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JA ik wil...
(VER)KOPEN

T 035 582 53 33
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Bij ons bent u aan het juiste adres !
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SeniorWeb voor hulp 
met computers e.a.

In de editie van Wijdemeren 

Informeren van 5 december 2018 

is bij de officiële bekendmakingen 

in de huis-aan-huisbladen een fout 

geslopen. Per abuis zijn de verleen-

de vergunningen niet gepubliceerd. 

De onder het kopje ‘verleende ver-

gunningen’ opgenomen bekend-

makingen zijn onjuist.

Deze vergunningen zijn (nog) niet 

verleend. U kunt de juiste verleende 

vergunningen terugvinden op:

www.wijdemeren.nl/Wijdemeren-

Informeren.

Ook worden de ontbrekende

verleende vergunningen geplaatst

in Wijdemeren Informeren van

19 december.

Rectificatie

We leven in een digitale we-
reld. Zonder computer, pc, 
laptop, tablet of mobiel kun je 
haast niet meer. Steeds vaker 
doen overheidsinstellingen, 
banken en andere instellin-
gen een beroep op uw digitale 
vaardigheden. Eleanor Pascoe, 
Greet Voorneveld, Rob Banis en 
Peter Sneijers van SeniorWeb 
staan twee keer per maand tot 
uw beschikking in Bibliotheek 
Gooi en meer in Loosdrecht. 

Eleanor is de woordvoerder van 
het viertal. Ze is aangesloten bij 
het landelijke SeniorWeb dat 
150.000 leden telt, ze is ook ac-
tief in Hilversum. “Wij willen 

graag de digitale vaardigheden 
van ouderen bevorderen, ieder-
een boven de 55 is onze officiële 
doelgroep. Tot onze bezoekers 
horen zelfs drie 90-jarigen.” Of 
je nu wilt of niet, je kunt niet 
meer heen om de opkomst van 
de informatietechnologie. Vaak 
gaan overheden er simpel van-
uit dat je even kunt reageren 
op een website of dat je even 
een mailtje opstuurt. Of dat 
je even een brief scant of een 
document uploadt. Voor veel 
mensen is dat helemaal niet zo 
eenvoudig en dat geldt niet al-
leen voor ouderen. Gek worden 
sommigen ervan!
Eleanor: “We krijgen hier van 

alles. Vastlopers op de pc of ta-
blet, het opschonen van email, 
het opslaan van documenten 
of foto’s of het kwijt zijn van 
wachtwoorden. Het is een heel 
gevarieerd beeld.” Het allerbe-
langrijkste is dat deze vrijwil-
ligers de tijd nemen voor een 
probleem. Het is niet alleen 
voordoen hoe je iets kunt op-
lossen, maar Greet, Eleanor, 
Peter en Rob zetten de bezoe-
kers ook zelf aan het werk. “Je 
geeft ze een hengel om zelf te 
kunnen werken”, voegt Eleanor 
eraan toe. “Soms moeten we 
iets wel acht keer herhalen. Dat 
maakt niet uit, het is maatwerk 
en we hebben geduld.” 

Veiligheid en nalatenschap
Er zijn twee onderwerpen waar 
SeniorWeb speciale aandacht 
aan wil geven. Dat is de veilig-
heid op de computer. Je wordt 
soms belaagd door phishing 
mails en valse websites. Wees 
voorzichtig met je wachtwoor-
den, is een stelregel waar je 
ook mee geholpen kunt wor-
den. Daarop aansluitend is de 
digitale erfenis van belang. Nu 
komt er een generatie die ge-
gevens digitaal heeft opgesla-
gen. Waar vinden je naasten je 
wachtwoorden en andere gege-
vens?  
Het is de wens van Eleanor 

c.s. in de toekomst individuele 
les op maat  te geven. Daarom 
hopen ze dat meer vrijwilligers 
zich aanmelden om individu-
ele bezoekers te helpen. Dan 
kunnen ze meer tijd vrij maken 
voor een structurele opzet in 
Wijdemeren. 
Voorts bent u elke eerste en 
derde woensdagochtend van 
de maand welkom tussen 10 
en 12 uur bij SeniorWeb. Op 
het adres: Bibliotheek Gooi en 
meer, Tjalk 41; tel: 035- 582 
5488. Email: seniorweb.biblio-
theek@gmail.com.

Foto: Greet, Peter, Rob en 
Eleanor helpen een cliënt Ingezonden 

teksten 

vóór vrijdag 
16.00 uur 

naar:
redactie@dunnebier.nl

Maximaal: 300 wrd. 
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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

Een minuut geduld kan 10 jaar vrede betekenen

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 16 dec: 11.00 uur: 
W. Balk
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 16 dec:  10.00 uur:
Ds. A. Haasnoot
 18.30 uur:
Vervalt tbv kinderkerkdienst
Gerformeerde Kerk
Zo. 16 dec: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger
Beukenhof
Zo. 16 dec: 11.15 uur:
W. Vlooswijk

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 16 dec: 09.30 uur:
Ds. A. van Duinen. 
 18.30 uur:
Kerstfeest voor de kinderen
Nederlands Gereformeerde 
kerk
Zo. 16 dec: 09.30 uur:
Ds. H. de Jong.

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.

5,50

5,95 

Gemarineerde biefreepjes

Vleeswarentrio:
100 gram varkensgebraad
100 gram corned beef
Bakje ei-bielooksalade

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,- 
1e en 2e kerstdag en 31 december geopend

Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

250 gram

LOOSDRECHT - In de Gooi- en 
Eemlander van 5 december jl. 
wordt verslag gedaan van de 
eerste pro-forma zitting tegen 
de 34- jarige Michael V. die 
verdacht wordt van het plegen 
van een aanslag op het leven 
van de Loosdrechtse huisarts 
Stronck.

Michael V. gaat op 12 december 
naar het Pieter Baan Centrum 
voor een psychiatrisch onder-
zoek. In april wordt de zaak 

inhoudelijk door de rechtbank 
Lelystad behandeld. Op ver-
zoek van de raadsvrouw van 
de verdachte stelt de huisarts 
het medisch dossier beschik-
baar. Op dit moment wordt er 
nog onderzoek gedaan naar 
dna-sporen op de kleding van 
V. De steekpartij gebeurde op 
21 augustus in de huisartsen-
praktijk. Michael V. stak de 
huisarts in zijn hals, rug en 
bovenbeen, de huisarts brak 
ook enkele wervels door de 

messteken. Een 17-jarige stu-
dent die passeerde, zag de aan-
slag plaatsvinden. Hij twijfelde 
geen moment en sprong door 
het openstaande raam naar 
binnen. V. schrok en ging er 
vandoor, later werd hij via Bur-
gernet achterhaald. Hij werd 
enkele uren later aangehouden. 
Inmiddels is de heer Stronck 
zodanig hersteld dat hij met 
zijn gezin de rechtszaak kon 
volgen. De verdachte was niet 
aanwezig.

Start rechtszaak tegen verdachte neer-
steken huisarts

INGEZONDEN TEKSTEN
VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR 

NAAR: REDACTIE@DUNNEBIER.NL, MAXIMAAL: 300 WRD. 

2de Kringloopmarkt 
Emtinckhof 

Op zaterdag 29 december 
organiseert de activiteiten-
commissie van de Emtinck-
hof tussen 09.30 en 14.00 
uur de 2de Kringloopmarkt. 

Op deze markt vindt u tal 
van gebruikte spullen en 
zelfgemaakte decoratieve 
artikelen. Wij zoeken voor 
deze kringloopmarkt nog 
deelnemers. Ook is er een 
kinderkringloopmarkt voor 
uw (klein)kinderen. Deel-
name is geheel gratis, u 
dient een eigen tafel(tje) en/
stoel mee te nemen. I.v.m. 
de beperkte ruimte is het 
niet toegestaan om meu-
bels, wasmachines en an-
dere grote stukken huisraad 
te verkopen. Aanmelden 
graag via: 06-466331.
emtinckhof.weebly.com/; 
facebook.com/emtinckhof-
loosdrecht

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 12 dec. 14.30 u. Kerstfeest met koor Allure Wijkgebouw. Eikenlaan. Ldr.
do. 13 dec. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
vr. 14 dec. 15.00 u. Kerstfeest voor allen Bergplaats, NdB. 
vr. 14 dec. 20.00 u. COM Missieconcert, piano, orgel, fagot Sijpekerk, Loosdrecht
vr. 14 dec. 20.15 u. Concert Amstelstrijkers Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 15 dec. 16.00 u. Concert bij kaarslicht Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 15 dec. 10.00 u. Kerstdromenvanger, Spotfabriek Bergstube, IJshal NdB. 
za. 15 dec. 12.30 u. Kerstconcert BMOL Ome Joop, Kromme Rade
za. 15 dec. 16.06 u. Kerstlichtjestocht Sijpekerk, Nw. Ldr.dijk 171
za. 15 dec. 20.30 u. Kerst klaverjassen- en biljarten Wapen van Ankeveen
zo. 16 dec. 13.00 u. Kledingbeurs Willy Kalter Soc. Cult. Centrum, NdB. 
zo. 16 dec. 14.30 u. Swinging Carribean Christmas Concert Martinuskerk, Ankeveen
zo. 16 dec. 15.00 u. Top-2000 Quiz en muziek Wapen van Ankeveen
zo. 16 dec. 15.30 u. Concert Bruckner Consort Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
zo. 16 dec. 19.30 u. Kerstsamenzang gez. kerken NdB. OLV Hemelvaart, NdB. 
di. 18 dec. 19.30 u. Kerstdamavond LDV ‘t Web, Spinnerie 15, Loenen

Activiteiten agenda
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Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

ADVERTEREN? 
DENIEUWSSTER.NL

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

Wij wensen u hele fijne feestdagen!

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De NieuwsSter van
woensdag 26 december 

komt te vervallen.

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

De eerste uitgave van 2019 zal
verschijnen op

donderdag 3 januari 2019.

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Zowel bij de re-
constructie van de Oud- Loos-
drechtsedijk tussen de roton-
des als bij de bouw van het 
Cultureel Centrum Kortenhoef 
ging er in 2018 heel veel mis. 
Dat heeft de gemeente bakken 
met geld gekost. Voor beide 
projecten is een feitenrelaas 
opgesteld waaruit duidelijk 
wordt hoe het komt dat het zo 
slecht is verlopen. Belangrij-
ker nog, het gemeentebestuur 
heeft een serie ‘beheersmaat-
regelen’ opgesteld om deze 
uitwassen in de toekomst te 
voorkomen. 

In een lange tekst wordt tussen 
oktober 2016 en 12 februari 
2018 gedetailleerd de gang van 
zaken voor de reconstructie op 
de Oud-Loosdrechtsedijk met 
nieuw riool en wegdek
uiteengezet. Belangrijk is dat te 
laat bekend werd dat waterlei-
dingbedrijf Vitens een bepaal-
de leiding niet juist heeft door-
gegeven. Wat gevolgen heeft 
voor de aanleg van het wegdek. 
Verleggen of vervangen blijkt 
zeer ingewikkeld en erg duur. 
Er is veel overleg, er zijn veel 
misverstanden. Eerst wordt be-
sloten het project op te splitsen 
met een tijdelijk wegdek, maar 
op 12 februari wordt definitief 
besloten de aanleg minstens 
een jaar op te schorten. 
Het feitenrelaas van het Cul-
tureel Centrum Kortenhoef 
oogt evenmin fraai. Het bouw-
plan was niet goed uitgewerkt. 
Plotseling blijkt dat er 80.000 
euro hogere kosten zijn. Wij-
demeren vindt de extra bijdra-
ge van 30.000 euro (op totale 
bouwkosten van € 350.000) 
van de gemeente aanvaardbaar, 
Pejolam (gebr. Landwaart) en 
bouwbedrijf Interveni betalen 
50.000. Anders zou de kop-
peling met de verkoop van de 

Dobber, met nieuwe winkels 
en appartementen, veel grotere 
nadelige gevolgen hebben. 

Beheersmaatregelen
Het gemeentebestuur heeft de 
twee feitenrelazen in een bre-
der perspectief geplaatst. Er 
zijn paralellen waar de lokale 
politiek lessen uit moeten trek-
ken. Bij beide projecten was 
sprake van tijdsdruk die leid-
de tot een te snelle besluitvor-
ming. Voortaan zal het bestuur 
een extra checklijst inbouwen. 
Ook wil men betere ambtelijke 
‘tegenspraak’. Nu werden ad-
viezen van ambtenaren vaak 
niet doorgezet. Indien een on-
derdeel onduidelijk is, kan de 
volgende stap in het proces nog 
niet begonnen worden. Zorg-
vuldigheid en controle zijn de 
kernwoorden. Voor de ambte-
naren geldt als laatste stap van 
een zgn. escalatieladder een 
beroep doen op de gemeente-
secretaris. Als zij geen gehoor 
vinden bij hun staf of B&W 
kun je de hoogste ambtenaar 
raadplegen. 

Commissie verdeeld
Stan Poels (PvdA/GrL.) vond 
het ‘dapper en transparant’ dat 
het college beheersmaatregelen 
op papier heeft gezet. Namens 
het CDA deed Eric Torsing 
pogingen om ex- wethouder 
Reijn (CDA) te verdedigen. 

De laatste stap op de escalatielad-
der: gemeentesecretaris Wietske 
Heeg (foto: Douwe van Essen)

Wiens naam overigens nauwe-
lijks viel, maar iedereen wist 
dat hij verantwoordelijk was 
voor deze dossiers (plus die van 
het Willie Dasplein). Torsing 
vond het vreemd dat ambtena-
ren zich de mond lieten snoe-
ren. De extra investering in het 
CCK kon hij juist waarderen, 
het was de redding voor het 
totaalplan voor de Meenthof. 
Torsing had geen goed woord 
over voor projectontwikke-
laar Interveni. “Daar moet je 
nooit meer zaken mee doen.” 
VVD- fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen had wel scherpe 
kritiek. Zij meende dat de raad 
‘voor het lapje’ was gehouden. 
Bovendien had zij telkenmale 
gewaarschuwd dat ‘de ambte-
lijke organisatie teveel hooi op 
z’n vork’ had genomen. Alette 
Zandbergen (DLP) was de eer-
ste die rechtstreeks Theo Reijn 
aanviel. ”Zijn wil was wet”, zei 
ze onder andere. Ook meende 
ze dat een aantal raadsleden 
de hand in eigen boezem kon 
steken. Daarbij citeerde ze uit-
spraken die de ex-wethouder 
steunden bij zijn plannen. De 
reconstructie van de Oud- 
Loosdrechtsedijk wordt hele-
maal opnieuw aanbesteed en 
zal in 2019 plaatsvinden.

Escalatieladder om risico’s bij projec-
ten te beheersen

Gewoon jezelf kunnen zijn, res-
pectvol bejegend worden, niet 
bang hoeven te zijn om uitge-
scholden te worden, deel kun-
nen nemen aan alle aspecten 
van onze samenleving, is dat 
niet de basis van onze maat-
schappij? Is dat niet een grond-
recht van iedere burger, jong en 
oud?

Wij denken dat iedere lezer dit 
als vanzelfsprekend beschouwt. 
Toch is er een grote groep men-
sen voor wie dit geen zekerheid 
is, die niet zonder meer gelijk 
worden behandeld en die tij-
dens hun leven geconfronteerd 
kunnen worden met uitsluiting 
en onbegrip.
Dat is de beleving van de LHB-
TI+gemeenschap. Hoewel de 
gemeente Wijdemeren vanzelf-
sprekend emancipatie en gelijke 
behandeling van lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender en in-
tersekse personen ondersteunt, 
blijft het bij het hijsen van de 
regenboogvlag op Coming Out 
Day en ontbreekt een samen-
hangend beleid.

In Wijdemeren spreken we, sta-
tistisch gezien, over ruim 2000 
inwoners op een totale bevol-
king van bijna 24.000. Ruim 
30% meer dan het aantal inwo-
ners van bijvoorbeeld Anke-
veen! Het gaat om inwoners die 
wel zichzelf mogen zijn, maar 
die dit niet altijd kunnen tonen. 
Voor wie het iedere keer een 
afweging is of ze openlijk zich-
zelf kunnen zijn. Die zich als 
tweederangsburgers beschouwd 
voelen door gescheld, ook als 
het niet direct tot hen gericht is.
Denk bijvoorbeeld aan dat voet-
ballertje die een andere speler, 
zonder er bij na te denken, voor 
homo of flikker uitmaakt en 
daar niet op wordt aangespro-
ken door zijn familie of club-
leiding. Waar heb je het over? 
Dat is toch een heel ‘normaal’ 
scheldwoord?
Of die prominente TV-presen-
tator die met trots zijn bekrom-
penheid etaleert als hij spottend 
spreekt over ‘hysterische jonge 
homootjes’ en beweert dat uit de 
kast komen helemaal niet moei-
lijk is en slechts een kwestie van 
karakter is.
Maar ook op school, op de 
werkplek, in verenigingen en 
zorginstellingen is het niet al-
tijd gemakkelijk om openlijk 
jezelf te kunnen zijn. Daar kun-
nen LHBTI-ers geconfronteerd 
worden met sociale uitsluiting, 

misplaatste ‘humor’ of zelfs ge-
welduitingen. Niet alleen in de 
stad, maar ook in onze dorpsge-
meenschap. Dat kan leiden tot 
depressiviteit, eenzaamheid of 
zelfs zelfmoordpogingen. 

Sommigen van u zullen dit her-
kennen, zelf of in hun omge-
ving. Anderen zullen verbaasd 
zijn dat dit probleem nog be-
staat in 2018. Daar moeten we 
met zijn allen mee aan het werk.

D66 motie
D66 Wijdemeren heeft onlangs 
in de gemeenteraad een motie 
ingediend, die met grote meer-
derheid is aangenomen. Die 
motie vraagt het college van 
burgemeester en wethouders 
om een duidelijk en samenhan-
gend beleid te formuleren voor 
de sociale acceptatie, veiligheid 
en welbevinden van de lokale 
LHBTI- ers in onze inclusieve 
samenleving. Waar kunnen we 
dan aan denken? 

De gemeente kan bij advies-
commissies expliciete aandacht 
geven aan de diversiteit van 
de leden, maar ook bij on-
derzoeken naar tevredenheid 
over de gemeente. Er kan een 
klankbordgroep komen waar-
in voorstellen kunnen worden 
aangedragen voor een bredere 
participatie en acceptatie van 
LHBTI-ers in alle sociale ac-
tiviteiten in de gemeente. De 
gemeente kan bij sportclubs 
aandringen op te treden tegen 
scheldpartijen, scholen aanspo-
ren om actief te informeren over 
alle aspecten van inclusiviteit en 
respect voor de ander, bij bejaar-
dencentra en andere zorginstel-
lingen aandacht vragen voor het 
recht om jezelf te blijven zijn en 
bewoners en familie hier actief 
bij betrekken. Daarnaast kan de 
gemeente de kennis en sensitivi-
teit hierover bij de medewerkers 
vergroten en er tot slot bij alle 
maatschappelijke organisaties 
op aandringen om bij de jaar-
lijkse Coming Out Day op 11 
oktober hun actieve en morele 
steun uit te dragen in woord en 
daad en de regenboogvlag te hij-
sen. Gemeenten met zo’n beleid 
werken samen in de vereniging  
van ‘regenbooggemeenten’. In 
de Gooi- en Vechtstreek heeft 
alleen Hilversum het predicaat 
Regenbooggemeente. Laat Wij-
demeren een trotse tweede wor-
den!

Nanne Roosenschoon en Myriam Kooij

Opinie D66 over LHBTI+ beleid

Iedereen moet zichzelf kun-
nen zijn in Wijdemeren, 
toch?
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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

Ons nieuwe adres: 
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

Wij zijn
verhuisd!

Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.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

REGIO- Het algemeen bestuur 
van de Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek is op 5 decem-
ber akkoord gegaan met de ka-
dernota en ontwerpprogram-
mabegroting 2020. 

De begroting voorziet in een 
structurele kostenstijging van 
€ 900.000 met ingang van 2020.  
De kostenstijging komt door 
drie zaken, die voortkomen 
uit wettelijke verplichtingen:  
Allereerst komt het leeuwen-
deel van de stijging (€ 754.000) 
voor rekening van de loon- en 

prijscompensatie. Een ander 
deel van de kostenstijging (€ 
112.500) komt vanwege de Par-
ticipatiewet. De veiligheidsre-
gio wil namelijk mensen met 
een arbeidsbeperking een kans 
geven er te komen werken. Tot 
slot is de prijsstijging nodig om 
een regionale reddingsgroep 
te kunnen inrichten. Zo’n red-
dingsgroep bestaat uit vier 
boten (eentje heeft de veilig-
heidsregio zelf, drie worden er 
gehuurd) en is onderdeel van 
de landelijke reddingsvloot. 
Iedere regio met een zoge-

naamd overstromingsprofiel is 
verplicht zo’n reddingsgroep 
te vormen. De veiligheidsre-
gio Gooi en Vechtstreek heeft 
zo’n overstromingsprofiel. De 
kosten voor de reddingsgroep 
worden begroot op € 35.000 
per jaar.  
Pieter Broertjes, voorzitter van 
de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek is trots op het feit 
dat de Veiligheidsregio geld vrij 
maakt voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Gemeen-
teraden kunnen voor de zomer 
nog reageren op de cijfers. 

Veiligheidsregio akkoord met begroting

In het tienjarige jubileum-
seizoen van de afwisselende 
reeks COM-missieconcerten 
zullen op vrijdagavond 14 de-
cember a.s. om 20.00 uur Ab 
Weegenaar en Sander van den 
Houten orgel, piano en fagot 
bespelen: solo en in duo. Een 
adventsavond in de historische 
Sijpekerk in Nieuw Loosdrecht. 

Twee befaamde organisten die 
beiden de vaste bespeler van 
een van de mooiste orgels in 
Nederland zijn: in de Boven-
kerk te Kampen (Hinsz en Reil) 
en in de Evangelisch Lutherse 
kerk te Den Haag (Bätz):
Ab Weegenaar (1953) studeer-
de fagot en orgel aan het Ste-
delijk Conservatorium in Gro-

ningen. Medio 1995 volgde zijn 
aanstelling als hoofdorganist 
van de Bovenkerk te Kampen. 
Verder is hij actief als koorlei-
der van vier koren maar ook is 
hij als  dirigent  verbonden aan 
het Bach koor en -orkest van de 
Burgwalkerk te Kampen. Met 
ingang van september 2017 is 
hij benoemd tot stadsorganist 
van de gemeente Kampen.

Sander van den Houten (1987) 
is naast organist in Den Haag 
ook titulair-organist van zowel 
de Burgwalkerk als de Broeder-
kerk te Kampen en tweede or-
ganist van de Bovenkerk aldaar.
Daarnaast is hij als dirigent 
verbonden aan het Concert-
koor Immanuël te Kampen en 

de ‘Zang- en Oratoriumver-
eniging Raalte’. Tevens is hij 
cantor van de Theologische 
Universiteit te Kampen. Ook is 
hij vaste begeleider van o.a. het 
Bovenkerk Kamerkoor o.l.v. Ab 
Weegenaar, het Kampen Boys 
Choir en het Roder Jongens-
koor beide o.l.v. Rintje te Wies.

De COM-missie biedt u als 
altijd een kopje koffie of thee 
aan in de pauze. De aanvang 
is 20.00 uur en de kerk is open 
vanaf 19.30 uur. De toegang is 
zoals altijd vrij.

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Appelbeignets
Per stuk € 1,50

 

‘Genoten’ COM-missieconcert in Sijpekerk

Themaochtend klassieke muziek
Op woensdag 19 december is 
er van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht een Themaochtend 
over 12 eeuwen klassieke Kerst-
muziek door Joop van Velzen. 
Tijdens de Kerstperiode, be-
ginnend met de Advent en 
meestal eindigend op 6 januari 
met Driekoningen, wordt veel 
klassieke muziek uitgevoerd 
die in het teken van Kerstmis 
staat. Vaak gaat het om muziek 
gebaseerd op het Bijbelverhaal 
over de geboorte van Jezus. In 
die muziek geven componisten 
uit een periode van 12 eeuwen 

muzikaal uitdrukking aan de 
Adventsperiode in de aanloop 
naar Kerstmis. Met beeld- en 
geluidfragmenten geeft Joop 
van Velzen een overzicht van 
werken uit de ‘traditionele’ klas-
sieke muziek tot en met com-
posities, die ons ‘modern’ in de 
oren zullen klinken. Toch zijn 
het allemaal muzikale schep-
pingen, waarmee bijvoorbeeld 
Hildegard von Bingen, maar 
ook Hector Berlioz én John Rut-
ter en ArvoPärt ons in de sfeer 
brengen van Kerstmis.  
Bibliotheek Gooi en meer, Tjalk 
41, tel: 035- 582 5488. 

Ingezonden 
teksten 

vóór vrijdag 
16.00 uur 

naar:
redactie@dunnebier.nl

Maximaal: 300 wrd. 
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Door: Herman Stuijver

Dit had het kernteam, Nel-
ly van Herk-Lia Baas-Wilma 
Hennipman- Eric Brand, nooit 
verwacht. Er zijn maar liefst 
21 groepen van 55 personen 
aangemeld voor de Kerstlicht-
jestocht op zaterdagavond 15 
december in de tuinen van kas-
teel Sypesteyn. 

Zo’n overweldigende belang-
stelling dat de organisatie de 
planning enigszins heeft aan-
gepast. Om 16.06 uur start de 
eerste groep vanaf de Sijpekerk. 
Na de laatste groep is er tussen 
20.25 tot 21.00 uur nog de gele-
genheid om ‘los’ rond te wande-

len langs de kerstplekken. Maar 
liefst 220 vrijwilligers doen hun 
best om alles glad te laten ver-
lopen. Er zijn 20 coördinato-
ren, van wie er 14 verantwoor-
delijk zijn voor de plaatsen die 
de bezoekers passeren, naast 
zes algemene (licht, kleding, 
verkeer, enz.). Elke groep wordt 
begeleid door een verteller die 
ook strak de tijd moet bijhou-
den: maximaal een kwartier 
per station. Het wordt een be-
toverende wandeltocht door de 
tuinen van kasteel Sypesteyn. Je 
waant je terug in de tijd dat het 
kindje Jezus geboren is. Na het 
welkom door het engelenkoor 
(Praise Loosdrecht/ Snowe) in 
de kerk passeer je de wachters 

bij het blauwe hek. Je ziet onder 
andere de timmerwerkplaats 
van Jozef, de herberg, het dorp 
met bedelaars, koning Hero-
des, soldaten, diverse muziek-
groepjes, een blaasensemble 
van Nieuw Leven en Amicitia, 
schapen met de herders, de wij-
zen uit het oosten met kame-
len en ezels , een engel op een 
schommel en uiteraard de stal 
met Maria en Jozef. In totaal 
word je ongeveer anderhalf uur 
ondergedompeld in een bijzon-
dere ervaring. Licht, warmte, 
muziek, vertellingen brengen je 
in de kerstsfeer. 

Praktisch
Dit is een initiatief van de geza-

menlijke kerken in Loosdrecht, 
die het belangrijk vinden dat 
het kerstverhaal wordt door-
verteld. De entree is gratis, 
onderweg wordt er wel een be-
roep gedaan op uw gulle gaven. 

Vanaf 20.25 uur nog vrije wandelplekken 

Overweldigende belangstelling Kerstlichtjestocht
Komt u zoveel mogelijk per 
fiets of te voet. Parkeren kan 
op het terrein achter de kerk of 
langs de dijk.
Meer info: www.kerstlichtjes-
tocht-loosdrecht.nl

Kerstboom Wijdemerenfonds in elke dorpskern
Donderdag 6 december stak 
wethouder Rosalie van Rijn 
de eerste lampjes aan van de 
‘WIJ-kerstboom’ in Loosdrecht. 
Net als in voorgaande jaren 
staat in elke dorpskern weer 
een prachtig verlichte kerst-
boom van het Wijdemeren-
fonds.

Een kerstboom met twinkelen-
de lampjes die licht en warmte 
geven, die mensen aantrekt en 
zorgt voor verbinding. Vanuit 
die gedachte heeft het Wijde-
merenfonds de traditie ingezet 
om jaarlijks in elke dorpskern 
een verlichte kerstboom te 
plaatsen. Het fonds richt zich 
immers op versterking van de 
saamhorigheid in Wijdemeren 
en ondersteunt daartoe initia-
tieven op het gebied van kunst, 

cultuur, welzijn, sport, natuur, 
dieren of educatie.

Lokale leefbaarheid
Het Wijdemerenfonds (WIJ) 
is een fonds voor en door alle 
inwoners van Wijdemeren. Het 
werft geld uit de samenleving, 
waar mensen een beroep op 
kunnen doen als zij een pro-
ject of activiteit starten dat de 
gemeenschapszin in de dor-
pen stimuleert. Zo heeft het 
fonds dit jaar ondersteuning 
geboden aan de bouw van een 
serre voor dementerende be-
woners bij Amaris De Kuijer. 
Ook is een financiële bijdrage 
geleverd aan het bevrijdings-
ontbijt voor dorpsgenoten op 
Kasteel Nederhorst. Daarnaast 
is meegewerkt aan activitei-
ten speciaal voor leerlingen en 

oudere inwoners tijdens het 
Skûtsjesilen op de Loosdrecht-
se Plassen. Tenslotte zijn er 
middelen beschikbaar gesteld 
voor een nieuw onderdeel van 
het Loosdrecht JazzFestival; 
de JazzBattle voor jongeren. 
Mooie voorbeelden van initia-
tieven in onze gemeente die de 
lokale leefbaarheid vergroten. 
Activiteiten die bewoners zelf 
belangrijk vinden voor hun ei-
gen omgeving.

Meer informatie
Weet je nog niet zoveel van het 
Wijdemerenfonds? Neem dan 
een kijkje op de website www.
wijdemerenfonds.nl. Daar 
vind je alle informatie over 
het indienen van een aanvraag 
en over het schenken van een 
gift of donatie. Ook kun je 

WIJ volgen via Facebook (@
Wijdemerenfonds) en Twit-
ter (@WIJ_Wijdemeren). En 
natuurlijk kun je ook een van 
de bestuursleden aanspreken. 
Neem gerust contact op met 
Rin van der Molen (voorzitter), 
Adriaan Mol (penningmees-

ter), Saskia Luijer (secretaris) 
of Sabine Hendriks, David Pos, 
Jan Willem Schermerhorn en 
Yvonne Sikking. Zij denken 
graag met je mee! 

Door: Herman Stuijver

Terwijl harde wind en dunne 
regen hun best deden om be-
zoekers bij huis en haard te 
houden, liep het afgelopen 
zaterdag lekker door op de 
Winterfair op de Beukenhof. 
Binnen was het een sfeervol 
geheel.

Jozef en Maria stonden in hun 
schamele onderkomen te mid-
den van de schapen en herders 
al klaar voor het kerstfeest, ter-
wijl hun commerciële concur-
rent de kerstman z’n best deed 
om lootjes te verkopen. In de 
theaterzaal vertelt vrijwilliger 
Frank Raackow enthousiast 
over de twee prachtige fietsen. 
Een solide model voor twee 
personen, waarvan een met 
draaistoel, met elektronische 
ondersteuning en van alle ge-

makken voorzien. Regelmatig 
fietst Frank met onder andere 
de 102-jarige mevrouw Lam-
me rondjes door de natuur. Er 
is er ook een met een plateau 
voor een rolstoel. Op de achter-
grond hoor je vrolijke deuntjes 
van een accordeonist die ook 
nog de piano kan bespelen. H 
en A Mode heeft rekken vol 
kleding voor zomer en winter. 
Activiteitenbegeleiders Robin 
en Mylène poseren graag ach-
ter een volle tafel met spullen 
die de cliënten zelf gefabriceerd 
hebben, kerststukjes, gebor-
duurde kaarten, mozaïek, kur-
ken in patronen en kussens. Het 
is af en toe goed opletten dat je 
niet door een rolstoel of scoot-
mobiel over de voeten wordt 
gereden, maar met respect voor 
elkaar lukt het aardig. Café De 
Beuk zit stampvol evenals het 
restaurant. Hier word je over-

weldigd door een mêlee van 
spulletjes, kaarsen, glaswerk, 
brocante, sterren, schalen, enz. 
Er is ook een kraampje waar de 
muziektherapeute hulp zoekt 
voor haar Music&Memory 
project voor mensen met de-
mentie. Je krijgt dan een iPod 
+ koptelefoon met je favoriete 
muziek hetgeen goed is voor 
de afleiding, angst en andere 
momenten. Verderop is er een 
ruime keuze aan sieraden. De 
tafel met prijzen voor de loterij, 
gesponsord door 15 lokale on-
dernemers, ziet er aanlokkelijk 
uit. Natuurlijk ontbreken de 
tientallen boeken niet. Jonker 
Speciaal Schoenen verkoopt 
semi-orthopedische schoenen 
voor diverse typen voeten, 
vooral de brede instap is po-
pulair. Het koffie/thee-karretje 
rijdt voorbij, want de vrijwilli-
gers hebben recht op een bak-

kie. Lobelia is aanwezig met 
diverse kleine plantjes en potjes 
en Woongroep Bussum met 
vogeltaarten en andere potten. 
In de stijlvolle herinneringska-
mer kun je tussen de oude ra-
dio’s en andere nostalgiek een 
foto in kerstsfeer laten maken. 

Buiten kun je, op basis van be-
slag van Jacques Maas, genieten 
van heerlijke verse oliebollen 
en poffertjes, gebakken door 
vrolijke familieleden van hulp-
verleners. Het was weer gezel-
lig. 

Winterfair met veel gezelligheid
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Met veel verdriet hebben wij het bericht ontvangen 
van het overlijden van  
 

Gijs Oudshoorn 
 
Gijs is over een periode van 35 jaar verbonden 
geweest aan ons korps en was erelid binnen onze 
vereniging. 
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, verdere familie 
en vrienden veel sterkte met dit verlies. 
 
Brandweer Gooi en Vechtstreek 
post Loosdrecht 
 
Personeelsvereniging de koppeling 
brandweer Loosdrecht 
 

 

BRUSSEL- De Europese Unie 
geeft Wijdemeren 15.000 euro 
om op publieke plekken in de 
gemeente gratis wifi aan te 
leggen. In Noord-Holland wer-

den ook Texel en Medemblik 
bedeeld door de EU. 
Behalve de drie Noord-Hol-
landse gemeenten krijgen ook 
30 andere Nederlandse ge-

Wijdemeren krijgt gratis wifi van EU

Nu ook Gigabit internet in Loosdrecht
Op het glasvezelnetwerk van 
Breedband Loosdrecht is pro-
vider Hollands Glas actief ge-
worden. Hollands Glas levert 
als eerste provider op het net-
werk 1000 Mb/s (1 Gigabit per 
seconde) upload- en down-
loadsnelheid. Hiermee hebben 
de inwoners van Loosdrecht 
nog meer keuze en kan men 
volop genieten van de onge-
kende snelheid van glasvezel. 

Inwoners van Oud-Loosdrecht 
die zijn aangesloten op het 
glasvezelnetwerk van Breed-
band Loosdrecht lopen met 
Gigabit internet ver voor op de 
rest van Nederland. Andere te-
lecommaatschappijen denken 

erover om pas in 2020 Gigabit 
snelheden aan te bieden. Dit 
kan dankzij de initiatiefnemers 
van Breedband Loosdrecht en 
de brede medewerking van 
bedrijven en inwoners van 
Oud-Loosdrecht. Samen heb-
ben ze er tijd en geld ingesto-
ken om het glasvezelnetwerk 
mogelijk te maken.

Hollands Glas levert overigens 
alléén Gigabit internet, zonder 
TV of vaste telefonie. Dus voor 
iedereen die gewoon snel inter-
net wil en zich redt met de mo-
biele telefoon en TV wil blijven 
kijken via de bestaande aanbie-
der hebben ze voor € 44,50 per 
maand een prima deal.

Meerdere providers
Naast Hollands Glas zijn pro-
viders Teleplaza en Plinq ac-
tief op het glasvezelnetwerk in 
Loosdrecht. Deze bieden wel 
de mogelijkheid om een TV 
abonnement of vaste telefonie 
af te nemen. Ook weten of in 
uw woning een glasvezelaan-
sluiting beschikbaar is of waar 
er campagne wordt gevoerd 
om een aansluiting mogelijk te 
maken? Kijk op www.bb-loos-
drecht.nl/PC_checker.
Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk op onze 
vernieuwde website www.breed-
bandloosdrecht.nl of stuur een 
mail naar secretaris@breedband-
loosdrecht.nl.

Op 29 november werd Wim 
Wolter 66 jaar, dat is op dit mo-
ment voor hem ook de AOW 
leeftijd, en daarmee hét mo-
ment om ‘Route 66’ in te slaan: 
Wim gaat met pensioen.
Daarmee komt er een eind aan 
de 42½ jaar dat Wim in het 
Fysiopraktikum gewerkt heeft: 
in juni 1976 kwam hij als sta-
giaire de praktijk binnen en 
hij is sindsdien een vertrouw-
de kracht geweest binnen het 
team van fysiotherapeuten. 

Vele Loosdrechters vonden bij 
hem de oplossing voor hun 
klachten, problemen en bles-
sures, en met zijn vindingrijke 
oplossingen voor daagse en 
niet alledaagse problemen is hij 
menigeen tot steun geweest. 
Dat is een gebeurtenis om even 
stil bij te staan en dat doen we 
dan ook: we bieden u graag 
de gelegenheid om van Wil-
lem afscheid te nemen in zijn 
vertrouwde omgeving: op 
woensdag 19 december is er 

een informele 
afscheidsrecep-
tie, van 16.00 
tot 18.00 uur, 
in het Fysio-

Wim Wolter met pensioen

praktikum. Vanaf 1 januari 
worden de werkzaamheden 
van Wim overgenomen door 
Marthijn van de Weerd. Ook 
hij is woensdagmiddag aan-
wezig, zodat u gelijk met hem 
kunt kennismaken! Het Fysio-
praktikum, Nootweg 27A, 1231 
CP Loosdrecht.

meenten geld uit Brussel. In to-
taal heeft de EU 2.800 Europe-
se gemeenten geselecteerd. De 
belangstelling voor de subsidie 
was echter nog veel groter: in 
totaal dienden 13.198 Europese 
gemeenten (waaronder 67 Ne-
derlandse) een aanvraag in.

EU-commissaris Mariya Ga-
briel (Digitale Economie en 
Samenleving) heeft 120 mil-
joen euro te verdelen voor het 
zogenoemde WiFi4EU-pro-
ject, waarmee gratis draadloos 
internet in bijvoorbeeld biblio-
theken, musea en ziekenhuizen 

en in parken en pleinen wordt 
gerealiseerd. Het systeem moet 
wel minstens drie jaar in de 
lucht blijven. Er komen nog 
drie aanvraagronden, in to-
taal maken ongeveer 8.000 ge-
meenten kans op subsidie tot 
2020. 

KOPIJ VOOR
3 JANUARI 2019
UITERLIJK 19 DECEMBER,

16 UUR AANLEVEREN 

NAAR:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD. 
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Door: Herman Stuijver

Naast de Beukenhof aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 staat 
het Rijksmonument: de voor-
malige smederij van Daams met 
aangrenzende boerderij. Daar 
wonen en werken Renate Ver-
meijs en Gerard Versteeg. Ze de-
len hun passie voor historische 
panden. Met hun bedrijf ‘Monu-
ment in’ zijn ze de afgelopen 8 
jaar in staat de opdrachtgevers 
van A tot Z te ontzorgen bij een 
historisch pand of monument. 

“Dit pand heeft een prachtige 
uitstraling. De gevel is nog in 
originele staat, je kunt de diverse 
bouwfases herkennen. We waren 
er 2 jaar geleden bij de aankoop 
meteen verliefd op”, opent Rena-

te. “Je proeft echt dat deze voor-
malige smederij, boerderij een 
ziel heeft. Je bent een passant van 
een gebouw”, voegt Gerard eraan 
toe. In de woonkamer wijst Ge-
rard op een wand waar je nog de 
originele bakstenen buitenmuur 
ziet. Verder robuuste houten bal-
ken en een open vide, maar toch 
met huidig comfort. Achter de 
privéruimte werken in diverse 
strak ingerichte ruimtes naast de 
directie-eigenaren Versteeg-Ver-
meijs twee projectleiders, drie 
bouwkundig tekenaars en een 
stagiair. 
Het palet van oudere panden 
waar ‘Monument in’ zich mee 
bezig houdt, is heel gevarieerd, 
van rijks-provinciaal-gemeente-
lijk monument of cultureel erf-
goed tot ‘gewone’ oude huisjes. 

Op de website zie je een indruk-
wekkend portfolio passeren: 
van de Groote Zeesluis in Mui-
den, de Mozes en Aaronkerk in 
Amsterdam tot een verbouwde 
boerderij aan de Kortenhoefse-
dijk of een villa in Blaricum. 

Misverstanden
Renate en Gerard willen twee 
hardnekkige misverstanden uit 
de weg ruimen. “Je hoort vaak de 
volkswijsheid dat je enorm be-
perkt bent als je in het bezit bent 
van een monument. Dat is beslist 
niet waar. Je kan meer dan me-
nigeen denkt. Je moet alleen be-
paalde aanpassingen van goede 
argumenten voorzien. Daarvoor 
is goed onderzoek van belang”, 
vertelt Gerard. Het is ook niet 
zo dat wonen in een historisch 

‘Monument in’ ontzorgt bij een historisch pand

Vera Steutel van NILO op 
hoogste podium

huis alleen voor mensen met een 
goed gevulde portemonnee is 
weggelegd. Renate: “Natuurlijk 
heeft het te maken met de om-
vang en locatie, maar er zitten 
ook pareltjes tussen voor een 
kleiner budget.”Je kunt bij ‘Mo-
nument in’ terecht voor tal van 
diensten, onder andere: advies, 
bouwkundige begeleiding, on-
derhoud, inspecties en subsidies. 
Per 1 januari zal de fiscale aftrek 
voor onderhoud aan Rijksmo-
numenten vervallen. De nieuwe 
regeling moet nog door de Eerste 
Kamer, maar wordt waarschijn-
lijk een subsidievorm waarbij 
38% van onderhoudskosten ge-
subsidieerd kan worden.
Een enorme uitdaging voor on-
dernemers als Renate en Gerard 
vormt herbestemming van in-
dustrieel en kerkelijk erfgoed. 
Steeds vaker zullen er leegstaan-
de complexen of kerkgebouwen 

in dorpen en steden ontstaan. 
“De mogelijkheden zijn talloos, 
maar altijd wel met respect voor 
de geschiedenis. Het is mooi om 
te zien als een dergelijk gebouw 
weer gebruikt wordt en daar-
mee ook de omgeving levendig 
houdt,”, zegt Renate. “Het is best 
complex, want het moet bouw-
kundig, maar voor eigenaar ook 
commercieel aantrekkelijk zijn”, 
voegt Gerard eraan toe.
Uit het gesprek met de gepassi-
oneerde eigenaren van ‘Monu-
ment in’ blijkt dat ze een boei-
ende onderneming runnen, 
met een mix van creativiteit en 
zakelijk inzicht. Ze voelen zich 
betrokken bij Loosdrecht en 
omgeving en dragen ook graag 
binnen eigen regio hun steentje 
bij, bijvoorbeeld met kasteel-mu-
seum Sypesteyn. Kijk eens op: 
www.monumentin.nl . Daar treft 
u een keur aan informatie. 

Walter Muis voor zijn onttakelde paviljoen de Dikke Muis, het paviljoen 
waar zoveel mensen heerlijk hebben genoten van eten en drinken met uit-
zicht op de Loosdrechtse plas (Josje Erkelens).

Door: Michel Kamer

Na de knappe overwinning 
op voormalig koploper Delta 
Sports heeft Loosdrecht nu 
ook het als derde geplaatste 
Veensche Boys verslagen. De 
ploeg van trainer Versluis was 
met 1-2 te sterk voor de ploeg 
uit Nijkerkerveen en dat was 
meer dan verdiend. 
Ondanks de nodige verschui-
vingen in de basiself stond 
het vertrouwde 4-3-3 weer als 
een huis. Mohamed Adarghal 
en Abou Ouaddouh moesten 
plaatsnemen op de bank na 
de verzameltijd niet gehaald 
te hebben door een gemiste 
afslag en dat betekende een ba-
sisplaats voor Jamal Hofwijks 
op linksbuiten en Mervelinho 
Olijfveld terug op linksback. 
Loosdrecht werd na 5 minuten 
al gevaarlijk nadat Jelmer Baas 
een afgemeten voorzet op het 
hoofd van Edwin Klok legde, 
maar de aanvoerder kopte over.  

Loosdrecht klopt ook Veensche Boys

Veensche Boys was dreigend 
doordat Loosdrecht de nodi-
ge risico’s nam achterin en dat 
zorgde voor een paar hachelijke 
situaties voor de goal van A-ju-
nior Fabien van Zoelen. Kha-
lid el Jebli probeerde met een 
afstandsschot de oranjeleeu-
wen op voorsprong te zetten 
maar schoot over. Na 20 mi-
nuten kwam Loosdrecht toch 
op voorsprong. Jelmer Baas 
veroverde de bal op het mid-
denveld en via Jamal werd Ro-
man Getrouw gelanceerd. Die 
twijfelde niet en met een hard 
schot vond de rechtsbuiten de 
verre hoek. Tien minuten later 
werd de marge verdubbeld, na-
dat een corner van Khalid door 
een been van een verdediger 
in eigen doel werd gewerkt.  
Veensche Boys, met flink wat 
lengte achterin, ging op zoek 
naar de aansluitingstreffer en 
werd gevaarlijk uit een aantal 
corners en liet vlak voor rust 
een enorme kans liggen nadat 
een vrije schotkans van dichtbij 
over werd geschoten. 

2e helft
Tweede helft had Loosdrecht 
flinke wind tegen en werd 
het onder druk gezet door de 
thuisploeg. Gelukkig redde Fa-
bien 1 op 1 uitstekend en hield 
hij het doel schoon. Jordi Stins 
leek de Loosdrechters lucht te 

geven, maar schoot rakelings 
voorlangs. Na 65 minuten 
spelen bracht de thuisploeg 
de spanning terug in de wed-
strijd, nadat een kopbal op de 
onderkant van de lat werd ge-
promoveerd tot doelpunt on-
danks een flinke dosis twijfel 
aan Loosdrechtse zijde of de 
bal wel over de achterlijn was 
geweest. De thuisploeg ging 
op zoek naar de gelijkmaker 
maar gaf Loosdrecht daarmee 
een zee aan ruimte achter de 
verdediging. Via verschillende 
prachtige counters kreeg het 
wel 7 enorme kansen op de 
1-3 maar Khalid, Jordi en Nick 
Doppenberg vergaten zichzelf 
te belonen voor hun goede spel 
en schoten of op de keeper, op 
de paal of rakelings naast. 
Uiteindelijk werden de drie 
punten toch binnengesleept 
want het bleef bij 1-2. Weder-
om een mooie teamprestatie 
van de Loosdrechters die met 
deze overwinning bewijzen dat 
de stunt van vorige week te-
gen de koploper geen incident 
was. Volgende week kunnen de 
oranjeleeuwen een mooi reeks-
je neerzetten zo vlak voor win-
terstop als het ook concurrent 
IJFC weet te verslaan.

Uit een corner valt via een tegen-
stander de 0-2 binnen (foto: Piet 
van Bemmelen)

Door: Linda Spil

Zaterdag jl. werd de eerste 
Rayon Voorwedstrijd voor D1 
en 4e divisie- turnsters gehou-
den in de Turn Inn te Amers-
foort. Voor NILO kwamen er 6 
turnsters in actie. 
De dag startte met de tweeling 
Isa en Esmee, nieuwkomers in 
de D1. Ze turnden een mooie 
wedstrijd, op sprong en brug 
werden ze zelfs 1e en 2e. In de 
totaalscore eindigde Isa op een 
7e en Esmee op een 8e plek. 
Ook Carlijn kwam de eerste 
ronde in actie, de balk was 
haar struikelblok, maar verder 
turnde ze een strakke  wed-
strijd. Toen was de beurt aan 
Vera Steutel en zij turnde bijna 
foutloze oefeningen, met een 
supermooi resultaat: Vera werd 
eerste en kreeg het goud om 
gehangen. Daarna mocht Fay 
in actie komen. Fay turnde een 
mooie wedstrijd, alleen op balk 
ging het even mis, maar desal-
niettemin eindigde ze op een 
13e plaats. Hekkensluiter was 

Floortje, na een jaar met pech 
en blessures ging ze er vol voor. 
En het ging echt goed, Floortje 
had een supermooie brugoefe-
ning waarop zij 3e werd. In het 
eindklassement een mooie 10e 
plek die smaakt naar meer. 

Vera Steutel met gouden medaille
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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

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

Te huur 3 kamer appartement
in centrum van Hilversum 
per direct j.l . gerenoveerd
€ 995.00 al in 0610458887

Uw tuinberegening winter-
klaar maken?! Dit kan al 
voor € 49,00 in het Gooi.
Bel voor meer informatie

06-53484096.
Technojet.com Loosdrecht

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

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

Op maandagavond 3 december 
rond 21.15 moesten de hulp-
diensten naar de Industrieweg 
in Loosdrecht voor een voer-
tuigbrand. Een automobiliste 
die net overdag haar rijbewijs 
had opgehaald zag haar auto 

Autobrand volledig afbranden. Ze kon nog 
net op tijd haar spullen uit het 
voertuig halen. De auto vloog 
tijdens het rijden spontaan in 
brand. Vermoedelijk ontstaan 
in het motorgedeelte. Echte 
pech dus voor haar.

Foto: Wessel Kok

Te huur 3 kamer apparte-
ment

in centrum van Hilversum 
per direct j.l . gerenoveerd
€ 995.00 al in 0610458887

Uw tuinberegening winter-
klaar maken?! Dit kan al 
voor € 49,00 in het Gooi.
Bel voor meer informatie

06-53484096.
Technojet.com Loosdrecht

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

Met de feestdagen je eens
laten verwennen met mooie

amuses/hapjes. 
Ga is kijken op

WWW.CULINAIRAAN-
HUIS.NL

06-21687778

Met de feestdagen je eens
laten verwennen met mooie

amuses/hapjes. 
Ga is kijken op

WWW.CULINAIRAANHUIS.NL
06-21687778




