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Kennismaken met cultuur
Het festival was niet alleen
bedoeld om muzikale kunsten te laten zien, maar ook
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1231 HC Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
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MAKELAARS - TAXATEURS

werd beoordeeld. De jury had
het niet makkelijk, maar na
rijp beraad riep zij Jente uit
als winnaar. De 10-jarige pianist won een cheque van €
200,- die ze kan gebruiken om
extra muziekles te nemen.

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

om kennis te maken met andere culturele activiteiten. Zo
konden de kinderen verschillende gratis workshops volgen in en om het muziekgebouw. Bijvoorbeeld een echte
DJ-workshop, leren djembé
spelen bij BMOL World Percussion, graffiti spuiten buiten
bij de skatebaan, rugzakken
pimpen volgens eigen creatie
of je gezicht laten schminken
met glitters en painting. Aan
het eind van de middag was
er nog een demonstratie van
dansschool Van Harten die
danslessen voor kinderen
verzorgt in Kortenhoef en
Nederhorst den Berg. Ondertussen verkocht muziekvereniging Amicitia oude gitaren,
trommen en blaasinstrumenten voor een habbekrats en
maakte
toneelvereniging
DSO reclame voor hun open
repetitie op maandagavond
30 september.

KELAARS.NL

1979

sical act van Thomas, Benthe, Sanne en Roos. Met het
aanstekelijke Mamma Mia
van ABBA stonden de jonge
leden van Spotlight Kids in
de schijnwerpers. Hun enthousiasme werd naadloos
opgevolgd door de popgroep
Madjet. Swingend, met power
en overtuiging speelden de
8-man sterke band een aantal nummers, waarvan er één

N

EST.

Enthousiaste acts
Vervolgens nam de wethouder plaats achter de jurytafel,
samen met componist Rieteke Hölscher en beleidsmedewerker Joris Weijns. De aftrap
was voor Jente Bruinsma.
Moedig stapte ze achter de
vleugel waar ze vol concentratie en uit het hoofd het stuk
‘Once’ van Michiel Merkies
speelde. Een prachtig solostuk dat terecht met applaus
werd ontvangen. Een hele
andere sfeer bracht de mu-

1979 - 201

“Deze hele week besteden we
in Wijdemeren extra aandacht
aan kunst en cultuur en vandaag speciaal voor kinderen”
opende wethouder Rosalie
van Rijn het muziekfestival
KECK. Een hippe, krachtige
naam die staat voor Kunst
en Cultuur Kortenhoef. Zo tegen het middaguur werd het
steeds drukker in ‘t Akkoord.
De start van de talentenshow
trok publiek en dat was volgens Van Rijn precies de

‘LATEN HOREN HOE
LEUK HET IS OM
MUZIEK TE MAKEN’

S

KORTENHOEF - Zaterdag
28 september startte de
kunst- en cultuurweek Wijdemeren met het Jeugdmuziekfestival KECK in
muziekgebouw ‘t Akkoord.
Hoogtepunt was het open
podium waar de 10-jarige
Jente Bruinsma de show
stal met haar pianospel.

bedoeling: “Of je nu op een
dansclub zit, bij een muziekvereniging speelt of in je eentje thuis, bij het open podium
kun je iedereen laten horen
hoe leuk het is om muziek te
maken.”

S-

Door: Saskia Luijer
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Welkom
in het
nieuwe blad
WIJDEMEREN - Het Weekblad Wijdemeren en de
Nieuwsster zijn vanaf deze
week in een nieuw jasje gestoken.
De vormgeving is geheel aangepast, met een nieuw lettertype, nieuwe koppen, een frisse
rode kleur en meer ruimte voor
foto’s. Redactie en uitgever
Dunnebier Print & Marketing
hopen dat het nog prettiger
wordt om elke week dit huis-

aan-huisblad te lezen. Het
Weekblad Wijdemeren en de
Nieuwsster mogen zich verheugen in een hoge leesdichtheid, dat wil zeggen dat driekwart van de inwoners van de
zes dorpen deze bladen wekelijks leest. Zonder overdrijving
kun je stellen dat deze lokale
bladen de smeerolie vormen
in de verbinding tussen de inwoners. De redactie kunt u te
allen tijde bereiken via:
redactie@dunnebier.nl

www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson
is nóg ongeneeslijk.
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

NIEUW LOOSDRECHT
 RK Pauluskapel
Zo. 6 oktober: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen.
 Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 6 oktober: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
Zo. 6 oktober: 18.30 uur:
Ds. A.S. de Winter.
 Gereformeerde Kerk
Zo. 6 oktober: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger.
 Beukenhof
Zo. 6 oktober: 11.15 uur:
Geen dienst.

OUD LOOSDRECHT
 Ned. Gereformeerde
Kerk
Zo. 6 oktober: 9.30 uur:
Ds. A. Siebenga.










WAAR REN
JIJ MEE?
GA NAAR
RENTEGENKANKER.NL

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL 0294237320

Het leven is als een dans,
soms raak je uit balans

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Gemarineerde biefstukreepjes
250 gram

5,50

Samen

5,95

Met gratis bakje aardappelpartjes

Vleeswarentrio:
100 gram zeeuws spek
100 gram runderrookvlees
Bakje scharrelsalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
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.

POLITIEK
Verzet tegen vaarverbindingen
Woensdag 2 oktober 2019
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Recreatief nut betwist
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT - V o r i g e
week dinsdag waren er diverse excursies gepland
om onderdelen van het
Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen ter
plekke te bekijken. Het
bustripje naar de Horndijk
om de vaarverbindingen
tussen de Wijde Blik en
de Loosdrechtse plassen
te bekijken was kort en
regenachtig. Vooraf echter werd er in het clubhuis
van de GWV De Vrijbuiter
uitgebreid stil gestaan bij
het nut van deze vaarverbindingen.
Bij de aanwezigen waren ook
nogal wat ‘s-Gravelanders die
grote vrees hebben voor een
doorgaande vaarverbinding
achter hun woningen aan
het Noorder- en Zuidereinde.
Daarvoor was deze sessie
echter niet bedoeld. Het ging

hier om Kortenhoef en Loosdrecht met elkaar in contact
te brengen over het water.
Namens adviesbureau Sweco
mocht Matthijs Vrij Peerdeman het MER- rapport over de
milieugevolgen uitleggen. Dat
was peentjes zweten, want
op de vraag wat de recreatieve meerwaarde is, bleken de
antwoorden voor de meeste
luisteraars niet bevredigend.

‘RECREATIEVE
MEERWAARDE NIET
BEVREDIGEND’
Weliswaar waren deze rubrieken voor de meeste verbindingen met een plus ingekleurd,
doch de onderbouwing leek
niet sterk. Iemand had het
rapport dat uitging van een
groei van de watersport bestudeerd. Hij meende dat de
aanname dat er veel meer bezoekers naar Loosdrecht zouden komen niet op voldoende
feiten was gebaseerd. Terwijl

dit toch de basis was om miljoenen in het Gebiedsakkoord
te steken.
De wens van watersportondernemers om tegemoet te
komen aan de ‘nieuwe recre-

ant’ die een kort rondje wil
varen, is leidend, maar het is
de vraag of de aantrekkingskracht wel voldoende is.
Interessant was ook de bijdrage van Natuurmonumenten,

een van de 21 participanten.
Een woordvoerder zei dat
men zich zorgen maakt over
de rust in het gebied. De natuurorganisatie moet zich nog
beraden op voor of tegen.

MER vaarverbindingen 99% af
Slechts 1 optie lijkt haalbaar
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT - Het zgn.
MER- rapport waarin 6
vaarverbindingen vanaf de
Wijde Blik naar de Loosdrechtse plassen zijn geanalyseerd, is voor 99%
klaar.
In een Milieu Effect Rapportage wordt minutieus onderzocht of de leefomgeving een
volwaardige plaats krijgt in een
plan, naast het maatschappelijk belang. Projectleider Marc
Laeven legde uit dat de effecten nu voor 99% in beeld zijn.
Mogelijk beslist Wijdemeren in
november of men doorgaat.
Daarna kunnen bewoners
en bedrijven begin 2020 met
eventuele bezwaren komen.
6 alternatieven
Er zijn 6 alternatieven: de
Nulplus, waarin de bestaande
situatie wordt gehandhaafd.
Dan zouden de Raaisluis en

de Mijndense sluis moeten
worden aangepakt.

‘BIJ DE 5E
VERBINDING ZIJN
ER WEL KANSEN’
Er is geen recreatieve meerwaarde. De tweede is een
aftakking van de Vecht vanaf
Loenen. Een hele dure operatie vanwege bruggen en beschoeiing. Als derde zou je via
natuurgebied ‘t Hol en de Vuntusplas door kunnen varen.
Dat heeft negatieve effecten
op de natuur en werd ‘niet realiseerbaar’ genoemd. Dat geldt
min of meer ook voor de doorgang door het Moleneind. Dan
blijven de twee opties met een
doorgang door de Lambertzkade over. Beide gaan dan
verder met een kanaal over
de Loenderveense plas. In de
zesde variant vaar je langs
Horndijk en Veendijk en snijd
je dan af rechtstreeks op de
Loosdrechtse plas. Aantrekke-

lijk voor de recreanten, maar
de komende 10 jaar niet te
doen. Bij de 5e verbinding zijn
er wel kansen. Dan vaar je ook
langs de Horndijk, waar je halverwege een doorsteek maakt

naar de Vuntusplas. De provincie Noord-Holland heeft al
grond ter hoogte van Horndijk
13 gekocht waar je kunt gaan
graven. De kosten zijn laag,
alle soorten sloepen kunnen

erdoor. De natuureffecten kun
je mitigeren, dat is een ambtelijke term voor maatregelen
die voorkomen dat de natuur
verdwijnt. Je verplaatst riet, je
plant elders natuur, enz.
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Dutch Farm International BV
is een groothandel in diergeneesmiddelen
en verkoopt haar produkten wereldwijd
in ongeveer 50 landen.

Sluitende begroting voor
Wijdemeren
Betere dienstverlening aan bewoners

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER ETIKETTEREN /
VERPAKKEN / MAGAZIJN
Het betreft een dienstverband voor 32-36 uur per week. Onze
nieuwe collega gaat zich bezighouden met het (machinaal)
etiketteren en het verpakken van de producten en het klaarmaken van de orders. Verder behoort het laden en lossen tot
de functie, en ook het georganiseerd en schoonhouden van
onze magazijnen.
Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexibele en gezellige collega met een goede fysiek en in het bezit
van een rijbewijs.
Uw sollicitatie uitsluitend
per e-mail richten aan:
Dutch Farm International BV
t.a.v. Maurice Breed
mail@dutchfarmint.com

T: 0294-257525
Nieuw Walden 112
Nederhorst den Berg
www.dutchfarmint.com

NATUUR IN
NEDERLAND

Foto: (v.l.n.r.) Wethouders De Kloet, Van Rijn, Boermans en Klink omringen burgemeester Ossel
Door: Herman Stuijver

inwoners aan de slag gaan.

WIJDEMEREN - B u r g e meester en wethouders
presenteren een sluitende
begroting voor de komende vier jaar. Met het beschikbare geld werkt het
college onverminderd door
aan de stevige ambities op
het gebied van wonen, bouwen, economie, duurzaamheid en het verbeteren van
de dienstverlening.

Stevige ambities
Het college heeft stevige ambities op het gebied van wonen, bouwen, economie en
duurzaamheid. Duurzaamheid
is al een rode draad in het gemeentelijk beleid. In 2020 vindt
een pilot ‘groene leges’ plaats.
Inwoners die extra duurzaamheidsmaatregelen nemen bij
een verbouwing, krijgen onder
voorwaarden korting op de leges. Voor het eerst sinds jaren
is er geld voor economische
zaken. Samen met ondernemers en de provincie wordt
onderzocht hoe de bedrijventerreinen hiermee een impuls
kunnen krijgen.

Jan Klink, wethouder Financiën: “Het is niet vanzelfsprekend dat een gemeentelijke
begroting zonder ingrepen
sluitend is. Veel gemeenten
hebben grote moeite om de
toenemende vraag naar zorg
financieel op te vangen; het
Rijk compenseert tekorten
slechts gedeeltelijk en tijdelijk.
Wijdemeren weet voor de komende jaren een evenwicht
te realiseren tussen de inkomsten, grotendeels afkomstig
van het Rijk, en de uitgaven.”
Doelstelling is in 2020 de
dienstverlening aan inwoners,
instellingen en ondernemers
verder te verbeteren.

Jacques Maas
De Echte Bakker
Nootweg 22, tel (035)58 23 847, Loosdrecht

Belangrijk aspect is de uitbreiding van de online dienstverlening: digitale producten
en diensten, vereenvoudigde
aanvraagprocedures en beter
vindbare online informatie. Bovenal zal er veel aandacht zijn
voor een nieuwe manier van
werken. Er komen twee dorpscoördinatoren die samen met

‘WIJDEMEREN WEET
VOOR DE KOMENDE
JAREN EEN EVENWICHT TE REALISEREN TUSSEN DE
INKOMSTEN (…) EN
DE UITGAVEN.’
Ook vindt een breed onderzoek plaats naar het verkeer
en de mobiliteit in Wijdemeren.
De resultaten worden verwerkt
in een mobiliteitsplan. De uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
gaat volgend jaar verder. In de
loop van 2020 worden knopen
doorgehakt over de realisatie
van een vaarverbinding tussen
de Loosdrechtse Plassen en
het Hilversums Kanaal. Ook de
vaarverbinding ‘s-Gravelandsevaart en ontwikkeling van de
Nieuwe Polderplas zijn projec-

ten die verder geconcretiseerd
worden.
Woningbouw
Het gemeentebestuur wil alles
op alles zetten om voortgang
te boeken met het bouwen van
woningen. Nog dit jaar maakt
het college inzichtelijk wat de
meest kansrijke bouwlocaties
zijn. Daarnaast worden de
bouwplannen Het Achtererf en
de vrijkomend terreinen van
Lindeschool en Terpstraschool
uitgewerkt. Ook starten in 2020
diverse woonpilots. Zo komt er
een wooncoach voor inwoners
met een eigen woning of een
particuliere huurwoning. Ouderen die een woning achterlaten
die geschikt is voor jonge gezinnen ontvangen in 2020 een
premie of bijvoorbeeld een bijdrage voor de verhuiskosten.
Eén gemeente Gooi en Vecht
De visie op de bestuurlijke toekomst blijft onverminderd van
kracht. Het college streeft naar
één gemeente Gooi en Vecht
op termijn. Nu de druk om op
korte termijn te fuseren met de
gemeente Hilversum is weggevallen is er ruimte om hieraan gericht te werken. Geen
tussentijdse (ambtelijke) fusie,
wel passende stappen die de
voorwaarden verbeteren om
dit lange termijn doel dichterbij te brengen. Op dinsdag 12
november neemt de raad een
besluit over de begroting. De
concept-begroting 2020 en de
samenvatting van de begroting
2020 is beschikbaar op
www.wijdemeren.nl.

LOKAAL
‘Clean Up The Lake’ groot succes
Woensdag 2 oktober 2019
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2,5 containers met afval
KORTENHOEF - Op
initiatief van Jachthaven
Kortenhoef gingen afgelopen zaterdag ruim 40 volwassenen en 25 kinderen
aan de slag om afval op
te ruimen. ‘Clean Up The
Lake’ leverde maar liefst
één rolcontainer op met
PMD-afval en anderhalve
container met restafval.
Hans van der Laan de Vries
van de jachthaven: “De actie is bedacht om het gebied
schoon te houden. We willen
ook zoveel mogelijk mensen
bewust maken van het feit dat
afval niet in de natuur hoort.”
Vooraf gaf een medewerker
van Natuurmonumenten uitleg over het gebied dat niet
alleen de Wijde Blik besloeg,
inclusief de eilanden en de recreatiestranden, ook het Moleneind, de Lambertzkade (tot
aan Vreeland) en de Vreelandseweg tot aan de Kanaalbrug. Er kwam heel veel naar

boven. Een kleine greep uit
de containers: veel blikjes, sigaretten, plastic tasjes, drinkpakjes, maar ook een autoband en een oude olieton.

‘PMD- AFVAL WORDT
CIRCULAIR VERWERKT’
Goed geregeld
Jachthaven Kortenhoef had
alles tot in de puntjes geregeld met vuilniszakken,
schepnetten, handy hoops,
veiligheidshesjes en handschoenen in alle maten. Ook
was er koffie of thee met appeltaart vooraf en een lunchpakket voor alle deelnemers.
Er was ondersteuning van diverse partijen: Rabobank, Natuurmonumenten, gemeente
Wijdemeren, provincie Noord
Holland, Renewi, Office Centre Hilversum, restaurant
Docks Fish&Grill en niet in
de laatste plaats : Ondernemend Wijdemeren. De groep

vrijwilligers bestond uit bewoners, maar ook wijkagent
Carl Klein, de scouting, de
wethouders Boermans en De
Kloet waren op het appel. Een

vertegenwoordiger van de
GAD vertelde na afloop hoe
er wordt omgegaan met de
gescheiden afvalverwerking.
Het Plastic, Metalen Verpak-

kingen en Drankkartons- afval
wordt opnieuw gebruikt. Eén
ding was duidelijk, volgende
jaar zal het event opnieuw
plaatsvinden.

Veilig met Wijkbrandweer
Met Remco, Nick en Johan
WIJDEMEREN - We kennen al de wijkverpleegkundige en de wijkagent.
In de 6 dorpen zijn er nu
ook een drietal wijkbrandweermannen. Johan Landwaart voor Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef. Remco Peelen is
actief in Loosdrecht en
Breukeleveen, Nick IJkhout is wijkbrandweerman
in Nederhorst den Berg.
De aandacht voor brandpreventie is de afgelopen
tijd steeds groter geworden.
Brandweer Gooi en Vechtstreek startte begin 2016 een
proef met een wijkbrandweerman in Hilversum. De reden
om een wijkbrandweermedewerker aan te stellen, was om
als brandweer dichter bij haar
inwoners te staan. Inwoners
kunnen op deze wijze laagdrempeliger met de brandweer in contact treden bij vragen over brandveiligheid in

en rond de woning. De proef
bleek een succes.
In 2018 nam het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het
besluit om de wijkbrandweer
in de gehele regio uit te rollen.
Eind mei presenteerden de elf
wijkbrandweermannen en één
vrouw zich. Alle gemeenten in
de regio Gooi en Vechtstreek
hebben nu een of meerdere
(parttime) wijkbrandweermedewerkers tot de beschikking.
Wat doet de wijkbrandweer?
Afhankelijk van de lokale
behoeften zijn de basistaken van de wijkbrandweerman/-vrouw: inwoners bewust
maken van brandveiligheid
in en rond de woning. Indien
gewenst kunnen mensen ook
een (gratis) woningcheck
aanvragen; voorlichting geven in het wijkcentrum of op
andere wijkgerichte locaties;
aanwezig zijn op reguliere

inloopspreekuren in de wijk
en samenwerken met andere
relevante organisaties in de
gemeente.
Preventie steeds
belangrijker
De wijkbrandweer is een onderdeel van het team Brand-

veilig Leven, die voorlichting
op scholen en campagnes zoals de brandpreventieweken,
organiseert. De filosofie daarachter is: voorkomen is beter
dan genezen. Een brand die
niet ontstaat, hoeft ook niet
geblust te worden. Door voorlichting en advies te geven,

Foto: (v.l.n.r.) Landwaart, Peelen en IJkhout flankeren
burgemeester Ossel

kunnen bewoners maatregelen treffen om brand zoveel
mogelijk te voorkomen en hun
huis veilig te ontvluchten als
er onverhoopt toch een keer
een brand uitbreekt.

Contactgegevens
Johan Landwaart;
E-mail: Wijkbrandweer
-Graveland@Brandweer
GooiVecht.nl
Mobiel: 06-10318369
Remco Peelen;
E-mail: Wijkbrandweer
Loosdrecht@Brandweer
GooiVecht.nl
Mobiel: 06-11715473
Nick IJkhout;
E-mail: Wijkbrandweer
-Nederhorst@Brandweer
GooiVecht.nl
Mobiel: 06-20357685
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De helikopterview van Marco

RESTAURANT Robberse Eiland
R

LUNCH TOPPERS

Deze week:

Oesters “Fine de claire”
“Fine de Claire oesters” ½ doz. geserveerd met frambozenvinaigrette.

10,00

ENTRECÔTE | RIB-EYE | TOURNEDOS
10,00

Steak Tartaar
Steak Tartaar met klassiek garnituur, truffelmayonaise, balsamico en toast.

Salade Geitenkaas
Frisse salade met warme geitenkaas, appel, walnoot, tomaat, balsamico en honing.

10,00

Carpaccio
Dungesneden ossenhaas met pestodressing en Pecorino kaas.

10,00

Kipsaté
Kipsaté gemaakt van malse kippendij met pindasaus, atjar en kroepoek.

10,00

Black Angus Burger
Hamburger met tomaat, augurk, uitgebakken spek en Cheddar kaas.

10,00

Pasta met gamba’s, knoflook, tomaat, kaas en bosui.

11,00

Mosselpan
Gekookte mosselen met koude sauzen.

12,50

Sliptong
2 à la meunière gebakken sliptongetjes met Ravigottesaus.

12,50

Entrecôte à la minute
À la minute gebakken entrecôte (150 gr.) met kruidenboter.

12,50

Alle steaks voor 17,50
SLIPTONGETJES 12,50

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208
Pasta Gamba

Gerechten worden geserveerd met brood of friet
Restaurant Robberse Eiland is nu ook op dinsdag geopend vanaf 11.00 uur.

Oud-Loosdrechtsedijk 234 | 1231 NG | Loosdrecht | 06 20302208
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Door: Herman Stuijver
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Op heel veel pannen, messen, snijplanken,
keuken- en bakgerei, bestek, glaswerk & servies

Oldenhof Amersfoort
Langestraat 77
3811 AC Amersfoort
033 4759582

Oldenhof Hilversum
’s Gravelandseweg 8
1211 BR Hilversum
035 6236626

Oldenhof Zwolle
Diezerstraat 100
8011 RK Zwolle
038 4211222

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

KORTENHOEF - ”De drone geeft een heel andere
kijk op je omgeving, omdat je kijkt vanuit een birds
eye, ook wel helikopterview genoemd. Het perspectief is anders en dat
vind ik leuk om met mensen uit de omgeving te delen”, opent Marco van der
Roest. Hij is de beheerder
van Wijdemeren van Boven, met luchtfoto’s die u
kunt bewonderen op Facebook, Instagram, YouTube
en Twitter.

Oldenhof Zwolle
Gasthuisplein 1-5
8011 SB Zwolle
038 4211222

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

“Ik vlieg al een dikke 10 jaar
en sinds 2011 met zelfbouwdrones. Ik speelde al met het
idee van een Facebookpagina, maar Tom Cornelissen
was mij net 3 maanden voor in
2015 met de pagina Luchtfoto’s ‘t Gooi. Toen heb ik de pagina Foto van Boven geopend.
Dit heeft ongeveer een jaar op
Facebook gedraaid, totdat ik
de opmerking kreeg dat dit de
naam van een bestaand bedrijf
was. Toen is het Wijdemeren
van Boven geworden.” Kortenhoever Marco van der Roest is
niet alleen gefascineerd door
de techniek van drones, zijn
interesses gaan verder. Hij is
bezig met alles wat radiografisch bestuurd wordt.
Zo heeft-ie helikopters, auto’s,
vliegtuigen en zelfs een tank,
allemaal speelgoed op afstand. De kennis over dit high
tech materiaal heeft hij grotendeels opgedaan door zelfstudie. Als hij het even niet weet,
zijn er talloze internetforums
die zijn kennis op peil houden.
Marco werkt met semiprofessionele drones en camera’s.

“Zodra het mensen aanspreekt
met bepaalde evenementen
en mooie plekken wordt het
aantal reacties groter. Gemiddeld tussen 500 en een paar
duizend.” Op zijn Facebookpagina heeft Van der Roest
bijna 1100 volgers. Overigens
is hij niet de enige vlieger die
foto’s levert, ook Norman van
der Geer doet een fotografische duit in het zakje.
Lastiger
Wijdemeren van Boven werkt
niet volgens een strak concept. “Ik vlieg eigenlijk alleen
als ik er weer eens zin in heb,
als er een evenement aankomt of als ik ergens voor
gevraagd wordt. Tijd verschilt
van een uurtje tot een paar
uur.” Steeds vaker wordt
Marco benaderd voor evenementen of projecten, maar hij
kan er niet altijd aan voldoen.
Enerzijds door tijdgebrek en
anderzijds door de regels.
“Vliegen wordt steeds lastiger.
De regelgeving is duidelijk,
maar drones worden vaak negatief neergezet in de media.
Bepaalde populaire plekken
ervaren vaker overlast door
het geluid van drones, al ben
ik vaak verder weg dan de wet
vereist. Anderzijds wordt de
privacy steeds meer aangehaald.”
Het blijft puur hobbyisme. Het
gaat Marco c.s. alleen om die
mooie lucht of omgeving die
ze vast willen leggen. “Ik zou
willen dat ik nog lang en gezellig kan vliegen. En dat het geluid van deze ‘vliegende bijen’,
zo is de geluidservaring, nog
minder wordt.”
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Een echte burendag
LOOSDRECHT - Je hoeft
geen
dorpscoördinator
te zijn om te constateren
dat afgelopen zaterdag de
Dirk Smorenberglaan en
de Carl-Heinrich Knorrlaan de gezelligste straten
van Loosdrecht waren. Op
Burendag kwamen ongeveer 130 bewoners van het
nieuwe wijkje Erve Knorr
samen. Het was wat een
Burendag hoort te zijn.
Door: Herman Stuijver

Tegenover het gemeentehuis
ligt een pareltje, volgens Anneke. Zij woont in een appartement. “Ik heb het hier super
naar m’n zin. Je woont tussen
het groen, het uitzicht is geweldig. Heel veel zon om me
heen, heerlijk. Bovendien heeft
deze wijk een luxe uitstraling
door de ruime opzet en de keuze van de materialen zoals de
stenen.” Niet alleen mooi wonen bindt deze groep, ook de
onderlinge sfeer is tot nu toe

goed, zeggen veel bewoners
van de 95 woningen. Johan is
drie maanden bezig geweest
om op z’n eigen wijze drie
slaapkamers te bouwen. Hij is
in gesprek met Jannis, ze kennen elkaar nog van die goeie
ouwe tijd op de middelbare
school. Deze eerste Burendag werd voor een groot deel
gefinancierd door Re Shape,
de projectontwikkelaar. Naast
de gebruikelijke subsidie van
het Oranjefonds. Vier buurvrouwen hebben het feestje
op touw gezet. En met succes,
want de opkomst is groot en er
is van alles te doen. De barbecue van lokale slager Gerard
de Nooij ziet er goed verzorgd
uit, met saté, worstjes, hamburgers en bijpassende sausjes, salade en broodjes. Aan
de kinderen is ook gedacht.
Wijkbrandweerman
Remco
Peelen had diverse spuitspelletjes uitgezet. Bovendien
maakte hij van de gelegenheid
gebruik om het een en ander
uit te leggen over de veiligheid

in huis. Zelfs in de stromende
regen spelen de kinderen lekker buiten op de altijd populaire springkussens. Het parkje

achter de wijk leent zich daar
prima voor. Bewoners hopen
dat de herinrichting ook ruimte biedt voor speelmaterialen.

Burendag in Wijdemeren
Veel gezelligheid en vertier

Overal in Wijdemeren was het Burendag. Wethouder Van Rijn deed hartstochtelijk mee aan de
spellen op het Willie Dasplein in Nederhorst den Berg, Wethouder Boermans plaatste een bijenhotel bij de Schakel in Loosdrecht, en op de Vuntuslaan werden de speeltoestellen geverfd.

Iedereen praat met iedereen.
Het is een echte Burendag om
elkaar beter te leren kennen.
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Warme start JSL schaatsen
JSL blijft geliefd

Verse
Koolvisfilet
helemaal zonder graat!!

€1,10

slechts
per 100 gram

Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur
U kunt bij ons ook pinnen!!

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT - De jeugdschaatsers van Jeugd
Schaatsen
Loosdrecht
hadden op zaterdagmiddag 21 september een warme start in sporthal Eikenrode. Als voorbereiding op
een schaatsseizoen op de
Vechtse Banen in Utrecht.

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovae, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Als presentator Hans Molenaar aan de nieuwe jeugdleden vraagt wie denkt dat
hij of zij al na twee keer kan
schaatsen, steken spontaan
een paar kinderen hun hand
op. Zo moeilijk kan het toch
niet zijn? Het is de jaarlijkse
voorbereidingsmiddag
voor
een nieuw schaatsseizoen.
Al hebben we al jaren geen
natuurijs, schaatsen hoort erbij in Loosdrecht. Nog steeds
slaagt de ijsclub erin om 20
weken per jaar maar liefst 130
kinderen op de zaterdag aan
de schaatstraining te zetten.
Uit een filmpje uit 2014 blijkt
hoe leuk het is. In groepen
krijg je les. Je leert vooruit en
achteruit schaatsen, je moet

GooiTV
Vanaf woensdag 2 oktober
2019 zendt GooiTV het volgende programma uit: Ruud
Bochardt praat over de ondermijning van de zogenaamde
bovenwereld met de voorzitter
van de stuurgroep ondermij-

bukken om door een poortje
te kunnen glijden. Je maakt
scherpe bochten om pylons en
je oefent eindeloos op de diep
zittende schaatshouding. Er
zijn ongeveer 40 vrijwilligers
beschikbaar om samen met
de kinderen per bus naar de
Vechtse Banen in Utrecht te
rijden. Dat is een pendeldienst
in 3 uur.
Duidelijkheid
Molenaar kan niet genoeg
benadrukken dat de ´gouden
regel´ is dat iedereen mee
heen en iedereen mee terug
gaat. Er zijn meer duidelijke
afspraken: zonder helm en
zonder handschoenen mag
je niet schaatsen. Veiligheid
staat hoog in het vaandel. Een
bijdehand jongetje vraagt: En
zonder schaatsen?
Je kunt zelfs een gele of rode
kaart krijgen als je herhaaldelijk niet naar de begeleiders
luistert. De sanctie die volgt
is dat je een keer moet overslaan. Maar bovenal is het
vooral leuk. Want naast de
keiharde training op de glad-

ning, Freek Ossel en de teamchef van de politie, Harm van
de Voorde in het programma In
Derde Termijn. TV Magazine
staat onder andere stil bij de
seniorendag op 12 oktober en
de Burendag. GooiTV Nieuws
waarin met een aantal repor-

de ijzers zijn er veel evenementen. Sinterklaas schaatst
mee, er is een Elfstedentocht,
je hebt de Jumbo IJscup en
een ijsspelletjesochtend. Op
14 december reist half Loosdrecht af naar Flevonice. Aan
het eind van het seizoen krijg
je een schaatsdiploma.
Oefenen op het droge
Na de uitleg over de do’s en
don’ts is er een sportuur om
je conditie op peil te brengen.
Ook om alvast te wennen aan
bepaalde
schaatsbewegingen. Er is ijshockey en een
lange mat met gymnastische
schaatsoefeningen. Je kunt
een slalom met hindernissen in estafettevorm rennen
of gewoon rondjes. Ook is
er een estafette naar de tennisbal. Voordat de spelletjes
aanvangen, oefenen de kids
de JSL-yell: ‘JSL, JSL, wij zijn
top en we zijn snel. Jielahee,
joelahee, Loosdrecht is oké’.
Dat laatste is een waarheid
als een koe. Er is nog plaats
voor kinderen tussen 7 en 12
jaar. Mail naar: ledenadmin@
jeugdschaatsenloosdrecht.nl

ters verslag gedaan wordt van
misdaad en ongevallen, maar
ook aandacht is voor andere
serieuze onderwerpen. Burgemeester Broertjes is In Gesprek Met Yvette de Vries.
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Nelly van Herk
LOOSDRECHT - N e l l y
van
Herk-Hoogendoorn
is opgegroeid in de jaren
‘50-’60 aan het begin van
de Oud-Loosdrechtsedijk
op boerderij Eben Haezer.
“Boerin worden voelde ik
niet als roeping.
Hoewel ik de oudste was weet
ik zeker dat ik niet geschikt
was voor het boerenbedrijf.”
Tot 2 jaar geleden werkte Nelly
in het onderwijs. Ze trouwde
met een boerenzoon en kreeg
kinderen. Vanaf 1988 is ze terug op de ouderlijke boerderij.
Tot 2014 was het een melkveehouderij. Daarnaast maakt
manlief boerderij-ijs en Nelly

startte een educatiebedrijf
voor schoolklassen, kinderfeesten en boerengolf. Sinds
4 jaar fokt men Black Anguskoeien. “Deze leuke zwarte
koeien lopen met hun kalf in
de weiden achter ons huis. Het
vlees is te koop in onze kleine
boerderijwinkel.”
Het leven is qua arbeidsintensiviteit volgens Nelly niet te
vergelijken met vroeger. Ze is
ook altijd 1 ½ dag op school
blijven werken. “Het mooie
van boerin zijn is het werken
met elkaar. Als echtpaar en
ook de kinderen zijn erbij betrokken. Werk en privé lopen
door elkaar. Fijn in de natuur,

PASSIE
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een groene omgeving en de
vrijheid.” Duurzaamheid, opwarming van de aarde, milieu,
klimaat, stikstofbeleid, dierenwelzijn zijn thema’s die spelen. “Wij vinden het fijn dat we
aan onze klanten kunnen uitleggen dat we diervriendelijk
werken en een verantwoord
stukje vlees en boerderij- ijs
produceren.” In 2020 woont en
werkt de familie Hoogendoorn
100 jaar op deze locatie. Opa
Peter is ermee begonnen.
Jongste zoon Jan Peter, de
4e generatie, die behalve zijn
eigen werk ook vleesveehouder is, hoopt dit bedrijf op de
Oud-Loosdrechtsedijk voort te
zetten.

Hermien Kemp
KORTENHOEF - H e r m i e n
Kemp uit Kortenhoef zei
als kind altijd: “Pa, als ik
later groot ben, word ik
boer.” Na de middelbare
landbouwschool heeft ze
het bedrijf van haar vader
in Baambrugge overgenomen. Vervolgens met echtgenoot Wilko de boerderij
verder opgebouwd. “En we
hebben daar vier kinderen
op de wereld gezet, Berry,
Joan, Maiko en Emiel.”
Sinds 2003 wonen de Kemps
op de boerderij van Wilko’s
ouders op de Kwakel in Kortenhoef. Sinds 5 jaar is het
bedrijf omgeschakeld naar

Sylvia Boshuizen
NEDERHORST DEN BERG
Sylvia Boshuizen-Galesloot uit Nederhorst den
Berg wilde al van kleins
af boerin worden, ze was
altijd tussen de dieren te
vinden. Na de HAS is ze
begonnen bij het ministerie van Landbouw. Daarna
werkte ze bij de firma Van
Henten in Loosdrecht. Ondertussen zat ze met haar
vader in een maatschap en
in 2014 heeft ze samen met
echtgenoot Remco het bedrijf overgenomen.
Ze fokken jongvee op. De
kalfjes groeien gezond op, ze
worden drachtig, zodat ze op

2-jarige leeftijd afkalven. Ook
hebben ze schapen, op dit moment lopen de dekrammen bij
de ruim 110 fokooien.
“We hebben de stallen zo ingericht, dat ik de meeste klussen
alleen kan doen. Remco kan
vaak wel bijspringen. En onze
drie kinderen beginnen ook al
mee te helpen.” In de lammertijd is het meer dan full time
werken, dan gaat het ook in de
nacht door. “Het buiten werken
met de dieren vind ik het allermooiste. Naast de vrijheid van
het ondernemen. Maar vooral
het werken met de seizoenen.”
Volgens Sylvia worden boeren

te vaak in de media neergezet als een ‘probleem’ waar
een ‘oplossing’ voor gevonden
moet worden. Ze werken elke
dag hard om goed en gezond
voedsel te produceren voor
de groeiende wereldbevolking. Ze zijn veruit de beste
en goedkoopste beheerders
van het prachtige groene
oer-Hollandse landschap om
ons heen. Elk jaar organiseert
Sylvia Lammetjesdag met veel
enthousiaste reacties. “Wat de
toekomst gaat brengen wachten we rustig af. Maar de kinderen zijn alle drie erg enthousiast gelukkig!”

biologische
bedrijfsvoering.
“Ik melk altijd de koeien twee
keer daags. Dat is voor mij een
rustmoment.” Hermien ervaart
het niet als zwaar, ze weet niet
beter. Er is veel veranderd in
de afgelopen 32 jaar dat ze
boerin is. Ze begon met twee
oude hangende ketels voor 20
koeien. Nu melkt ze 110 koeien in een melkput met 24 tegelijk. Dus de arbeid werd steeds
lichter. “Het mooie van boerin
zijn is: Altijd thuis zijn als de
kinderen uit school komen.
De vrijheid en het werken met
dieren, ook al is dat 365 dagen
per jaar en nooit uitslapen.”
Hermien heeft geen last van
negatieve reacties. “Wij doen

ons uiterste best voor mens,
dier en milieu.” Boerderij ‘t
Veldhoen staat open voor iedereen, zeker in het voorjaar
als de lammetjes worden geboren. Dan komen er zorgcentra en scholen op bezoek. En
natuurlijk vormt Tante Truus
met haar biggetjes een attractie. “Ik heb vertrouwen in de
toekomst. Onze drie jongens
vinden de boerderij geweldig.
Ik hoop dat de boerderij kan
worden doorgegeven naar de
volgende generatie, net zoals
onze ouders dat deden.”
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Bijna jarig?
Vraag geen
kado maar
een donatie.

Recreatief roeien 55plus

Kijk op kadoneren.nl

‘Om mijn vrouw te
eren koos ik een
fonds op naam.’

NEDERHORST DEN BERG
55plus? Kom dan gezellig
roeien bij ons recreatie
team.

Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven door na
te laten aan een goed doel.

Heerlijk bewegen op het wa-

ter, zowel zomers en ‘s winters
als het weer het toelaat. Een
goede opleiding en een veilige boot. Kom eens kijken of
meevaren op een woensdag
of zondag middag. Water-

sport vereniging de Spiegel,
Dammerweg 62a, Nederhorst
den Berg.Tel. Jan van Buuren
035 6562081 en Thea Fenne
0648442215.

Oude foto’s gezocht!

VanEttekovenRietdekkers.nl
Wij zijn genomineerd voor de mooie titel:

KORTENHOEF - In
november is het 50 jaar geleden dat er een prachtig nieuw schoolgebouw
werd geopend aan de Elbert Mooylaan. Toen was
dat nog de Goede Herderschool, later werd dat
de Regenboogschool. 50
jaar is een prachtige mijlpaal, die we gaan vieren!

Op 9 november is er (tussen
15 en 18 uur) daarom een reünie voor alle oud-leerlingen.
In samenwerking met de Historische Kring is er daarnaast
een expositie met foto’s van
de school door de jaren heen.
Maar we kunnen daarvoor nog
veel meer foto’s gebruiken!
Heb jij nog foto’s in je plakboeken zitten? Liggen er nog

foto’s in albums? Dan lenen
we deze foto’s heel graag.
Neem dan contact op met
Alexandra Smit-van Lindenberg (06-13458575, alexandra_van_lindenberg@hotmail.
com) of Esther de Haan-Luijer
(06-40596338, estherluijer@
hotmail.com). Alvast heel hartelijk dank.

Proeverij van en met Oudhollandse likeuren

Om deze mooie titel te verkrijgen,
hebben wij uw stem nodig.

NEDERHORST DEN BERG
Waar komen de likeuren
vandaan? Waaraan ontlenen zij hun naam? En uiteraard: hoe smaakt het?

STEM OP ONS
via www.OndernemerVanWijdemeren.nl
Wij rekenen op uw gewaardeerde steun/stem.

Geen ‘lezing’, maar een cabaretesk programma, een totaalbeleving. Georganiseerd
door de ouderenbonden op

Voor uw rietendak mag u op ons rekenen!

maandag 7 oktober van 14
tot 16 uur, in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Nederhorst den
Berg. Entree is gratis. Er staat
voor u een oogstrelend aangekleed buffet klaar met daarop
ruim 50 soorten Nederlandse
likeuren. Hiervan behoren er
2 tot de zogenaamde Oudhollandse likeuren, die het thema

vormen van de middag. In
de pauze bent u in de gelegenheid zich tegoed te doen
aan het lekkers dat het buffet
biedt! Na de pauze wordt verteld waarom de Oudhollandse
likeuren werden gedronken,
want elke likeur heeft zijn eigen schitterend verhaal.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

✓ Brandwonden Stichting

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

WIJDEMEREN - In
de
week van 6 tot en met
12 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden
Stichting de nationale collecteweek.

De oproep luidt ‘Geef om een
littekenvrije toekomst’. Want
mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van
vervelende opmerkingen en
leven

in een samenleving waarin je
met een geschonden uiterlijk
jezelf driedubbel moet bewijzen. Meer informatie: www.
brandwondenstichting.nl.
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Openhuis Beukenhof

LOKAAL
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Rondleiding en theater
LOOSDRECHT - D o n d e r dag 17 oktober organiseert zorgorganisatie Inovum in de Loosdrechtse
locatie de Beukenhof een
avond over palliatieve
zorg in het kader van de
Week van de Palliatieve
zorg.
Ik heb gehoord dat ik doodga.
Maar tot die tijd leef ik. Met dit
thema wordt tijdens de Week
van de Palliatieve Zorg, van
12 t/m 17 oktober, aandacht
gevestigd op de zorg rondom
het levenseinde. Wat moet je
doen als je weet dat je niet
meer lang te leven hebt? Welke keuzes zijn er? En hoe kun
je iemand in deze fase ondersteunen?
Kom kijken, luisteren en ervaar de waarde van palliatieve zorg, zorg die onmisbaar
is. De Week van de Palliatieve zorg wordt regionaal
georganiseerd door Netwerk

Palliatieve zorg
Vechtstreek.

Gooi

en

Programma
De avond in verpleeghuis De
Beukenhof vindt plaats van
19.00 - 21.30 uur. De Beukenhof biedt naast verpleegzorg
ook een hospice, De Ster. De
avond begint met een rondleiding in het hospice. Hierna
vervolgen we de avond met
een voorstelling van Theater
Aan de lijn: ‘Kon ik maar met
haar praten’. Een lichtvoetige
act, waarbij moeder en dochter om beurten verschijnen.
Met elkaar spreken moeder
en dochter niet over de dood,
maar met/tegen het publiek
wordt openlijk gesproken.

‘KON IK MAAR MET
HAAR PRATEN’
Na de voorstelling is er ruimte
voor gesprek. De aanwezige
geestelijk verzorger en palliatief verpleegkundigen staan

open voor uw vragen en gaan
graag met u in gesprek.
Allen welkom
U bent van harte welkom deze
avond op locatie De Beuken-

hof aanwezig te zijn. Adres:
Nieuw-Loosdrechtsedijk
24
te Loosdrecht. Deze avond
betreft een vrije inloop, aanmelden is echter wel fijn. Dit
kan via m.tiele@inovum.nl.

Meer informatie en het volledige programma voor de hele
regio vindt u op www.palliatievezorggooi.nl.

Geslaagd lustrum Dillewijn
Smullen, bieden en genieten
ANKEVEEN Ondanks
dat het bezoekersaantal
een beetje tegenviel, was
de opbrengst op het eerste
lustrum van theater De Dillewijn zaterdag jl. in Ankeveen bevredigend.
Door: Herman Stuijver

Vijf jaar geleden was de opening van het theaterkerkje onder zonnige omstandigheden,
nu plaagden enkele buien het
evenement. Dat mocht de pret
niet drukken. Buiten stonden
diverse kramen waar je kon
genieten van het goede leven:
een Proeverij met de Ankeveense restaurants Lekr, De
Molen, Het Wapen van Ankeveen en 1244 en de wijnen van
Holkenberg Wijn. Alles in een
all-in arrangement met proeverijmunten à € 15,-, de horeca
was tevreden over de omzet.
Ook de bonbons van Heavenly Chocolat waren toegevoegd
aan het culinaire deel van het

festijn. Het Ankeveense Havenloos Mannenkoor opende
met de bekende meedeiners
onder leiding van dirigent Hans
van Ingen. Volgens bestuurslid
Francoise Vaal is het bestaan
van de Dillewijn, zonder subsidies, een teken van de kracht
van Ankeveen.
42 kavels
Aan veilingmeesters Gé Leurs
en Wim Reymerink de taak
om 42 kavels aan de man te
brengen. De eerste zes kristallen glazen gingen voor 50
euro naar een lange hovenier.
Ex- voetbaltrainer Co Adriaanse bood tickets aan voor FC
Utrecht en Margriet Rademaker had een verrassende koffer
met vraagteken ter beschikking
gesteld die 250 euro opbracht.
Het meeste geld ging naar een
weekend voor twee personen
op een chateau in la douce
France voor € 700,-. Zelfs de
schoenen van Wim Reymerink leverden geld op. In totaal

kwam er op die manier ruim
voldoende binnen, opgeteld
met de drankinkomsten een
bedrag dat wordt aangewend
voor een nieuw podium.
Tussendoor waren er diverse

optredens. De kinderen van
de Jozefschool zongen met
Martine Stam leuke liedjes,
het Saxofoon Kwartet blies
een aantal fraaie nummers,
het
zangkwartet
FourFun

zong swingende songs en de
Big Bad Bruce Band sloot af
met een spetterend optreden.
Inderdaad, Ankeveen op z’n
best.
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Tijd om KBO-lid te worden
Heeft u gelezen dat de Ouderenbonden volgende
week een cabareteske middag hebben over
Oudhollandse likeuren?

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Vacature: Assistent
Teamleider (24/32 uur)
bij Spelekids. Meer info:
spelekids.nl/vacatures

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Yoga/jazzdance combinatie
muzikaal bewegen/ontsp.
v.a 19 Sept. elke Do.10u
O-L’drechtsedijk 112
Renée Beekmans 0626122790
GRATIS PROEFLES
Te koop caravan 9.7x 3.8
de caravan staat bij Pijl
recratie
info 0611331215

Gezellige collega’s
gezocht bij de Avontuurfabriek voor 8-32 uur per
week. Beschikbaarheid op
zaterdag is een must.
Meer informatie: avontuur
fabriek.nl/vacatures
Te koop: accordeon / pianoklavier / mobiele verkoopwagen voor bloemen, groente
e.a. art. / 2 parasols
4 x 3 m. z.g.a.n.
035-6564520.

Mede-organisator is de KBO, de Katholieke Bond van Ouderen, die
nog veel meer dingen doet. De bond komt op voor de belangen
van senioren, en dat is nodig ook gezien de achterstelling van
ouderen op velerlei gebied. Maar buiten de belangenbehartiging
en dienstverlening op landelijk, provinciaal en lokaal niveau biedt
het lidmaatschap ook veel collectieve voordelen, zoals 10x per jaar
het ‘Magazine KBO-PCOB’, collectiviteitskorting op zorgverzekeringen, gezamenlijk energie-inkoop, gereduceerd tarief rijbewijskeuring leeftijd 75+, telefonisch spreekuur over wonen, zorg, welzijn,
gezondheid, juridische zaken en pensioen. En nog veel meer, waaronder een paar keer per jaar een interessante voorlichtingsbijeenkomst in onze gemeente.
Dus… word lid.
Om de kosten hoeft u het niet te laten: €21,- p.j.

Als u zich nu aanmeldt (bijvoorbeeld tijdens de
likeurproeverij), bent u zowel dit jaar als volgend jaar lid.
Ledenadministratie:
Jacques Dunselman, Rivierahof 12,
1394DC Nederhors den Berg
0294 252294, jmdunselman@planet.nl

ANWB Automaatje
Wijdemeren
Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!
Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Fit blijven

met begeleiding
Kom fitnessen bij Inovum
Als u ouder wordt, gaat bewegen soms minder soepel.
Terwijl voldoende bewegen u fit houdt en lichamelijke
problemen kan voorkomen. De fitnesslessen bij Inovum
helpen u hierbij. Een fysiotherapeut begeleidt lessen
en geeft u persoonlijke aandacht en advies.
Handig wanneer u revalideert, of het gewoon prettig vindt
om te sporten met begeleiding. De fitnesslessen zijn er
voor iedereen boven de 50 die graag in beweging blijft.
Meer weten of gratis een keer meedoen?
Neem contact op met Fysiotherapie Inovum:
035 5888 492 of fysio@inovum.nl

Lestijden
Beukenhof
Maandag: 15.30 – 16.30 uur
Dinsdag: 13.30 – 14.30 uur
Donderdag: 13.30 – 14.30 uur
Emtinckhof
Donderdag: 11.00 – 12.00 uur

SPORT
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Gelijkspel in Almere
LOOSDRECHT - Zaterdag
28 september mochten de
Loosdrechtse mannen in
een nieuwe ‘oude’ oranjewit outfit aantreden in Almere tegen ASC Waterwijk.
Waar vorige seizoen nog
nipt in de extra tijd werd
gewonnen, begon het gewoon weer op 0-0.
Door: Nick Doppenberg

Het 1e fluitsignaal is een feit.
Waterwijk begon sterk en
was het eerste half uur dan
ook de dominante ploeg. De
SVL- spelers hielden zich in
bij en het veld werd onnodig
groot gehouden. De Almeerders scoorden dan ook terecht
de 1-0 na vier balaanrakingen
waar geen Loosdrechter tussenkwam. De 2-0 was een
prachtige vrije bal die over de
muur netjes in de hoek werd
afgerond door de nummer 10
van Waterwijk. Naast de 2-0
nog een tegenvaller. Laurens
Moes viel uit door een ongelukkige botsing. Langzaam
maar zeker trokken de oranje-

hemden meer ten aanval. Dit
resulteerde dan ook in de 2-1
door Luuk van Huisstede. In
de rust sprak trainer Versluis
zijn manschappen toe met het
mes op zijn tong.
Tweede helft
De tweede helft was voor de
neutrale toeschouwer een
leuke wedstrijd. Er gebeurde
van alles. Loosdrecht bepaalde het spel. Zo nu en dan
kwam Waterwijk er nog uit
door een snelle counter in de
omschakeling. Maar keeper
Julius bewees zijn waarde.
In de 68e minuut wist Amin
Said dan toch zijn stempel te
drukken. Uit een corner kwam
de bal voor z’n voeten, op de
vierkante cm. omspeelde hij
de tegenstander en poeierde
de bal met de buitenkant van
zijn schoen in de verre hoek:
2-2 De wedstrijd was los en
er werden over en weer overtredingen gemaakt en kaarten
gepakt. Helaas werd er niet
meer gescoord en bleef het bij
een gelijkspel. Volgende week
thuis tegen De Meern.

Houtskool Cup
LOOSDRECHT - T i j d e n s
de wedstrijden om de
Houtskool Cup die dit jaar
op 28 en 29 september jl.
werden gehouden, wordt
gevaren in (oorspronkelijk) houten boten, nl. de
Pampus, 12-Voetsjol en de
Solo. Op het programma
stonden 7 wedstrijden, 4
op zaterdag en 3 op zondag.
Een totaal van 86 zeilers had
zich ingeschreven. Het slechte weer zorgde ervoor dat
veel deelnemers uiteindelijk
van deelname afzagen, de
omstandigheden waren dan
ook echt onstuimig. Vanaf de
eerste start van zaterdag om
10.30 was het ‘alle hens aan
dek’ voor de zeilers. De laatste
wedstrijd op zaterdag werd op
zaterdag nog door een kleine
groep zeilers gevaren. De uiteindelijke winnaar bij de Pampussen Mark Neeleman zei
later: “Het was op het randje.”
Zondag zou om 10 uur de
eerste race starten, maar iedereen keek bezorgd naar
het weer. De regen striemde

over de plas en de wind was
wel net iets minder dan op de
zaterdag, maar zou in de loop
van de dag verder opbouwen
met windstoten tot boven de
30 knopen. Na overleg besloot de wedstrijdleiding dat
het niet verantwoord zou zijn
om zondag het water op te
gaan. Het overgrote deel van
de deelnemers slaakte een
zucht van verlichting. In plaats
van de eerste start, vond om
10 uur de prijsuitreiking plaats.
Van de totaal 7 geplande wedstrijden konden er dus maar 4
afgewerkt worden. Weliswaar
een teleurstelling voor deelnemers en organisatie maar met
deze weersomstandigheden
de juiste beslissing. Bij de Solo’s ging Arnd Wolvetang met
de eerste prijs naar huis en
mocht de Koperen Lantaarn
in ontvangst nemen. Bij de
12-Voetsjollen was niemand
tegen Fred Knitel opgewassen. Met vier eerste plaatsen
was hij ongenaakbaar. Bij de
Pampussen was het een herhaling van vorig jaar. Met vier
eerste plaatsen heersten Mark
en Guus Neeleman over het
veld.
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VVN wint
NEDERHORST DEN BERG
Onder herfstachtige weersomstandigheden is het Nederhorst gelukt zijn eerste
punten tegen Vreeswijk in
de nieuwe competitie te
grijpen.
Na een goed gespeelde eerste helft werd het de tweede
helft sterk teruggedrongen,
maar wist het de overwinning
met veel inzet over de streep
te trekken. Justin Wessels
zorgde met een treffer voor
de snelle 1-0 en Job van Wijk
speelde zich goed vrij in de 16
meter en tekende voor de 2-0.
Na rust kwamen de roodgelen
onder druk maar wist Vrees-

wijk maar één keer te scoren.
Nederhorst-2 verloor onnodig
met 2-1 van AS’80. De wedstrijd speelde zich af in een te
laag tempo. Het fysiek sterke
AS’80 kon voor rust uitlopen
naar een 2-0 voorsprong.
Ondanks het overwicht in de
tweede helft wist Nederhorst
via Thiemo Dijkstra daar maar
één treffer tegen overstellen.
Nederhorst 3 verloor bij AW
met minimaal verschil 2-1.
Zowel de JO17-1 als JO151 hebben ook hun tweede
competitieduel gewonnen en
zijn dus goed gestart. In ‘sGraveland was JO17 met 0-6
winnaar van de derby. JO15-

1 versloegen in Amstelveen
RKAVIC met 2-6. Knappe 2-3
winst van de JO17-2 bij Argon.
De Meiden O19 deelde de
punten met Kadoelen en de
Spakenburgse meiden O15
waren duidelijk te sterk voor
onze meiden.
Op initiatief van de Stichting
Voetbalcomplex Nederhorst
zijn er de afgelopen weken
200 zonnepanelen geplaatst
op het dak van het clubgebouw.
Voor meer info
www.vvnederhorst.org of facebook.

Eerste 3 punten ASV
ANKEVEEN Afgelopen zaterdag stond de eerste streekderby op het programma: OSO- ASV’65. Na
een jaar zonder één punt,
waren de eerste 3 punten
een bevrijding voor de Ankeveners.
De start van de wedstrijd was
voor gasten uit Ankeveen. Met
geduldig positiespel en aanvallen over de zijkanten werden de Hilversummers flink
terug geduwd op eigen helft.
Een fraaie steekpass vanuit
het middenveld zette Prince
Decker vrij voor de keeper die
niet faalde, 0-1. Bij een van de
schaarse uitvallen van OSO

kreeg men een vrije trap die
ongelukkig van richting veranderd werd, 1-1. De ijverige
Nanto (?) kapte naar binnen
en schoot diagonaal met zijn
linkerbeen in, 1-2. OSO kwam
terug tot 2-2. Toch wist ASV
met een voorsprong de rust te
bereiken, een terecht gegeven
vrije bal rand 16 werd vakbekwaam ingeschoten door Joeri
Tol, 2-3.
ASV ‘65 kwam goed de kleedkamer uit. Na enkele mogelijkheden besliste de goed
spelende Yamil Loghali de
wedstrijd met de 2-4. Hij bleek
een plaag voor de linksback
van de tegenstander. De hon-

ger was niet gestild van de
Ankeveners. Ze roken bloed.
Nanto scoorde er een uit het
boekje en Joeri Tol voerde de
score op tot 2-6 via een penalty. Prince Decker en Nanto
kregen wat rust en werden gewisseld voor Giovanni Leunura en Marouane el Hamdoui.
OSO had inmiddels een rode
kaart opgelopen. Het veldspel
wordt met de week beter, men
leert elkaar beter kennen en
de looplijnen worden duidelijker. Hopelijk sluiten deze week
weer twee spelers aan uit de
ziekenboeg en kan men volledig trainen waarna de blik gaat
naar de volgende uitwedstrijd
tegen De Dreef uit Utrecht.

SVS verliest
‘S-GRAVELAND De Amsterdamse gasten
brachten het overwicht,
dat zij gedurende de wedstrijd grotendeels hadden,
in de score tot uiting: 2-4.
Het doelpunt van Alex
Poort (2-3) tegen het einde
van de wedstrijd leek de
opmaat voor een slotoffensief, maar in de allerlaatste minuut werd de marge
weer twee. In de eerst helft
scoorde Job Romviel de
eerste treffer voor ‘s-Graveland (1-1).

en Melle van Dijk. Het 3e en
4e eindigden hun wedstrijden
met 8-0. Het 3e won, het 4e
niet. De 35+ teams speelden
in Utrecht en wonnen met bijna identieke cijfers: 2-6 en 2-5.

Het 2e won met 4-1 van De
Meern, doelpunten van Erik
Heijnen (2x), Bryan Hilhorst

De eerst competitiewedstrijd
van ZA2 is geëindigd in een
5-3 overwinning op SVM. Het

MO13-1 won overtuigend met
7-0 van SDO MO13-2. Renswoude MO13-1 was duidelijk een maatje te groot voor
MO13-2, want het werd 13-1.
JO13-1 won met 8-0 van BVV
‘31 JO13-1 en winnen deed
ook JO13-2, met 3-5 bij ‘t Gooi
JO13-1M.

kwintet doelpunten kwam van
Bart van Enk, Jim Benthem,
Eelco van Gestel, Mark de
Graaf en Wouter Hagen.
VR1 won uit bij Altius VR1
met grote cijfers: 0-9. Kaylee
Stoops (4), Gitta Hekman (3)
en Thalya Stuiver (2) scoorden. VR2 trof in Swift VR2
waarschijnlijk de sterkste tegenstander deze competitie
en VR2 verloor voor het eerst
dit seizoen (0-8).
Het is het niet gelukt om een
geldbedrag te winnen in de
spelshow van SBS6, maar het
team mag op zaterdag 26 oktober op herhaling.
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Dag van de duurzaamheid
10 oktober 2019

LOOSDRECHT - D o e
mee met ons uitgebreide
avondprogramma dat bestaat uit drie onderdelen.
Lancering prijsvraag duurzame initiatieven: wethouder
Joost Boermans geeft het
startsein. Kom met je vrienden,
je buurt, je school, je sportver-

eniging naar deze avond en
hoor welke uitdaging er voor
je ligt; Klaar voor de winter:
over energiemaatregelen in
huis, subsidiemogelijkheden,
financiering en collectieve acties voor isolatie en/of zonnepanelen; In gesprek met de
energiecoach: verken de mogelijkheden om een volgende

stap te zetten op weg naar een
duurzaam huis.
Wanneer: donderdag 10 oktober 19.30-22.00 uur. Openbare bibliotheek Tjalk 41 Loosdrecht.
Graag aanmelden via de website: ECWijdemeren.nl

Shantykoor ‘De Zoute Zee’
6 oktober in de Beukenhof

LOOSDRECHT - Het
bekende Huizer Shantykoor
‘De Zoute Zee’ komt zondagmiddag 6 oktober voor
een bijzonder optreden
naar het Hoftheater van
verpleeghuis de Beukenhof in Loosdrecht.
Maar liefst 35 zangeressen,
zangers en musici vertolken
shanty’s: werkliederen die
vroeger aan boord van grote
zeilschepen werden gezon-

gen. Deze liederen vertellen
vaak over verre oorden, havensteden, heimwee en liefde.
Shanty ‘s zijn soms ook een
protestlied tegen de slechte werkomstandigheden aan
boord: een slechte kok, de
tirannie van de kapitein, de
stuurlieden of de bootsman.
Het optreden is van 15.00 16.30 uur, iedereen is welkom
en de toegang is gratis.
‘De Zoute Zee’ is het Shantykoor van de Huizer Water-

sportvereniging AVOH en werd
in 1996 opgericht. Regelmatig
zijn er optredens op festivals,
havendagen en andere, veelal
aan watersport gerelateerde
festivals. ‘Maar ook in zorginstellingen zoals de Beukenhof,
en dat doen wij graag. We zien
dat bewoners veel plezier beleven aan ons optreden’, aldus
Wilma van Maanen van het
shantykoor.

Repair Café
LOOSDRECHT - Op
zaterdag 5 oktober is er van
10.00-13.30 uur weer Repair Café bij Bibliotheek
Gooi en meer vestiging
Loosdrecht.
De slogan van het Repair Café
is weggooien? Mooi niet! Heeft
u kapotte huishoudelijke appa-

raten of een blouse waar de
knoop vanaf is? En lukt het u
niet zelf om het te herstellen?
Dan kunt u terecht bij het Repair Café. Onze handige vrijwilligers kunnen u (kosteloos)
helpen om bijvoorbeeld uw
huishoudelijke apparaten of
kledingstuk te helpen repareren.

In de bibliotheek in Loosdrecht
is ook een verzamelpunt voor
lege cartridges en een Jekko.
Hier kunt u lege batterijen en
spaarlampen inleveren, en
kleine elektrische apparaten
die echt niet meer te repareren
zijn.
Het Repair Café is iedere 1e
zaterdag van de maand.

Luisterlijn en Incluzio
openen Praatlijn
Week tegen Eenzaamheid
REGIO - Op dinsdag 1 oktober openen de Luisterlijn
en Incluzio een speciale
‘Eenzaamheidslijn’. Iedereen die zich eenzaam voelt
en behoefte heeft aan een
praatje of een goed gesprek kan van 1 tot en met
8 oktober bellen met het
speciale nummer 085 - 007
77 70.
Behoefte aan eenzaamheidslijn
De Luisterlijn biedt het hele
jaar door een luisterend oor
en is er voor iedereen die behoefte heeft aan een anoniem
gesprek. Eenzaamheid komt
daarbij terug in één op de
drie gesprekken. Er blijkt een
grote behoefte aan een telefoonnummer tegen eenzaamheid. Monique van Bijsterveld,
directeur-bestuurder van de
Luisterlijn: “Uit onderzoek van
Kantar blijkt dat maar liefst
tweederde van de Nederlanders vindt dat er een speciaal telefoonnummer moet
komen voor mensen die zich
eenzaam voelen. In de Week
tegen Eenzaamheid is er een
speciaal nummer beschikbaar
en we hopen dat veel mensen
ons ook echt gaan bellen.”
Over Incluzio
Achter de telefoon zitten dit
keer niet alleen de vrijwilligers
van de Luisterlijn maar de medewerkers van Incluzio. Een

organisatie die lokaal actief is
in o.a. wijkteams, huizen van
de wijk en huishoudelijke hulp.
Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio en zorgmanager van het jaar: “Onze
medewerkers komen elke dag
bij mensen thuis of spreken
hen in de buurt. Eenzaamheid,
isolement, het gevoel er niet
toe te doen is iets wat we regelmatig tegenkomen bij jong
en oud. In de buurten waar wij
actief zijn werken we er al hard
aan om met de buurt hier iets
aan te doen. We willen ook
landelijk het verschil maken
op dit belangrijke onderwerp,
vandaar dat we samen met
de Luisterlijn dit initiatief hebben genomen. Onze medewerkers weten als geen ander
hoe belangrijk een praatje is.
Daarom zet een deel van hen
zich deze week belangeloos in
door de telefoonlijn te bemannen en een praatje te maken
met mensen die dat nodig
hebben.”
Over de ‘Eenzaamheidslijn’
De ‘Eenzaamheidslijn’ is van
1 tot en met 8 oktober bereikbaar van 13.30 uur tot en met
21.30 uur. Iedereen die behoefte heeft aan een praatje of
een goed gesprek kan bellen
naar 085 - 007 77 70. De Luisterlijn is 24 uur per dag, 365
dagen per jaar bereikbaar via
telefoonnummer 0900-0767.

Stem op familiebedrijf
WIJDEMEREN - De 3 finalisten van Ondernemer van
het Jaar 2019 zijn bekend.
Het gaat dit jaar om familiebedrijven. U kunt tot 15
november stemmen op:
www.ondernemervanwijdemeren.nl.
De top- 3 bestaat uit: Van Ettekoven Rietdekkers en Bonnema Watersport uit Loosdrecht en Dunnebier Print &
Marketing uit Nederhorst den
Berg (o.a. uitgever van dit
blad).
Op de Dag van de Onderne-

mer, 15 november, wordt de
winnaar op feestelijke wijze
bekend gemaakt in een gezamenlijke productie van Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente.

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier
Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen
www.galeriewijdemeren.nl
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.
8 en 10 oktober

12-13 oktober,

Op dinsdag en donderdag 8
en 10 oktober zetten we de
eeuwenlange traditie van
het prijsbiljarten in ‘Het Wapen van Ankeveen’ voort.
Vanaf 20.30 uur kunnen
koppels, die door loting tot
stand komen, meedoen. Iedereen is van harte welkom!
Als u verzekerd wilt zijn van
een plaats op deze populaire
avonden kunt u het beste
van tevoren even bellen
(035-656 1302).

Dutch Media Week trapt af
met de Open Studio Dagen,
een weekend waar je een
kijkje achter de schermen
krijgt op het Media Park.
AVROTROS, NOS en omroep
MAX openen hun studio’s
om te laten zien hoe media
gemaakt worden.
www.openstudiodagen.nl

Prijsbiljarten in ‘Het
Wapen van Ankeveen’

9 oktober

Natuurmonumenten
opent toegankelijke route ‘Rondje Spiegelplas’

De natuur is voor iedereen,
daarom vindt Natuurmonumenten het belangrijk dat
iedereen ervan kan genieten. In de afgelopen jaren
heeft Natuurmonumenten
routes door het hele land
toegankelijk gemaakt voor
wandelaars en voor mensen
met een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen. In de
Week van de Toegankelijkheid, op woensdag 9 oktober om 14:00 uur, wordt de
toegankelijke route ‘Rondje
Spiegelplas’ geopend. Dat
doen we door het organiseren van een korte wandeling
met de boswachter én een
OERRR-parcours voor kinderen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met: Olga Ekelenkamp, boswachter Communicatie &
Beleven
o.ekelenkamp@natuurmonu
menten.nl of 06-13 21 66 97

11,12 en 13 oktober

Kermis Ankeveen

Oudhollandse Kermis .

Dutch Media Week
- Hilversum

HOUTEN KABOUTER MAKEN BIJ DE SPOTJES
– NEDERHORST DEN BERG
5 oktober

Zaterdag 5 oktober wordt er weer geknutseld met hout bij de Spotjes in Kidswereld. Het is
herfst, de bladeren vallen van de bomen en overal staan paddenstoelen. Als je goed kijkt
dan zie je ze, kabouters met lange baarden en puntmutsen. Niet echt natuurlijk maar jij
kan wel zo’n leuke kabouter knutselen! Kom je mee doen? De ochtend begint om half 10
en duurt tot half 12. Je vindt ons op de bovenverdieping van kidswereld. De kosten zijn
€3. We maken er weer een gezellige ochtend van. Tot dan!

WEEKMARKT ANKEVEEN
7 oktober

17 oktober

We gaan “de herfst” beleven met de zonnebloem
- Kortenhoef

Op donderdag 17 oktober
gaat de Zonnebloem, afdeling KAG een autorit door
’t Gooi maken. We verzamelen ons vanaf 13.15 uur
bij Veenstaete, om 13.30
uur vertrekken wij met een
aantal privé-auto’s voor een
mooie rit door ’t Gooi. Aan
het einde maken we een
stop in Loosdrecht voor een
drankje. Omstreeks 16.00
uur zijn we weer terug in
Veenstaete.
Prijs per gast: € 7,50. Aanmelden kan tot zaterdag 12
oktober bij Willem Degekamp,
tel. 035-6562088, graag tussen 18 en 19 uur.

t/m 27 oktober

Expositie ‘Beter met
Planten in Pinetum Blijdenstein - Hilversum

Veel boeiende verhalen over
de geneeskrachtige werking
van de collectie.
www.pinetum.nl

10 oktober

Kunst aan de Dijk
- Kortenhoef

Op 10 oktober opent Kunst
aan de Dijk Kortenhoef het
nieuwe seizoen met Bachs
iconische meesterwerk, de
Goldbergvariaties
uitgevoerd door de 34-jarige jonge
toppianist Hannes Minnaar
uit Nederhorst den Berg.
www.kunstaandedijk.nl

De markt wordt elke zaterdag gehouden op het Stichts End in Ankeveen, op de parkeerplaats naast de RK Martinus Kerk. Je kunt gratis parkeren op het marktterrein of langs
het Stichts End. 8.30 tot 12.30 uur.

WEEKEND VAN DE KLASSIEKE MUZIEK IN HET JAGTHUIS
– NEDERHORST DEN BERG

11-13 oktober
In het weekend van 11-13 oktober vindt in het Jagthuis voor de zevende keer het Weekend van de Klassieke Muziek plaats: muziek uit de tijd van Mozart, uitgevoerd op historische instrumenten. Dit jaar staan de componisten Schumann en Schubert centraal.
Voor meer informatie: www.jagthuis.nl

EXPOSITIE ‘BEESTENBOEL’ IN GALERIE WIJDEMEREN - BREUKELEVEEN
t/m 1 november

Naast onze lopende expositie “Stillevens uit drie
eeuwen schilderkunst”
tonen we vanaf 4 oktober
in het kader van Werelddierendag een fraaie collectie kunst met dieren in
de hoofdrol. Van lieflijke
eendjes van Constant Artz,
tot woeste paardenkuddes
van JeanMarianne Bremers.
U bent iedere vrijdag – en
op andere dagen wanneer
de vlag uithangt – welkom
tussen 11.00-17.00 uur. U
kunt bij ons genieten van
inspirerende kunst, mooie
uitzichten over het water
en een heerlijk kopje koffie
of thee in één van onze
sfeervolle expositieruimtes.
Afbeelding: Marjolijn Dijkhuis, Uilen uit de serie:
“Ik ook van jou”.
www.galeriewijdemeren.nl
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OERRR Struinen met de
boswachter

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

