7 dagen per week. 

Robberse Eiland
Oud Loosdrechtsedijk 234

Tel: 06-30618757

MEDISCHE DIENSTEN

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

STERRETJES

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.

NIEUWSSTER.NL

ELKE DINSDAG 
ONLINE

NieuwsSter
Ook op Facebook,

met honderden views,
likes, enz.




