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Mantelzorgers in het zonnetje
Door: Nikwi Hoogland &
Saskia Luijer
WIJDEMEREN - Zaterdag 10 november was het de Dag van de
Mantelzorg. De dag waarop we
in Nederland mensen die langdurig en intensief hulp bieden
aan familie, vrienden, buren of
kennissen extra in het zonnetje
zetten. Ook in onze gemeente.

Uw makelaar sinds 1979 !

Zorgen voor iemand die je lief
is en extra hulp nodig heeft,
lijkt vaak vanzelfsprekend. Veel
mantelzorgers vinden het dan
ook ‘gewoon’ dat ze zorgen voor
hun partner, ouder, vriend of
buur. Maar zo gewoon is het

JA

niet om het hele jaar door klaar
te staan voor bijv. je zieke partner, je broer met een beperking
of je buurvrouw met dementie.
Ook is een op de vier jongeren
mantelzorger, dat kan variëren
van boodschappen doen voor je
zieke ouders tot je gehandicapte
zusje begeleiden. Op het emotionele vlak kan het er flink inhakken. Kun je iemand een uur
alleen laten of hoe moet het in
de toekomst, zijn vragen die je
bezighouden. Omdat alle aandacht vaak uitgaat naar degene
die verzorgd moet worden, staat
op 10 november juist de mantelzorger centraal.

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

Workshops, high tea en film
De Dag voor de Mantelzorg
was in onze gemeente gevuld
met een heel programma. Het
Kursusprojekt
Loosdrecht
verzorgde in het 3-Luik leuke
workshops die men gratis kon
volgen. Zoals herfstkransen maken, vogels boetseren en schilderen uit je hart. O.l.v. Maire
van der Meulen was het proeven
van Italiaanse gerechtjes als limoncello en antipasti. In de drie
Wijdehuizen van Wijdemeren
organiseerde Versa Welzijn ’s
middags een high tea. Die werd
in Loosdrecht aangevuld met
muziek, in Nederhorst den Berg
met een portrettekenaar die met
grappige sketches iedereen vermaakte. In Kortenhoef kon je
ontspannen met handmassage.
Echt verwenmoment
In ’t Wijdehuis van Kortenhoef
schoven 14 mantelzorger aan
voor de high tea. De sfeer was
gezellig en gemoedelijk. Feestelijk gedekte tafels, met bloemen,
mooi servies en 3 laags gevulde
etagères met allerlei lekkers van
de lokale bakker. Goed gevulde
broodjes, hartige sandwiches
en wraps, zoete bonbons en
koekjes, plus luchtige macarons.
Naast de high tea kon men in
de Brasserie van Veenstaete ook
genieten van een heerlijke hand-

massage. Met lavendel-, olijf- of
een andere geurende olie werd
zachtjes gedrukt, getrokken en
gewreven zodat de vingers los
en ontspannen raakten. Een
echt verwenmoment voor al die
handen die altijd helpen.
Verhalen
Op alle locaties hing een vrolijke
en prettige sfeer. Soms rolden
er wat tranen over de wangen
als ter sprake kwam waarom
iemand een mantelzorger was.
Iemand had een partner met
dementie, een ander had de
zorg voor haar dochter met een

licht verstandelijke beperking.
Weer een ander zat er voor haar
schoonmoeder die in de 95 was.
De situaties waren totaal verschillend, de overeenkomst was
de liefde voor diegenen waar zij
voor zorgen.
Mantelzorgwaardering
Naast deze speciale Dag voor de
Mantelzorg, deelt de gemeente
Wijdemeren ook mantelzorgwaarderingen uit.
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.
Dit is een extraatje van 200 euro
die mantelzorgers naar eigen inzicht kunnen uitgeven. De mantelzorgwaardering kan tot 30
november worden aangevraagd
via www.formulieren.wijdemeren.nl/WaarderingMantelzorg.
Voor hulp bij het aanvragen
hiervan kunt u contact opnemen met Herma Kleve van Versa Welzijn: (035) 62 31 1 00.

Woensdag 14 november 2018

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 18 nov: 11.00 uur:
Pastor E. Kaak.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 18 nov: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
18.30 uur:
Ds. A. van Duinen
Gerformeerde Kerk
Zo. 18 nov: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger
Beukenhof
Zo. 18 nov: 11.15 uur:
Pastor W. Vlooswijk.

Oud-Loosdrecht

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Hervormde Gemeente
Zo. 18 nov: 09.30 uur:
Ds. C.P. Kleingeld
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 18 nov: 09.30 uur:
Ds. W.H. van Boeijen.
18.30 uur:
Gezamelijke dienst Sijpekerk.

‘Tante Janny’ gaat van start
Deze week start ‘Tante Janny’
met een nieuw Loosdrechts bedrijfje. Website klaar, stickers
op de auto, visitekaartjes binnen en op 8 november inschrijving Kamer van Koophandel.
Tante Janny is er voor mensen
die (langdurig) ziek zijn of voor
mensen die tijdgebrek hebben.
Zij biedt dan praktische hulp.
Ook is Tante Janny er voor oudere mensen die behoefte hebben aan gezelschap en gezelligheid. Bij ziekte of tijdgebrek

loop je vaak tegen bepaalde
klussen op,
hond uitlaten, boodschappen doen, eten koken, kids uit
school halen, auto naar garage
etc. Of je hebt een chauffeur
nodig om je naar die belangrijke meeting te brengen en je
kunt zelf, om wat voor reden
ook, niet rijden. Ook dan is
Tante Janny er. Oudere mensen
hebben vaak behoefte aan wat
gezelligheid, krantje voorlezen,
samen naar de markt, of zelfs
samen koken. Ook dan kun je

Tante Janny inschakelen.
Tante Janny kan ook feestjes
helemaal voor je regelen. Van
uitnodigingen, styling, tot
boodschappen doen en hapjes
maken. Dit zijn dus ongeveer
de werkzaamheden die Tante
Janny kan uitvoeren.
Het komt erop neer dat er
praktische hulp geboden kan
worden daar waar nodig.
Zie ook: www.tante-janny.nl;
mail: info@tante-janny.nl; of
bel: 06- 44 21 76 71.

Jaarlijkse dia-avond Historische Kring Loosdrecht
De jaarlijkse dia-avond georganiseerd door de Historische
Kring Loosdrecht is op vrijdagavond 16 november a.s.
Samen met de leden van de
werkgroepen van de HKL heeft
Arie de Kloet uit de archieven
van de HKL wederom een
spannende serie dia’s samengesteld met als thema: ’Boeren,

burgers en buitenlui’.
Het belooft weer een informatieve, ontspannen en succesvolle avond te worden met
mooie en scherpe beschouwingen van Arie en mede door de
vaak hilarische opmerkingen
uit de zaal.
Deze avond is zeker ook voor
niet- leden bedoeld. U bent

van harte welkom op vrijdag 16
november in de gereformeerde kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55. Aanvang:
20.00 uur. Toegang is gratis.
Zaal open om 19:45 uur. Koffie
met koekje verkrijgbaar.

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

de actie van de maand november is

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

Leven is als fietsen,
je moet altijd bewegen om vooruit te komen

Begin 1900: Jan Elias Hacke met koetsier Willem Otten

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

750 gram magere runderof riblappen
Met 500 gram gehakt gratis

9,95

Ons goud bekroonde vleeswarentrio:
100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram corned beef
Bakje beenhamsalade
Samen
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

5,95

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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Tevredenheid bij opening Nootweg
Door: Herman Stuijver
Bij de officiële opening van de nieuwe Nootweg vorige week
maandag overheerste de tevredenheid.
Verkeerswethouder
Joost
Boermans hoefde geen lint
door te knippen, want de weg
functioneert al een tijdje met
het nieuwe riool en wegdek.
In een simpele feesttent op de
kruising met de Pr. Irenestraat
kwamen buurtbewoners, aannemer Hendrikse Wegenbouw
en de gemeente samen om de
officiële opening te verrichten.
De wethouder sneed een dikke slagroomtaart in stukken.
Nadat hij had gezegd dat dit
project van riolering en reconstructie was ingezet door zijn

voorganger Theo Reijn. Boermans was trots dat de weg zo
mooi was geworden en dat de
aanleg in grote lijnen naar volle
tevredenheid had plaatsgevonden. Hij prees het geduld van
de Nootweg- bewoners die vier
maanden overlast hadden gehad van het graven, egaliseren
en teren van de weg. Die nu
veel minder geluidsoverlast bezorgt en ook minder trillingen
in de huizen veroorzaakt. Ook
de bewoners hadden weinig reden tot klagen. Ze zijn in ieder
geval blij met het eenrichtings-

In de politieke kantlijn
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In uren vergaderen over de begroting 2019
komt er veel boven tafel. Zie
bijgaande willekeurige greep:
• Het wordt nog meer lachen
op de Wijdemeerse wegen.
Er komen op voorstel van het
CDA twee extra smiley’s om
automobilisten te wijzen op de
snelheid;
• D66 blijft een rondweg tussen N201 (Vreelandseweg) en
N236 (Gooilandseweg) de beste oplossing vinden voor een
Noord- Zuidverbinding van
het verkeer;
• Bij een plan voor een Integraal
Kindcentrum in Nederhorst
den Berg doen de protestantse
koepel Proceon (Warinschool)
en openbaar onderwijs Talent

Primair (Mr. Kremerschool)
mee.
Onderwijswethouder
Klink liet merken dat de katholieke
onderwijsstichting
AT-scholen (Jozefschool) nog
niet staat te juichen;
• Op 11 december organiseert
wethouder Roos van Rijn een
Cultuuravond met deelnemers
uit het Wijdemeerse cultuuren kunstwereldje om het cultuurbeleid te bespreken;
• Burgemeester Ossel vond het
‘gevoelsbeeld’ van onveiligheid
heel belangrijk, ook al zijn de
feiten wellicht anders;
• Vanaf december worden
raadsleden overspoeld met
plannen, voorstellen en voornemens voor de toekomst. De
politieke stilte die sommigen
nu signaleren is slechts tijdelijk.
Er wordt achter de schermen
keihard gewerkt, verzekerden

verkeer. De suggestie dat het
gladde wegdek en het niet gehinderd worden door tegenliggers zou uitnodigen tot racen
over de Nootweg, werd niet
overgenomen door de aanwezigen. De 30 km-zone en de gelijkwaardige kruisingen nopen
automobilisten wel tot gepast
rijgedrag, al heb je altijd asocialen die tegen de stroom in rijden. Een enkele kritische noot
betrof de afwateringsputten die
aan de hoge kant zijn gesitueerd, lager zou logischer zijn.
Ook deed dezelfde persoon de
zinvolle suggestie om het eenrichtingsverkeer van de Lijsterbeslaan om te draaien. Dan
zou je de Nootweg wel kunnen
benaderen vanaf de Lindelaan,

maar niet afslaan vanaf de Nootweg. De weg is heel smal, maar een
toevallige passerende Jumbo- truck toonde aan dat het net past.
Het feestje werd daarna nog heel gezellig met de hapjes en drankjes van het Soester Aannemings- en Wegenbouwbedrijf H.S. Hendrikse en Zoon B.V.

de Wijdemeerse bestuurderen;
• Iedereen was blij met een
derde BOA, een ambtenaar die
let op kleine overtredingen en
overlast;
• Ook al dreigen er forse financiële tegenvallers, VVD-fractievoorzitter Sieta Vermeulen
wil niet in de ‘paniekstand’
schieten;
• René Voigt van Dorpsbelangen had uitgerekend dat voor
een woning van 350.000 euro
de lasten met ongeveer € 5,zullen stijgen;
• 30.000 euro voor duurzaamheid noemde PvdA/ GroenLinks- woordvoerder Stan
Poels ‘een druppel op een gloeiende plaat’;
• Terwijl hij op globaal niveau
‘een onstabiele wereld’ signaleerde, zag D66 ‘er Nanne
Roosenschoon dat het dagelijks
leven in Wijdemeren z’n gangetje gaat;
• Dat D66 aandacht wilde voor

de LHBTI -gemeenschap vond
Alette Zandbergen (DLP) teveel kiezen voor doelgroepen.
Bovendien waar blijf je dan met
de QAPC- club, vroeg ze hardop. (Queer, Aseksueel, Panseksueel en Cisgender);
• ‘Met alleen inbreien redden
we het niet’ zei CDA ‘er Jan
Verbruggen, hij wil ook uitbreien (met huizen);
• De Gebiedsloods oftewel ‘het
olievrouwtje’ legt contact met
ondernemers over de plannen
van het Gebiedsakkoord (miljoenenplan voor natuur en
recreatie op en rond de Loosdrechtse plassen), legde wethouder De Kloet geduldig uit;
• De bijbelse vergelijking met
David en Goliath van Gert Zagt
(DLP) waar het ging om het
grote Amsterdam dat de Gooise dorpjes opslokt, was ongelukkig gekozen. Want de kleine
David versloeg de reus toch?;
• Wellicht kan Weesp wel wat

weidevogels overnemen, stelde
Nanne Roosenschoon (D66)
voor toen hij had over natuurcompensatie voor woningbouw
in de Horn- en Kuijerpolder;
• Dat veel woningbouwprojecten ellenlang duren ligt ook
voor een groot deel aan omwonenden die geen buren in hun
achtertuin willen, zei Ria Hennis (DB) onomwonden;
• Joost Boermans, wethouder
met veel portefeuilles, barst van
de ambities, zei hij. Het was alleen niet altijd zichtbaar. Op z’n
bureau lag een stapel van meer
dan 30 projecten;
• Er zijn nog steeds inwoners
die in de politiek willen. Nanda de Bruin en Ram Lachman
werden ingezworen als fractieassistenten voor resp. D66 en
PvdA/GroenLinks.

vond het een utopie om te denken dat daar ooit een steen op
elkaar komt. Hetgeen gesteund
werd door Stan Poels, die zich
afvroeg of Wijdemeren ooit die
1000 woningzoekenden kan
helpen. ‘Eerst de andere plannen afmaken’ zei hij, waarbij
hij wees op onder andere Ter
Sype, Voorstraat, Porseleinhaven, Lindeplein, enz. Ook
Zagt pleitte voor inbreilocaties,
waarop Verbruggen fel antwoordde: ‘Hiermee redden we
het niet, dat is te weinig’. Nanne
Roosenschoon (D66) vond het
onzinnig om bouwprojecten
tegen elkaar af te zetten: “Het is
complementair, zowel het een
als het ander moet.”

waarbij volgens raadsleden onnodig bomen werden gekapt.
De politiek was daarbij machteloos en dat wil men veranderen.
Ook wilden de meeste raadsleden dat de afhandelingstermijn
voor WMO- aanvragen korter
wordt dan 8 weken. Dat moet
wethouder Van Rijn onderzoeken. Eerder gaf zij aan het
overschrijden van die termijn
‘vreselijk’ te vinden. Per 1 januari is Wijdemeren weer op
orde met de procedure. Sandra
van Rijkom (PvdA) vond dat
de wethouder de raad actiever
moet informeren, ouderen klagen namelijk zelf niet.
Met De Lokale Partij en PvdA/
GroenLinks tegen en de gehele
coalitie (CDA, Dorpsbelangen,
VVD, D66) vóór, werd de begroting aangenomen.

Weinig bevlogenheid bij Begrotingsraad
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Het is maar
goed dat er slechts anderhalve
man en een paardenkop aanwezig was bij de Begrotingsraad, want veel stelde het niet
voor, vorige week donderdag
tussen 16.00 en 23.00 uur. Een
‘kiele kiele’ begroting volgens
Dorpsbelangen- leider René
Voigt en ‘een compleet gebrek
aan ambitie en visie’ luidde de
ongezouten mening van oppositieleider Gert Zagt (De Lokale
Partij).
In zijn opening constateerde
Gert Zagt dat de wethouders
meer uren hadden gekregen,
maar dat er weinig concreets
uit hun handen is gekomen. De
ambitie en visie waren tot nu
toe ver te zoeken, meende hij.
Ook Dorpsbelangen vond dat

er geen ‘rooskleurige’ begroting
was gepresenteerd, René Voigt
vond het net voldoende. Weliswaar structureel sluitend wat
financieel wethouder Jan Klink
herhaalde, ondanks de grote
investeringen in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, de Integrale Kindcentra en
het upgraden van de ambtelijke
organisatie. Bovendien was er
nog een veilige Algemene Reserve vond de financieel wethouder. Maar Voigt vreesde dat
het minimale plussaldo met
een paar tegenvallers zomaar
teniet kon worden gedaan.
Zagt vond dat de risico’s niet
realistisch in beeld waren gebracht. Met een zestal wijzigingsvoorstellen wilde hij die
paragraaf steviger maken. Zijn
opponenten zagen dat anders,
die meenden dat er bij die onderwerpen al voldoende reke-

ning was gehouden met eventuele tegenvallers. Alleen bij
de invoering Omgevingswet
gaven de andere partijen de
rekenmeester gelijk. Verder zat
alleen PvdA/ GroenLinks op
die lijn. Mede daarom stemden
Van Rijkom en Poels tegen de
begroting, ook omdat ze 3 ton
voor duurzaamheid veel te weinig vonden.
Woningbouw
Even laaide het vuurtje op, toen
CDA- fractievoorzitter Jan Verbruggen zei dat zijn partij alles wilde aangrijpen om meer
woningen te bouwen. Ook in
de Horn- en Kuijerpolder. Hij
moedigde wethouder De Kloet
aan om stevig te lobbyen bij de
provincie Noord-Holland die
het gebied bestempeld heeft als
weidevogelleefgebied. De DLP
wil daar geen woningen, Zagt

Bomen en WMO
Een meerderheid van de raad
wil dat het Bomenbeleidsplan
al in 2019 wordt besproken. Er
zijn in het recente verleden verschillende incidenten geweest
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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

Slagerij Janmaat
Uitgeroepen tot
Nederlands kampioen
paardenworst 2018/2019!
Onze grillworst bekroond met goud en onze rookworst bekroond goud met ster!

Dit vieren wij de gehele maand november
met scherpe aanbiedingen:

Grillworst stuk 500 gram: € 2,49
Paardenworst 2 stuks:
€ 5,99
Rookworst 3 stuks:
€ 4,99
Kom
Alle onze worst en vleeswaren gemaakt in
ef
en pro il! onze nieuwe supermoderne worstmakerij
h
c
s
r
het ve

Worst&Meer in Nederhorst den Berg.
Al onze producten traditioneel gerookt op
eiken- en beukenhout.

Ma t/m za: Winkelcentrum
Hilversumse meent.
De meent 18, Hilversum.
Woensdag: Markt in Hilversum
Donderdag: Markt in Bussum
Zaterdag: Markt in Hilversum

ADVERTEREN?
DENIEUWSSTER.NL

Remco van Kooi

Hoopvolle bazaar NH- kerk
Door: Herman Stuijver
Op zaterdag 3 november jl. kon
u terecht op de Bazaar van de
NH- kerk in Oud-Loosdrecht.
De opbrengst was voor de instandhouding van dit karakteristieke kerkje aan de Vuntusplas. Aan het eind van de dag
telde de penningmeester €
2797,30, het totaal van bazaar
en bingo.
Het werd een hoopvolle bazaar vanaf 10 uur ’s ochtends.
Er lagen honderden spullen
gestapeld op schotten over de
kerkbanken die lonkten naar
kopers. Die wel kwamen, maar
niet in groten getale. Terwijl er
toch mooie voorwerpen lagen:

Taizé viering
Zondagmorgen 18 november
om 10.00 uur is er een Taizé-viering in de Gereformeerde
kerk, Nieuw Loosdrechtsedijk
55.
Taizé is een klein plaatsje in het
midden van Frankrijk, waar

antieke oliestelletjes, een snijbonenmolen, veel fotolijstjes in
diverse stijlen, tientallen stuks
glaswerk, complete serviezen, nog gave kerstballen, een
steengrill, computerschermen,
manden, lampen in soorten
en maten, spelletjes, honderden boeken en zelfs een opgerold matras. De buidels van
de kassaheren hadden voller
gekund. Maar toch overheerste
tevredenheid. Temeer daar veel
bezoekers naar een aanpalende
ruimte werden gelokt waar je
niet heen kon om de geur van
Groningse kniepertjes, dat zijn
opgerolde wafels met slagroom.
De beslagpan was schoon leeg.
Ook was er veel belangstelling

voor de verloting van een goed
gevulde levensmiddelenmand
van mevrouw Rempe. Er stonden al 123 namen voor 1 euro
op het lijstje. De talloze poppetjes met pinda’s en ander voer
voor de wintervogels vlogen
de kerk uit. Ook kon je raden
hoe zwaar de picknick koeltas
was. Of je mocht langs kleine
spijkertjes met woldraadjes een
schilderijtje maken. Er was veel
te doen, allemaal met het doel
dat alle kleine beetjes helpen
voor de kerk. ’s Avonds was
er de goedbezochte bingo met
fraaie prijzen in het Lichtbaken. Een lange dag, met een
mooie opbrengst.

broeder Roger in 1940 een
communiteit stichtte, waarin
verzoening en gemeenschap
centraal staan. De gemeenschap telt inmiddels leden
van protestantse en katholieke
afkomst uit ongeveer twintig
verschillende landen. In deze
viering zullen veel liederen uit
de traditie van Taizé worden

gezongen. Dat zijn vaak korte
liederen die vele malen achter
elkaar gezongen worden. Ook
zullen er enkele momenten
voor bezinnende stilte zijn.
De muzikale begeleiding is in
handen van Dick Ridder, orgel en Mirte de Graaff, viool. U
bent van harte welkom.

Rectificatie
snoek

Natuurlijk was het geen baars
waarmee Thierry van Viersen
de 60e Vuntus Visdag op 3 november jl. won. Maar een echte forse snoek zoals duidelijk
zichtbaar is op bijgaande foto.
Excuus voor het typfoutje op
de Voorpagina van week 45
(H.St.).

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

Weekendaanbieding

of voor info:
06-22455513

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

(don,vrij,zat)

€ 6,00

wingsforaid.org/concert

Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl
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Vrijdag 30-11
Korp. Van Oudheusdenkazerne
Voor kaarten zie:

Wij zijn
verhuisd!

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

Oliebollen

Wings For Aid
in Concert

Programma GooiTV
Vanaf 14 november zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt over het arbeidsmarktbeleid en de participatiewet met
onder andere een vertegenwoordiger van het UWV. - In TV Magazine is onder andere aandacht voor
de Dag van de Mantelzorg, Roze hakjes en de plaatsing van de toren op de Grote Kerk in Weesp.- Ingmar Meijer praat met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. - RegioHub laat een pleegzorgouder aan het woord
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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Van startup naar scale-up tijdens Dag van de Ondernemer
Op vrijdag 16 november is de
Dag van de Ondernemer. Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente Wijdemeren nodigen
alle ondernemers uit de regio
uit voor een netwerkborrel met
succesvolle en inspirerende
sprekers, waaronder Maarten
Steinkamp.
“Alle ondernemers zijn van
groot belang binnen de gemeente, maar starters in het
bijzonder. Hun durf en doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. Als Ondernemend
Wijdemeren willen we graag
kennismaken met deze nieuwe

lichting ondernemers ” aldus
Wim Lorjé van Ondernemend
Wijdemeren. Thema van de
netwerkborrel is dan ook ‘van
startup naar scale-up’. Hoe zorg
je ervoor dat je onderneming
blijft groeien?
Inspirerende sprekers
Twee grote namen nemen de
bezoekers mee in hun ervaringen. Maarten Steinkamp vertelt
over zijn ervaringen bij Jamin
en Multivlaai. Daarnaast geeft
een special guest een TEDTalk
over zijn of haar eigen ervaringen als ondernemer. Via de Facebookpagina van de gemeente

Wintermarkt Wijdemeren
Op zaterdag 24 november is
er van 13.00 – 17.00 uur in het
Wijdehuis en 3-Luik, Acacialaan 2 in Loosdrecht een Wintermarkt.
Voor de eerste keer, een gezellige markt waar u leuke en
lekkere cadeautjes kunt kopen
voor Sinterklaas en de feestda-

gen. Zelfgemaakte producten
zoals kettingen van stof, schorten, honing, honingproducten,
sjaals, woonplaids, jam, chutneys, kaarten, zelfgemaakte
sambal, steigerhouten voorwerpen, edelstenen, heerlijke
zelfgemaakte hotdogbroodjes
en carrot-cake, openhaardhout

Wijdemeren wordt deze spreker
nog bekend gemaakt.
Starter van het jaar
Tijdens de netwerkborrel wordt
ook bekendgemaakt wie zich
het komende jaar dé startende
ondernemer van Wijdemeren
mag noemen? Is dat Vincent
van Heijst van de Thermgroep,
Roald Wentink van Steigerverlichting.nl of Mats Smit van
Smit’s Delicious? De netwerkborrel start om 15:00 uur bij
restaurant Docks, Moleneind
5, Kortenhoef. Aanmelden via
www.wijdemeren.nl/dagvandeondernemer.
en limoncello lekkers. Een loterij met mooie prijzen. En
alle ruimte om gezellig even
te zitten en een kopje koffie/
thee/ warme chocolademelk en
warme appelsap met kruiden
te drinken. Voor lekkers wordt
natuurlijk ook gezorgd. Graag
tot de 24ste!

Ooooh wat zijn wij blij
er zijn gluten- en suikervrije Pieten bij
Sinterklaas heeft dit jaar iets
bedacht,
Hij heeft suiker- en glutenvrije
Pietjes meegebracht
Deze Pietjes hebben hele lekkere pepernoten

Die in zakjes zitten afgesloten.
Dan kan je de pepernoten veilig eten
Zonder dat papa’s en mama’s
beginnen te zweten.
Omdat de Pietenbakkers graag

willen weten
hoeveel pepernoten zij in deze
samenstelling mogen creëren
Willen wij u vragen ons erop te
attenderen
Het liefst een paar dagen van

Uitvoering Messiah
Zondag 25 november a.s. zal door
het Vocaal ensemble Voices uit
Bussum en het Wilhelminaconsort onder leiding van Piet Philipse
het meesterwerk van Handel de
Messiah uitgevoerd gaan worden.
Solisten: Heleen Meijer, sopraan;
Daniëlle Buijck, alt; Alan Belk,
tenor en Palle Fuhr Jorgensen, bas.

De uitvoering vindt plaats in de
Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum.
Aanvang 14.30 uur. Kaarten voor
dit concert (€.10,-- inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar via
www.voicesbussum.nl, aan de
kerk of bel met 06-20943587 en ze
worden bij u thuisgebracht.

tevoren,
Zodat de Pieten de juiste
grondstoffen kunnen scoren.
Wilt u het op info@stichtingsloep.nl vertellen,
Welke variant de Pieten kunnen bestellen.
Deze speciale pepernoten worden bewaakt door onze Hoofdpiet

Zo weten wij zeker dat u de
juiste Piet niet over het hoofd
ziet.
De Pietenbakkers zien uw reactie graag tegemoet,
Dan komt het voor alle kinderen goed.
Lieve groet van de Pietenbakkers

Themaochtend over Pampus Sinterklaas persbericht

Op woensdag 21 november is
er van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht een themaochtend
over forteiland Pampus toen en
nu door Peter Claesen.
Peter Claesen, gids op Forteiland
Pampus, geeft deze ochtend een
presentatie over het Forteiland
Pampus met heel veel foto’s. Hij
zal de volgende onderwerpen
bespreken: een stukje voorgeschiedenis, de stelling van Am-

sterdam, aanleiding en bouw van
Pampus, de periodes tot en met
en na de 2e Wereldoorlog, de
Pampus Xperience en duurzame energie. Iedereen is van harte
welkom.
Op een themaochtend in Loosdrecht 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.

Hebben jullie al zo’n mooie ‘Kussensloop’ gemaakt voor Sinterklaas en zijn Pieten?
Want over een paar dagen kunnen wij al van hun
aanwezigheid genieten.
En heb je het slaapliedje van Rox geoefend met
de kinderen van je klas
Via www.stichtingsloep.nl vind je elke bijbehorende danspas
Aanstaande zaterdag mogen wij Sinterklaas bij
Jachthaven Wetterwille al verwelkomen,
Als alles volgens planning verloopt hoopt de Sint
daar rond 12 uur met zijn prachtige boot aan te
komen.
Om half 12 gaat het feest met veel dansen en
springen bij Jachthaven Wetterwille al beginnen,
Samen zien wij de boot dan van verre aankomen,
en halen we de Sint groots binnen.
Als de burgemeester Sinterklaas en zijn Pieten
aan wal heeft mogen begroeten,
Is er voldoende gelegenheid om de Sint en zijn
Pieten persoonlijk te ontmoeten.
Om 13 uur moeten wij Sinterklaas bij Jachthaven
Wetterwille dag gaan zeggen,
En gaat hij de tocht met zijn trouwe paarden
richting Nieuw-Loosdrecht afleggen.
Na een korte pauze zal Sinterklaas weer snel met
zijn tocht verder gaan,
En begint zijn rondtoer door Nieuw-Loosdrecht
om 15 uur op de Frans Halslaan.
Na deze tocht door Nieuw zullen alle Pieten en
Sinterklaas eindigen op het Lindeplein.

Met een speciaal fotomoment en veel muziek
wordt dat een waar festijn.
Rond 16:30 uur zal sinterklaas op het Lindeplein
helaas weg gaan,
En kan hij bijkomen van alle indrukken die hij in
ons mooie Loosdrecht heeft opgedaan.
Natuurlijk vergeet Sinterklaas de zieke kindertjes
ook niet,
Mocht er een kindje niet bij de intocht kunnen
zijn meldt dit dan tijdig aan onze regelpiet.
Sinterklaas verwacht jullie zaterdag 17 november
allemaal,
Want zijn jaarlijks terugkomen in Loosdrecht is
voor hem altijd erg speciaal.
Wanneer:
Zaterdag 17 november
Waar: 		
11:30 bij Jachthaven
		Wetterwille
		
15:00 Start rondtoer door 		
		Nieuw-Loosdrecht
		
(zie voor de route de site van
		stichting sloep)
		
15:30 Feest op het Lindeplein
		
Kent u een ziek kindje meldt u
		
zich dan bij de Regel-Piet:
		06-25232854.
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BEGROTING 2019
De begroting 2019 is vastgesteld en ziet er rooskleurig uit.
Er is voldoende geld om de vaste lasten te betalen. Ook is er
ruimte om de plannen uit het bestuursakkoord uit te voeren.
Op deze pagina’s laten we zien wat de inkomsten zijn, hoe
we het geld besteden en welke plannen we volgend jaar
uitvoeren. En niet onbelangrijk: wat betaalt u hier volgend
jaar voor? Benieuwd geworden naar de begroting?
Kijk op www.wijdemeren.nl/begroting.
Jan Klink
wethouder financiën

INKOMSTEN

25

€

miljoen

WAAR KOMT HET VANDAAN?

+

Van het Rijk

€

€

2,6
miljoen

+

Onttrokken
aan reserves

€

22,1

miljoen

= 49,7
miljoen

Lokale heffingen en
andere inkomsten

14,5

€

miljoen

7,6
miljoen

LOKALE HEFFINGEN

ANDERE INKOMSTENBRONNEN

Onroerende zaakbelasting (OZB)

€ 6.421.000

Verkoop gronden

Rioolheffing

€ 3.337.000

Bijdragen leerlingenvervoer en huishoudelijke hulp

Afvalstoffenheffing

€ 2.561.000

Verhuur gebouwen en accommodaties

Hondenbelasting

€

125.000

Toeristenbelasting

€

295.000

Forensensbelasting

€

426.000

Lijkbezorgingsrechten

€

340.000

Leges omgevingsvergunning

€

637.000

Overige lokale heffingen

€

342.000

UITGAVEN
WAAR GAAT HET NAAR TOE?

Bestuur en
Burger
Veiligheid
Economische
zaken, recreatie
en toerisme

HOEVEEL BETAAL IK IN 2019
VOOR EEN WONING VAN € 350.000 (PRIJSPEIL 1 JAN. 2017)

OZB

2018

2019

€ 449

€ 466

Afvalstoffenheffing

€ 268

€ 272

Rioolheffing

€ 286

€ 270

€ 1.003

€ 1. 008

Natuur, milieu
en ruimtelijke
ontwikkeling
Algemeen
Openbare
ruimte
Sociaal domein

TOTALE
UITGAVEN

49,7
miljoen
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WAT GAAN WE DOEN?
BURGEMEESTER FREEK OSSEL
Verbeteren (digitale) dienstverlening
o.a. door het aantal digitale
producten uit te breiden.

Veiligheid en leefbaarheid:
• BOA’s zichtbaar in
dorpen èn op water
• een extra BOA
• extra investering veiligheid

Verder versterken organisatie.

WETHOUDER JAN-JAAP DE KLOET
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen:
• uitbaggeren Loosdrechtse Plassen
• uitbreiden vaar-, wandel- en fietsroutes
• samen met ondernemers de recreatiesector versterken en uitbreiden
Porseleinhaven

Huizen
bouwen:

7
app.

Voorstraat

Nedervecht

12
pakhuizen

18
rijwoningen

12

2-onder-1
kap woningen

1
vrijstaande
woning

Erve Knorr

5
eengezinswoningen

12
app.

30
eengezinswoningen

52
app.

WETHOUDER JAN KLINK
Start bouw van eerste integraal kindcentrum
in Loosdrecht. In zomer 2020 gereed.
Verbeteren samenwerking ondernemers
en gemeente. Eén contactpunt voor
advies en ondersteuning.

WETHOUDER ROSALIE VAN RIJN

24

In beeld: alle permanente woonlocaties en de mogelijkheden tot alternatieve
woonvormen per kern. Realisatie 24 tiny houses aan Dennenlaan.
Vanaf 2019: jaarlijks 20.000 euro extra naar kunst en cultuur.
We maken het aanvragen van Wmo-voorzieningen
gemakkelijker daar waar het kan.

€ 20.000

Sterke dorpen: samen met inwoners
maken we het nieuwe dorpenbeleid.

WETHOUDER JOOST BOERMANS
Duurzaamheid: nieuwe huizen bouwen we gasloos en we zorgen
voor meer diversiteit in het groen.
Gemeente blijft tegen plan fusie met alleen Hilversum en gaat
verder met plan één gemeente Gooi en Vecht in uiterlijk 2028.
Vernieuwen gedeelte Kortenhoefsedijk en Loosdrechtsedijk ‘tussen de rotondes’.
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Karin Luijten komt naar Loosdrecht
Op donderdag 22 november
komt Karin Luijten om 20.00
uur naar Bibliotheek Loosdrecht. Zij verzorgt in het kader
van Nederland Leest een avond
over koken zonder pakjes en
zakjes.
Karin Luiten is culinair journalist en kookboekenschrijfster. Zij is bekend van dagblad
Trouw en haar succesvolle
kookboeken zonder pakjes en
zakjes. Het belooft een vrolijke,

interactieve avond te worden
het uitgebreid zal gaan over
pakjes en zakjes. Wat valt daar
eigenlijk precies onder?
En wat is er mis mee? Maar
ook: wat is het alternatief? Hoe
kun je lekker en gezond leven
zonder al te veel gedoe?
Ook diverse gezondheidshypes komen aan bod, van diëten
tot detoxen, van glutenvrij tot
koolhydraatarm, van zout tot
suiker.Een zeer informatieve

en inspirerende avond voor
wie nu eindelijk eens wil weten
hoe het precies allemaal zit. En
er valt ook nog wat te proeven
ook.
Tjalk 41; entree € 10,-; bibliotheekleden betalen € 7,50;
Kaarten aan de balie in Loosdrecht of via loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl
en:
035-58 254 88

Kinderyoga van Het Yogapaleis nu ook
in Loosdrecht
LOOSDRECHT - Het Yogapaleis
start vanaf 14 november met
kinderyoga in Loosdrecht. Na
Hilversum en Vreeland wordt
Loosdrecht de derde locatie
van Het Yogapaleis, waar kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar wekelijks yogalessen
kunnen volgen.
De lessen van Suzanne Koelman (37), oprichtster van Het
Yogapaleis, staan bij de kinderen bekend om de bijzondere
avonturen die ze elke week beleven. “Naar aanleiding van een
mooi thema openen we samen

Winterse Dancing Party
Na de laatste zeer leuke en supergezellige party afgelopen september gaan we voor de ‘winterse’ 30+ Dancing Party op de

de magische koffer en gaan dan
‘Op reis met Het Yogapaleis’”,
aldus Suzanne. “We nemen de
kinderen mee op avontuur in
de jungle, we reizen naar de
sterren of gaan op zoek naar
goud in de woestijn. Tijdens
deze avonturen doen we verschillende yogaoefeningen en
deze combinatie vinden de kinderen fantastisch.”
Suzanne zal haar lessen in verschillende leeftijdscategorieën
de komende maanden gaan
geven bij zeilschool De Vuntus
aan de Horndijk. Suzanne: “Het
is een prachtige locatie aan het

water, die de kinderen meteen
al rust geeft. Het doel van mijn
yogalessen is de kinderen meer
rust, ontspanning en zelfvertrouwen te geven. Hierdoor
kunnen ze zich beter concentreren, slapen ze beter en ontwikkelen ze mooie dromen.
Maar plezier staat sowieso elke
les op nummer één, natuurlijk.”
De yogalessen starten op 14
november voor kinderen van 4
t/m 7 jaar van 15:00 t/m 16:00
uur & voor 8 t/m 12 jaar van
16:30 uur t/m 17:30 uur. Een
proefles is gratis, aanmelden
kan viainfo@hetyogapaleis.nl.

prachtige locatie van Landgoed
Zonnestraal. Op zaterdag 24
november. Kom ook en mis het
niet. 30+ Dancing Party is laagdrempelig en een gezellig dansfeest voor iedereen die dertig

jaar of ouder is. In de voorverkoop slechts € 12,50 entree.
www.dancing-party.nl/hilversum;
www.facebook.
com/30plusDancingParty

Burenmaaltijd
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loosdrecht biedt
een ontmoetingsplek waar
u buurtgenoten ontmoet en
nieuwe vrienden kunt maken.
In het Ontmoetingscentrum
worden diverse activiteiten
georganiseerd die daar op zijn
gericht.
Op woensdag 21 november
tussen 12.00-14.00 uur organiseren we weer onze maande-

lijkse gezellige burenmaaltijd.
Het menu bestaat uit een heerlijke runderhachee met rode
kool en gekookte krieltjes.
Een toetje mag natuurlijk niet
ontbreken: vla met stoofperen.
Kosten voor deze gezellige
buurtmaaltijd bedragen slechts
€ 10,00. Graag uiterlijk 14 november aanmelden via 0355888229 of via grandcafe@
inovum.nl. We zien u en uw
buurtgenoten graag de 21e.

Inovum benoemt Sophie Keulemans in de raad van toezicht
Mevr. Ir. Sophie Keulemans
- ter Kuile MhBA (1969) uit
Hilversum is sinds 2016 directeur Huisvesting bij Cordaan
in Amsterdam en daarvoor in
dezelfde rol werkzaam bij Vivium (Huizen) en bij Sherpa in
Baarn.
Na haar studie te Delft was zij
tot 2013 werkzaam als architect
en projectontwikkelaar. Zij is

maatschappelijk actief in Hilversum o.a. bij de Hilversumse
Architectuurprijs en in het bestuur van de sportfaciliteiten
van de Hilversumse Mixed
Hockey Club te Loosdrecht.
Vanuit haar bouwkundige achtergrond heeft ze als focus om
ruimte te creëren die bijdraagt
aan het welzijn van mensen,
zeker voor hen waar alles niet

Slagerij Gerard de Nooij
Nederlands kampioen
Tijdens de vakwedstrijden die
vorige week werden gehouden op de Nationale Slagersvakbeurs in Utrecht, heeft slager Gerard de Nooij 7 gouden
oorkondes gewonnen, waarbij
zijn tongenworst werd uitgeroepen tot Nederlands kampioen.
Tongenworst is moeilijk te
maken is, maar de jury vond
het een zeer mooi product dat
veel vaktechniek en ambacht
uitstraalt. Naast deze mooie
prijs werden ook de cornedbeef, Loosdrechtse rauwe ham,
boterhamworst, paardenworst
en witlofgratin met goud bekroond. De beenhamsalade
kreeg zelfs goud met ster! De

producten werden gekeurd
door een vakkundige jury bestaand uit docenten van de slagersvakschool en oud-slagers.
Er werd gekeurd op uiterlijk,
geur, kleur en vooral de smaak.
“Wij zijn erg blij met de prijs”
zei een trotse Gerard de Nooij,
“om dit te vieren hebben we
leuke acties, waarbij u zelfs een
cadeaubon van 50,-euro kunt
winnen.”
Wij zien u graag in onze winkel om de bekroonde en andere
producten te komen proeven!
Slagerij Gerard de Nooij
Lindelaan 102 Loosdrecht
www.slagerijgerarddenooij.nl

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

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

tot 15 nov.		
wo. 14 nov.
20.00 u.
vr. 16 nov.
10.30 u.
vr. 16 nov.
20.00 u.
17/18 nov.
10.00 u.
za. 17 nov.
12.00 u.
za. 17 nov.
16.30 u.
za. 17 nov.
20.30 u.
zo. 18 nov.
10.00 u.
zo. 18 nov.
11.15 u.
zo. 18 nov.
19.30 D.V.
di. 20 nov.
19.30 u.
wo. 21 nov.
10.00 u.
wo. 21 nov.
10.00 u.
do. 22 nov.
12.00 u.

(meer) zo vanzelfsprekend is.
Inovum is een middelgrote
zorgorganisatie in Wijdemeren en Hilversum die als doel
heeft de kwaliteit van leven
van onze cliënten te verbete-

WAT

WAAR

Stem ‘Ondernemer van het Jaar’
Gespreksavond ‘voltooid leven’
Mini-Beurs ouderen/ slechtzienden
Dia-avond Hist. Kring Ldr.
Atelierweekend ‘Hennie’s Atelier’
Aankomst Sinterklaas Loosdrecht
Aankomst Sinterklaas Nederhorst
Prinsenbal Turftrappers
Taizé viering, gereformeerde kerk
Nescio-lezing
Zangdienst met koor Inspiration
Infoavond collectieve opwekking
Themaochtend over Pampus
Spreekuur politie, BOA, wijkteam
Burenmaaltijd

www.wijdemeren.nl
Willibrordkerk, NdB.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
geref. kerk, Nw. Ldr. dijk 53
Middenweg 128, NdB.
Jachthaven Wetterwille, Ldr.
Loswal, NdB.
’t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef
Nw. Ldr. dijk 55. Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
NH- kerk, Noordereind, ’s-Gr.
Dirks Sportcafé, Kortenhoef
Bibliotheek, Tjalk 41, Loosdr
Soc. Cult. Centrum, NdB.
Grand Café Emtinckhof, Ldr.

ren en/of (zoveel mogelijk) in
stand te houden. Inovum doet
dit met een kwalitatief goed
en samenhangend aanbod van
preventie, wonen, welzijn, zorg
en behandeling. Inovum biedt,

verankerd in de wijk, hulp bij
huishouding, dagactiviteiten
en groepszorg, thuiszorg in de
wijk en verpleeg(huis)zorg.
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Schoolontbijt ‘brandstof voor het leren’
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Vorige week
deden verschillende basisscholen mee aan het Nationale
Schoolontbijt. De kinderen uit
de 4e groep van meester Maurits van de Curtevenneschool
mochten zelfs op het gemeentehuis samen met burgemeester Freek Ossel ontbijten. Maar
ook de Regenboog en de Mr.
Kremerschool waren voorzien
van boterhammen, krentenbollen, pindakaas, hagelslag,
yoghurt en fruit.
In een bonte verzameling van
pyjama’s, felgekleurde dierenonesies en andere ochtendkleding wachten de kinderen in de
hal op wat er gebeuren gaat. Ze
zijn al klaarwakker, te oordelen
naar het volume. Mels opent
de dag altijd met pindakaas en
melk, Bram met hetzelfde plus
hagelslag, Mats kiest voor worst
en Jasper heeft een voorkeur
voor een appel, blijkt uit de eerste inventarisatie onder de 29
hongerige kinderen. Meester
Maurits Dollekamp brengt op
subtiele wijze orde in de groep.
Hij wijst zijn 7- en 8-jarigen
erop dat ze hier te gast zijn en
dat tafelmanieren gewenst zijn.
En zo gaat het ook, keurig in
ganzenpas naar het eetzaaltje.

Waar de kinderen vlot hun tafel uitkiezen. Fabienne weet
dat een ontbijt nodig is voor
kracht, Isa noemt dat energie
en Carmen wil absoluut niet
verhongeren. Als de burgemeester binnentreedt, valt het
stil. Met ontzag kijken de jongere Wijdemeerders op naar de
ambtsdrager met ketting. Die
normaal nooit cadeaus krijgt
bij het ontbijt, zegt de heer
Ossel. Nu wel, een mooi boek
met handgeschreven brieven
en tekeningen, een vaas met
knutselbloemen, een waterbeker en zelfs een boeket paarse
bloemen. De kinderen begrijpen heel goed dat een goed
ontbijt eigenlijk de belangrijkste maaltijd van de dag is. Freek
Ossel noemt het ‘brandstof
voor het leren.’ Er blijkt geen
enkel Curtevenne-kind te zijn
dat niet ontbijt. Nu ze ruim
de tijd krijgen, eten de meeste
kinderen waarschijnlijk veel
meer dan ze thuis ooit zouden
doen. De boterhammen, stukjes fruit, krentenbollen en bekers melk vliegen erdoor. De
burgemeester voert aan elke
tafel een geanimeerd gesprek.
De kinderen praten volop over
van alles en nog wat. De school
krijgt een cheque van 100 euro
die ze weer overhandigen aan
de Stichting Kinderpostzegels.

Mr. Kremerschool
Ook de Mr. Kremerschool
deed mee aan dit landelijke
educatieve ontbijtevenement.
Het gezonde ontbijtpakket is
uitgebreid volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf:
volkorenbrood,
tarwebolletjes, krentenbollen, halvarine,
30+ kaas, aardbeienjam, fruit/
groentespread, halfvolle melk,
halfvolle yoghurt, cruesli, thee
en appels. In het pakket vinden
kinderen ook feestelijke placemats, kleurrijke klassenposters
en doeboekjes voor thuis vol
spelletjes, weetjes, tips en re-

cepten voor een gezonde traktaties: zoete en hartige broodlolly’s. Op de Bergse school zijn
ze heel blij met het brood van
bakkerij ‘De 7 Heerlijkheden’.
Na het ontbijt konden de kinderen met nieuwe energie aan
de gang met de lessen.
Andere burgemeester
Een dag later verschijnt locoburgemeester Jan Klink op de
Regenboogschool, met dezelfde ketting. Hij is ook wethouder van onderwijs die aan de
kinderen van groep 1-2 van juf
Ellen uitlegt dat goed ontbijten

niet alleen lekker is, maar ook
nuttig. Dat hebben de kleuters
heel goed door, mede door
de goede voorbereiding door
deze ervaren lerares. Aan de
lage tafeltjes peuzelen de kinderen netjes aan hun ontbijt.
Met vooral veel broodjes van
de plaatselijke Bakker Jeroen.
Bij juf Rianne zijn de zevendegroepers vooral benieuwd wat
aardbeienbietjesprut als beleg
voorstelt. Jelmer durft de eerste hap te nemen. Ook hier een
variatie aan onesies: papegaai,
dino, ijsbeer, draak en waterdruppel.

‘Dankjewel’ voor vrijwilligers Beukenhof
De vrijwilligers van de Beukenhof werden woensdag 7
november bedankt voor hun
inzet met een diner in het restaurant van de Emtinckhof in
Loosdrecht. Het zijn er totaal
maar liefst 140 op evenveel
bewoners en 62 van hen waren
op de uitnodiging ingegaan.
De nieuwe bestuurder van In-

ovum, Mariët de Zwaan, vond
een extra ‘dankjewel’ op zijn
plaats. “Jullie geven kleur aan
het leven van onze bewoners
die zoveel hebben achtergelaten in het leven. Als jullie er
niet waren zouden activiteiten
niet doorgaan. Ik aarzel dan
ook niet jullie belangrijke collega’s te noemen, even belangrijk

als onze andere medewerkers.”
In haar dankwoord namens de
vrijwilligers vertelde Anneke
van Henten dat zij telkens weer
blij wordt als ze ziet hoe blij
bewoners zijn met een beetje
extra aandacht. “En daar doe je
het voor.”
Foto: Vrijwilligers van verpleeghuis
de Beukenhof

Wijdemeerse Vriendensite voor een sociaal leven
WIJDEMEREN – Carin Stolk en
Karin van der Heijden zijn in
2015 begonnen met Friends2Select, de voorloper van de
stichting Vriendenkiezen. Hun
stichting heeft ten doel, mensen verbinden en te zorgen dat
mensen niet in de eenzaamheid belanden of ze uit de eenzaamheid te halen. Zij hebben
een website gerealiseerd www.
vriendenkiezen.nl, gratis toegankelijk voor iedereen, dus
voor mensen met en zonder
portemonnee vanaf 21 jaar.
Www.vriendenkiezen.nl is een
landelijke website, waar mannen, vrouwen en stellen (in wat
voor vorm dan ook) een maatje
kunnen vinden om weer een
sociaal leven te krijgen. Bij het

vinden van een maatje of maa
tjes zal de kwaliteit van het leven
verbeteren en voelen mensen
zich minder eenzaam, zorgen
beter voor zichzelf en gaan meer
bewegen, waardoor ook de ziektekosten zullen dalen. Op onze
site richten mensen zich op anderen in eigen omgeving, dus in
dit geval de gemeente Wijdemeren.
Het concept is innovatief en vernieuwend. “Hiermee bereiken
wij mensen, die voor andere
organisaties onzichtbaar en onbereikbaar zijn. Eenzaamheid
komt onder alle leeftijden voor
en is niet zichtbaar. Het kan iedereen overkomen, ook al heb
je gewoon een baan. Vaak weet
men niet hoe daar mee om te

gaan of uit te komen, terwijl wij
eigenlijk een oplossing voor velen bieden” vertelt Carin Stolk.
De deelnemers variëren in leeftijd van 21 tot 84 jaar.
Karin van der Heijden vult aan:
“Wij hebben deze gratis vriendensite gemaakt, om mensen
weer een sociaal leven te geven,
uit de eenzaamheid te halen,
door mensen met anderen te
laten afspreken om activiteiten
te laten ondernemen of om zelf
een oproep te laten plaatsen,
over wat zij zo graag zouden
willen doen. Eigenlijk is bijna
alles mogelijk. Ze kunnen bijvoorbeeld samen gaan koffie
drinken, koken of gewoon een
wandeling gaan maken. Het zijn
toch de simpele dingen in het

leven wat mensen weer gelukkig maakt!”
Flyeren
Carin en Karin gaan in samenwerking met de gemeente
Wijdemeren, firma DBS Maaitechniek, Installatiebedrijf Birkhoff en Oogzorg Briljant in de
gemeente Wijdemeren, folders
huis aan huis laten bezorgen
met informatie over de stichting
Vriendenkiezen en de website
www.vriendenkiezen.nl, waardoor zij voor mensen nieuwe
kansen creëren. Waarom Flyeren? “In de 3 jaar dat wij ons
hier intensief mee bezig houden
hebben wij onderzocht, hoe wij
het beste mensen kunnen bereiken. Bij het flyeren hebben

wij geconstateerd dat mensen
de folders even laten liggen en
zich toch op een later tijdstip
inschrijven. Deze mensen/doelgroep zijn inmiddels zo lang alleen dat ze eigenlijk niet direct
durven inschrijven, maar door
dat duwtje van onze stichting,
toch uiteindelijk overstag gaan”,
zeggen de initiatiefnemers.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens een op de drie
Nederlanders voelt zich matig
eenzaam. Onder mannen en
vrouwen komt eenzaamheid
ongeveer evenveel voor. Het kan
je allemaal overkomen. Hou
uw brievenbus in de gaten of
ga naar onze gratis vriendensite www.vriendenkiezen.nl om
nieuwe mensen te ontmoeten.
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Groots ‘Wings for Aid’ benefietconcert
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Op vrijdag 30
november is er een groots benefietconcert voor Wings for
Aid met het Orkest van de Koninklijke Landmacht en topvioliste Janneke van Prooijen in de
Korp. Van Oudheusden Kazerne, vlakbij Loosdrecht. Wings
for Aid zet zich in om mensen
in nood te bereiken met zelfsturende hulpdrones en meer.
Tijdens het concert kunt u ook
getuige zijn van een opzienbarende primeur.
Wie met oprichter Barry Koperberg spreekt, wordt meegesleurd in een golf van enthousiasme. Zijn stichting heeft
dan ook in een jaar enorm veel
bereikt. “Zeg maar van Nederland naar de wereld” opent
de man die het concept van
‘een kartonnen doos met vleugels’ bedacht. Inmiddels is zijn
bouwsel succesvol getest in de
Dominicaanse Republiek en
ondersteund door het Wereld

Voedsel Programma (VN).
Ook de ministeries van defensie en economische zaken
en veel grote bedrijven zijn als
partners betrokken bij dit unieke project.
Bereikbare hulp
Veel mensen zijn jaarlijks
slachtoffer van natuurrampen
en oorlogen. Vaak zijn die gebieden niet of nauwelijks te
bereiken. Ook niet voor grotere vliegtuigen. Koperberg
ontwikkelde in samenwerking
met diverse organisaties een
kartonnen doos van 20 kilo
(80 liter) waarin noodrantsoenen van 200/ 300 maaltijden
passen, maar ook dekens, folie,
water, mobieltjes en batterijen,
de eerste levensbehoeften. Een
drone kan op ongeveer 100 meter een doos afwerpen. Bij de
test vlakbij Haïti werden 45 dozen zonder problemen getest.
De volgende stap is een klein
vleugelvliegtuig dat meer dozen kan afleveren, want 1 doos

per drone schiet niet op.
Het ging niet vanzelf. Met de
TU Delft werd de doos ontworpen, het Duitse DLR programmeerde en bestuurde de
drone en het Belgische filiaal
van Smurfit Kappa maakte de
dozen. Naast diverse andere zakenpartners moet Rhenus Logistics ook genoemd worden,
want dozen en drones vanaf
Hilversum naar elders transporten eist deskundigheid op
Schiphol als het gaat om vervoer, douane, enz. “Ja, het gaat
nu heel snel. Van de tekentafel naar de praktijk. Komend
voorjaar willen we de lucht in
met een slim vliegtuig dat al
vliegend de dozen horizontaal
moeten kunnen droppen”, vervolgt Barry. Er ligt een gouden
toekomst in het verschiet voor
de producten van Wings for
Aid. Wat velen niet weten, is dat
het Wereld Voedsel Programma dagelijks 20.000 kilo aan
goederen in missiegebieden
aflevert, voornamelijk in Syrië

en Zuid- Soedan. Dat geeft een
indicatie voor een groeiende
behoefte aan kleinschalig goed
bereikbaar transport.
Benefietconcert
Op vrijdag 30 november vangt
het Benefietconcert Wings for
Aid stipt om 20.30 uur aan.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom
in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne aan de Noodweg
37 te Hilversum. Het concert
komt tot stand in samenwerking met de Rotary Club Wijdemeren. Het Orkest van de
Koninklijke Landmacht is een
machtig orkest met 41 blazers
en een 7-koppige ritmesectie.
Waar vind je dat op de wereld,

Getalenteerd tweetal trakteert op topmuziek
Door: Niels van der Horst
KORTENHOEF – 8 november
presenteerde Kunst aan de
Dijk twee jonge aanstormende topmusici. Ella van Poucke
zou vorig seizoen al komen
optreden, maar mocht toen
meedoen met het prestigieuze
Premio Chigiana in Siena, waar
ze prompt won. Ze speelde
samen met winnaar van het
Nederlands Vioolconcours in
de categorie Oskar Back: Niek
Baar.
De Duitse grootmeester Bach
was bij beide uitvoerenden een
favoriete componist. Niek Baar
sprak vooraf het publiek toe
en vertelde dat Anne Bijlsma –
waarbij zowel hij als Ella lessen
had gevolgd – had meegegeven
dat bij Bach niet jij als uitvoerder maar het publiek zijn of

haar emoties kwijt moet kunnen. Bij het eerste werk, sonate
nr. 2 voor viool, zou die emotie
in het begin wel eens verwarring geweest kunnen zijn. Het
stuk opent traag, zit vol contrasten en lijkt melodielijnen
vroeger te verlaten om te verspringen naar de volgende dan
bij andere werken. Meteen erop
volgt een complexe lange fuga.
Bach maakt hier veelvuldig
gebruik van dubbele tonen en
creëert zelfs de illusie van drietonige klanken door de violist
snel te laten kantelen met zijn
greephand. Met geduld loodste Niek Baar het publiek door
deze kunstzinnig zeer hoogstaande delen heen. Toen een
harmonieus sierlijk deel volgde
met zogezegd een enkelvoudige snaarvoering, voelde je
musicus en publiek ontspan-

nen. Op dat moment besefte
je tegelijk wat er voor talent
in Niek Baars schuilt en wat
voor ultiem kunstwerk zojuist
voorbij was getrokken. Achteraf verklaarde hij dat hij bewust
met deze moeilijke suite wilde
openen zodat het publiek daarna meer kon ontspannen en
genieten.
De ontspanning bleef met de
drie dansachtige Inventionen
waarvoor Ella van Poucke zich
bij Niek Baar schaarde. Daarna verliet Niek het podium en
speelde Ella cellosuite nr. 3.
Wat zich bij de Inventionen al
aandiende, kwam nu solo nog
duidelijker naar voren. Daar
zit een cello met een ziel. Ella
omarmt het instrument als een
geliefde: soms een partner, dan
een kind en vervolgens ook
zichzelf. Ze zal het wellicht te

vaak en mogelijk ook niet graag
horen, maar Ella is een beetje
een Amy Winehouse lookalike.
Maar dat werkt geenszins tegen haar, omdat het vooral heel
duidelijk Ella van Poucke is. De
derde cellosuite bedwelmde
en was trance opwekkend met
zijn arpeggio’s en levendige en
gevulde natuur. De celliste leek
een dusdanig lichte basisstreek
te hebben, dat ze qua mogelijkheden om accenten te zetten,
over had. Dat verrijkte haar
dynamiek en daarmee de uitvoering.
Het concert sloot af met het
tweede en derde deel van opus
7 voor cello en viool van de
Hongaarse componist Zoltán
Kodály die heel toepasselijk
veel van Bach hield. Het is een
van de weinige meesterwerken voor cello en viool. Het

(rechts) Barry Koperberg bij een
testvlucht
symfonische popmuziek met
krachtige groove en vette beat.
Het orkest speelt toepasselijk het programma ‘Missions’.
Ook topvioliste Janneke van
Prooijen geeft acte de préséance, ze is actief op vele festivals
door Europa.
Er volgt ook een belangwekkende onthulling op deze
avond. Wat wil Barry Koperberg nog niet openbaren. Het
feit dat de inspecteur- generaal
van de krijgsmacht aanwezig is,
is een hint.
Kaarten à € 35,-: wingsforaid.
org/concert. Wees er snel bij!
kent folkloristische elementen,
spannend samenspel en aparte
wendingen. Het lijkt alsof de
componist bij te voorspelbare
frasen ingrijpt en een nieuw
pad inslaat zodat je als toehoorder continu alert blijft en je telkens afvraagt waar je nu weer
terecht komt.

Parkinson Café Laren
Donderdag 15 november
2018 is het vanaf 14.00 uur
weer tijd voor een openbaar
consult van dr. Krul. Hij
zal aandacht schenken aan
Parkinson en Parkinsonisme
en verder eventuele nieuwe
ontwikkelingen omtrent de
medicatie. Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251CM
Laren (Ridderzaal) www.
parkinsoncafelaren.nl

Lezers schrijven...
Wat is een toezegging nog waard?
De gemeente heeft een lastige taak. Acteren als spin in een bijzonder web. Initiatiefnemers
die iets willen en aanwonenden die daar iets van vinden. Er wordt wat afgepraat om alles
goed door te kauwen.
Neem nu de Godelindehof. Het bouwproject, opgerekt tot maximaal, aanwonenden in de
stress en daar was dan de toezegging dat er een hoge heg zou komen. Welnu, er staat een
hekje op heuphoogte, dat is dus niet de afspraak. Vanaf juli trekken wij hierover al aan de
bel getrokken. Kom die afspraak toch na.
Wachttijd WMO
Neem iemand die een beroep doet op de WMO. De wet zegt dat er binnen bepaalde tijd een
beslissing moet zijn. Wat blijkt uit onze vragen? De wethouder neemt 6 maanden de tijd
om pas weer binnen de wettelijke termijn zaken af te handelen. Dat was niet de afspraak.
Groenstrook Knorr-terrein

Neem nu het Knorr-terrein. Er is toegezegd dat de groenstrook met bomen blijft. Maar
ineens verdwijnt het groen en blijkt de grens anders te liggen. Wij sprongen er boven op. ‘De
toezegging kan niet nagekomen worden, sorry’. Sorry?
Eikenrode openbaar
Neem nu het openbare Bos van Hacke. Bekend is dat eigenaar kinderen en honden wil weren. Keer op keer is toegezegd dat de openbaarheid niet beperkt wordt. Wat blijkt, er hangt
al maanden een bord met de tekst ‘verboden voor honden en kinderen én dreiging van sluiting voor iedereen’. Vele inwoners meldden het, maar helaas. Het bord hangt er nog steeds
ondanks de vele toezeggingen dat de gemeente zou optreden. Afspraak is toch afspraak?
Waarom moeten we ons keer op keer zo druk maken over gedane toezeggingen. De vraag
rijst: ‘welke waarde heeft een toezegging in Wijdemeren nog?’ Of lost het college dit alsnog
op?
Alette Zandbergen, De Lokale Partij
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'Voetbal’

Bekeravontuur Loosdrecht eindigt
Door:

Michel Kamer

Afgelopen zaterdag is Loosdrecht uitgeschakeld in de
beker door 1e klasser JOS
Watergraafsmeer.
Ondanks
een goede eerste helft en een
prachtig doelpunt van Khalid
El Jebli werd het krachtverschil
in de tweede helft te groot.
Loosdrecht startte voortvarend
aan de wedstrijd en de equipe
van Versluis was duidelijk een
stuk feller dan de bezoekers.
Na 9 minuten voetbal pikte alleskunner Khalid de bal op op
het middenveld, stoomde op
richting doel en knalde vanaf
20 meter laag en droog de 1-0

binnen. Loosdrecht speelde het
eerste kwartier sterk en zowel
Jordi Stins als Khalid hadden
kansen om de score te verdubbelen. Na 20 minuten kwam het
eerste gevaar van JOS maar de
opnieuw opgeroepen veteraan
Ramon van Zoelen liet zien
nog altijd zijn mannetje te staan
onder de lat en redde meerdere
malen uitstekend. Verdedigend
stond het goed met Bert Doornekamp en Jannis Karafillakis
in het centrum, maar toch konden zij niet voorkomen dat JOS
vlak voor rust op gelijke hoogte
kwam. Na een snelle uitbraak
schoot de spits van JOS hard op
goal, oudgediende Zoelen zat er
nog aan maar zag de inzet bin-

nenvliegen.
Tweede helft zette JOS het om
en met een extra spits en middenvelder voerde het de druk
op. De ruimtes werden te groot
en in de omschakeling bleek
de 1e klasser dodelijk. Toch
had Loosdrecht begin tweede
helft met een volley van Nickay Schenk nog even hoop om
de voorsprong te pakken, maar
die inzet werd gekeerd. Daarna
ging het hard, na een kwartier
spelen in de 2e helft stonden de
oranje leeuwen met 1-3 achter.
In het resterende half uur kwamen daar nog drie, het moet gezegd worden, mooie goals bij.
Eindstand 1-6. Loosdrecht kan

terugkijken op een prima eerste
helft en zal daaruit moed putten
voor de pittige uitwedstrijd bij
FC de Bilt aankomende zaterdag.

Nickay Schenk in een duel (foto:
Piet van Bemmelen)

'Trefbal’

Spannende trefbalstrijd
Vorige week hebben de groepen 7 en 8 van Rehobothschool
en de Terpstraschool een gezamenlijk Trefbaltoernooi gehouden. Het gaat hier om een
kortlopende traditie o.l.v. Linda Spil, vakleerkracht gym.
De Rehobotters en Terpers
speelden in gemengde teams,
meisjes en jongens. Er waren

twee poules, kruisfinales, een
halve finale voor de 3e en 4e
plek en natuurlijk de ultieme
finale. Winnaar werd het zwarte team, nipt gevolgd door het
groene team. Het was volgens
meester Twan ‘een geweldige
dag, met fanatieke doch sportieve wedstrijden’.

12-jarige Julian kinderambassadeur Gehandicapte Kind
KORTENHOEF- Nooit meer
kinderen met een handicap
die worden buitengesloten of
gepest: dat is waar Julian Hendriks (12) uit Kortenhoef zich
het komende jaar voor gaat
inzetten. Hij is samen met Robin Kanon (10) en Marie Claire Lanser (11) gekozen als de
nieuwe kinderambassadeurs
van NSGK, de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind. Dat gebeurde in
een spannende finale in theater

Flint in Amersfoort.
In onze samenleving worden
kinderen met een handicap
vaak buitengesloten. De tien
kandidaten vertelden uit eigen
ervaring wat dit betekent: ze
kunnen niet meedoen in de
speeltuin, kunnen niet terecht
bij reguliere sportclubs, gaan
vaak naar aparte scholen, kunnen een zwembad of winkel
niet in. En ze vertelden wat hier
volgens hen aan moet gebeuren.

Speciale gast was prinses Laurentien. Als initiatiefnemer
van de Raad van Kinderen zet
zij zich ervoor in dat er beter
gebruik wordt gemaakt van de
ideeën en denkkracht van kinderen. Zij was aanwezig om de
jury inspiratie te geven voor
het kiezen van een kinderambassadeur. “Het is niet meer
dan logisch dat kinderen meedenken over maatschappelijke
vraagstukken”, aldus prinses
Laurentien.

De middag werd gepresenteerd
door Lucille Werner. Zanger en
NSGK-ambassadeur Douwe
Bob verzorgde een optreden.
Een registratie van de finale
wordt uitgezonden op NPO
Z@pp Extra, op 21 en 22 december van 19.20 tot 20.00 uur.
NSGK is het goede doel voor
kinderen en jongeren met een
handicap in Nederland. De
stichting helpt hen om gewoon

te kunnen spelen, leren, sporten en wonen, samen met leeftijdgenoten zonder beperking.
Dat kan dankzij de steun van
donateurs en vrijwilligers.
NSGK- ambassadeurs, met Julian
Hendriks, rechts (foto: Stella Gommans)
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STERRETJES

MEDISCHE DIENSTEN

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

NIEUWSSTER.NL
R

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

RESTAURANT Robberse Eiland
LUNCHTOPPERS: TIENTJESKAART

Gezocht, nette en betrouwbare interieurverzorgster
m/v, voor ca 5 uur per
week, Nw Loosdrechtsedijk
06 53 450 440
Tijdelijke woning gezocht
voor oudere dame
06-29044205
Verloren in Loosdrecht:
Zilveren armband ?
?(06) 22 95 27 01?

NieuwsSter
Ook op Facebook,
met honderden views,
likes, enz.

Carpaccio van ossenhaas

10

3-luik van garnaal: garnalencocktail,
loempia en een garnalenkroket

10

Geitenkaassalade
Gerookte zalm & bitterballen van
kreeft

10

Kreeftensoep met Hollandse garnalen
garnituur

10

2 gebakken sliptongen met verse friet

10

Kipsaté met pindasaus, atjar,
kroepoek en friet

10

BQ: Best Quality Wagyu Burger met
friet

10

Mosselpannetje, sausjes en verse friet

10

Gebakken scholfilet met friet

10

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208

Geldig in november 2018 van 11.00 – 16.00 uur

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

