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Unanieme voordracht
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29 oktober
4 november
13 november
14 november
18 november

Door: Anja Lodder
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WIJDEMEREN
In
een
buitengewone
raadsvergadering heeft de
gemeenteraad unaniem gekozen voor mevrouw Crys
Larson als beoogd burgemeester Wijdemeren en opvolger van Freek Ossel.

Kortenhoef, ’s-Graveland
Nederhorst den Berg
Ankeveen
Nieuw-Loosdrecht, Breukeleveen,
Muyeveld, Boomhoek
Oud-Loosdrecht

www.wijdemeren.nl/dorpenavond

22-06-17 16:17

Praat mee
over de
toekomst
van uw dorp

Veel bestuurlijke ervaring
Crys Larson (52) heeft als
bestuurder al vele meters gemaakt. Na een wethouderschap bij de gemeente Ouder-Amstel van 2010-2014
vervult zij vanuit haar eigen
management- en consultancy bureau diverse leidinggevende, ambtelijke functies bij
verschillende gemeentes. Momenteel is mevrouw Larson
statenlid (VVD) van de Provincie Noord-Holland. Zij woont
in Ouderkerk aan de Amstel,
is getrouwd en heeft twee volwassen dochters.
Scherp functieprofiel
Terugkijkend naar het door de
gemeente opgestelde profiel
voor de burgemeestersfunctie zien we vooral het woord
verbinding diverse malen vallen. Gert Zagt, voorzitter van
de
vertrouwenscommissie
benadrukt dan ook dat bij de
beoordeling veel waarde door
de gemeenteraadsleden werd
gehecht aan kwaliteiten van

de mogelijke kandidaten zoals
betrokken, besluitvaardig, beschikkend over een groot netwerk, communicatief vaardig,
analytisch denkvermogen en
vooral ook bestuurlijk sensitief. Gert Zagt ziet “Mevrouw
Larson een verbindende rol
vervullen voor de dorpen van
Wijdemeren.”

VERBINDENDE ROL
VOOR DE DORPEN
Reactie Crys Larson: “Ik ben
blij en bijzonder vereerd met
de voordracht en zie er naar
uit om snel kennis te maken
met de dorpen van Wijdemeren en haar bewoners.” Na
de verwachte ondertekening
van het Koninklijk Besluit door
de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
is de benoeming definitief en
zal Crys Larson op dinsdag 19
november om 19.30 uur in de
raadzaal van Wijdemeren worden beëdigd.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Alles moet weg!!

Alarmnummer
Huisartsen

Laatste 2 weken | Prive verzameling

Glaswerk
Serviezen
Brocante

NIEUW LOOSDRECHT


RK Pauluskapel
Zo. 20 oktober: 11.00 uur:
W. Balk.



Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 20 oktober: 10.00 uur:
Ds. P.J. Verhagen.
Zo. 20 oktober: 15.00 uur:
Ds. A. van Duinen.

Nu voor bodem prijzen
Nootweg 51 Loosdrecht (Naast de Bruna)

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

1-1-2

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

ANWB Automaatje
Wijdemeren
Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!



Gereformeerde Kerk
Zo. 20 oktober: 10.00 uur:
Ds. H. van Veen.



Beukenhof

Zo. 20 oktober: 11.15 uur:

W. Vlooswijk.

OUD LOOSDRECHT


Ned. Geref. Kerk
Zo. 20 oktober: 9.30 uur:
Ds. K.T. de Jonge.

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

Bedenk niet wat je wilt hebben,
maar geniet van wat je hebt

De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
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
035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
035 - 588 90 60
Receptenlijn
24 uur
035 - 588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
035 - 588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
035 - 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 7
035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon
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
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,
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht

085-210 05 75
info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 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

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Katensteak

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Gemarineerde varkensfiletlapje met katenspek

Vleeswarentrio:
100 gram achterham
100 gram gebraden gehakt
Bakje likkepot
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
Koninklijke onderscheiding
Woensdag 16 oktober 2019
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Hans Bart Stuwende kracht
WIJDEMEREN
Op vrijdag 11 oktober ontving Hans Bart uit Kortenhoef een Koninklijke
Onderscheiding uit handen van locoburgemeester Marcel Oosterveer van
Eindhoven. Hij is benoemd
tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse
wetenschapsdag & Benelux
Kidney Meeting in Eindhoven.
De plek waar onderzoekers
en Nederlandse en Belgische
internisten die gespecialiseerd
zijn in de oorzaken en behandeling van nierschade elkaar
ontmoeten.
Kwalitatief
hoogwaardige
patiëntenvereniging
Sinds 2011 was Bart directeur
van Nierpatiënten Vereniging
Nederland (NVN). Hij heeft er
met grote bevlogenheid voor
gezorgd dat de vereniging een

serieuze gesprekspartner is
geworden in het samenbrengen van wetenschap en patiënten. Nierpatiënten worden
hierdoor beter gehoord en
hebben een gerespecteerde
positie opgebouwd in het gehele netwerk van ministerie,
politiek, specialisten, ziekenhuizen en andere zorgverleners. De heer Bart heeft
zich met hart en ziel ingezet
om van de NVN een actieve,
kwalitatief hoogwaardige patiëntenvereniging te maken.
Hierdoor staat de NVN goed
op de kaart en is de zorg voor
nierpatiënten patiëntgerichter
geworden. Op 15 augustus
2019 nam Bart afscheid als directeur van Nierpatiënten Vereniging Nederland.
Actieve donorregistratie
Ook heeft de heer Bart een
belangrijke bijdrage geleverd
aan de totstandkoming van
de Donorwet in 2018 en bij de
actieve donorregistratie, die

op 1 juli 2020 zal worden ingevoerd. Hierdoor is de verwachting dat de wachtlijst voor een
donornier in de komende jaren
zal dalen, waardoor minder
nierpatiënten overlijden terwijl
zij op de wachtlijst staan. Zijn
actieve en bemiddelde rol is
cruciaal geweest bij het aannemen van de wet.
Groeiend aantal vrijwilligers
Als directeur van het Landelijk
Steunpunt van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) heeft Hans Bart
ervoor gezorgd dat het aantal
vrijwilligers in de palliatieve
terminale zorg substantieel
is gegroeid en dat VPTZ een
volwaardige gesprekspartner
werd in het veld. Tot slot was
hij als bestuurslid actief voor
de Patiëntenfederatie Nederland, waarin 200 patiëntenorganisaties verenigd zijn. Met
zijn werkzaamheden heeft hij
ervoor gezorgd dat niet alleen
artsen bepalen wat kwaliteit

Foto:

van leven is, maar dat ook
(nier)patiënten gehoord worden. Vanaf het formuleren van
onderzoeksagenda’s tot en
met de realisatie van onderzoek.

in de diverse netwerken rond
de nierpatiënt en wordt gezien
als een van de belangrijkste
lobbyisten voor de nierpatiënten in Nederland. Een bijzonder persoon met uitzonderlijke
prestaties.

Stuwende kracht
Bart is een stuwende kracht

Extra geld voor aanleg IKC
Aanbesteding valt duurder uit
Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Dat er extra geld moet komen voor de aanleg van
het Integraal Kind Centrum
(IKC) in Loosdrecht, daar
is de raad het over eens.
Over de hoogte van dit
bedrag en de precieze invulling ervan beslist men
tijdens de raadvergadering
op 17 oktober.
In 2017 stemde de gemeenteraad in met het realiseren
van twee IKC’s in Nieuw-Loosdrecht. In deze Integrale Kind
Centra wordt onderwijs en
kinderopvang samengevoegd
voor kinderen van 0 tot 12
jaar. Bij de aanbesteding van
de bouw voor het eerste IKC,
voor kinderopvang Eigen&Wijzer en het protestantschristelijk onderwijs (stichting Proceon), blijkt dat het beschikbaar
gestelde budget ruim overschreden wordt. Daarom stel-

de wethouder Jan Klink tijdens
de commissievergadering op
8 oktober voor om een aanvullend krediet beschikbaar
te stellen van € 290.700. Dan
kan volgens plan de uitvoering
per 1 november starten.

‘INVESTEREN IN EEN
GOED GEBOUW VOOR
40 JAAR’
Namens Proceon en Eigen&Wijzer sprak Rob Salij de commissieleden toe. Hij legde uit
dat de stichting heeft gekeken
hoe de overschrijding zoveel
mogelijk te beperken is. Bijvoorbeeld door te snijden in
plannen voor de keuken, zonneschermen en zonnepanelen. Waar kan het wat minder,
zonder teniet te doen aan de
kwaliteitseisen voor de langere termijn? Bij het rondje langs
de politieke partijen bleek dat
er veel draagvlak is voor extra
investering in een goed gebouw. Een locatie waar de ko-

Foto: Inspreker Rob Salij namens Proceon en Eigen&Wijzer.

mende 40 jaar op een prettige
manier onderwijs en opvang
kan worden geboden. Daarom werden er kritische vragen
gesteld bij de voorgenomen
bezuinigingen. Zijn die verant-

woord? Doe je daarmee niet
tekort aan gezondheidsaspecten en duurzaamheid? Als er
meer nodig is dan de voorstelde drie ton, bijvoorbeeld voor
een beter klimaatbeheersings-

systeem, het gewenste aantal dakramen, een uitdagend
schoolplein etc., dan valt daar
ook nog over te praten. Liever
nu wat extra kosten en straks
een toekomstproof IKC.
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Onderzoek inwoners		
bijstand
Gemeente krijgt een 7,7
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
In het voorjaar heeft de
gemeente een klanttevredenheidsonderzoek
gehouden onder inwoners in
de bijstand. Daarbij kreeg
de dienstverlening in Wijdemeren het gemiddelde
rapportcijfer van 7,7.
Tijdens de commissievergadering van 8 oktober informeerde
wethouder Rosalie van Rijn de
raadsleden over de uitkomsten van het onderzoek. Zij gaf
aan dat in Wijdemeren ongeveer 200 mensen wonen die in
de bijstand zitten. Dat aantal
verandert niet, zowel in goede
als in slechte tijden schom-

melt het rond dit getal. Uit het
klanttevredenheidsonderzoek,
waar 91 inwoners aan meededen, blijkt dat men redelijk
tevreden is over de dienstverlening die de gemeente biedt.
Dat betreft o.a. de waardering
voor de inkomensconsulenten,
voor het baliepersoneel, de
telefonische bereikbaarheid,
de mogelijkheid om snel een
afspraak te maken en de informatievoorziening.

‘MEER AANDACHT
VOOR DE TERUGKEER NAAR WERK’
Ruim de helft van de respondenten verwacht geen baan
meer te vinden en dat baarde
de commissieleden zorgen. Zij

riepen de wethouder op om
hiermee aan de slag te gaan.
Zowel lokaal in de eigen gemeente als regionaal met andere gemeenten uit de Gooi
en Vechtstreek samen. Dus
meer aandacht voor re-integratietrajecten, voor het verbinden van ondernemers en
werkzoekenden, voor het behoud van banen in de regio
voor laaggeschoolde arbeiders en bijvoorbeeld ook voor
het beschikbaar stellen van
een scooter of elektrische fiets
aan mensen die geen OV of
eigen vervoer hebben. Samen
op zoek gaan naar creatieve
oplossingen om de terugkeer
naar werk zo makkelijk mogelijk te maken.

Minder meldingen jeugdoverlast
Aanpak gemeente lijkt te werken

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Speculaas Sinaasappel
Kruimeltaartje
Nu € 3,95

ne situatie. Ook is er een bijeenkomst geweest met buurtbewoners van het Lindeplein,
de locatie in Nieuw-Loosdrecht waar de meeste overlast werd ervaren. Daarbij zijn
ideeën en tips uitgewisseld om
de situatie te verbeteren. Een
concrete vervolgstap was bijvoorbeeld het toevoegen van ‘t
jongerenwerk Jeugd-Punt aan
de buurtwhatsappgroep.
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
In samenwerking met politie, BOA’s, Jeugd-Punt en
medewerkers publieke veiligheid en sociaal domein
heeft de gemeente zich ingezet om de jeugdoverlast
in Wijdemeren aan te pakken. De eerste resultaten
zijn bemoedigend, het aantal meldingen nam sterk af.
Vorig jaar kreeg de gemeente in september veel signalen
van overlast door jongeren,
vooral in Nieuw-Loosdrecht.
Om dit een halt toe te roepen,
zette burgemeester Ossel een
aantal acties uit. Zo gingen

politie, BOA’s en het jongerenwerk Jeugd-Punt gericht
locaties bezoeken waar jeugd
veel aanwezig was en overlast
werd ervaren. De betrokken
instanties zijn ook intensiever
gaan samenwerken en hebben waar mogelijk gegevens
uitgewisseld. Op basis van
alle signalen van de overlastgevende groep is een vijftigtal
‘waarschuwingsbrieven’ geschreven. Deze heeft de politie persoonlijk aan de deur
afgegeven aan de betreffende
ouders. Het ging om adressen
in zowel Hilversum als Wijdemeren. In de brief werd een
oproep gedaan om met zoon
of dochter in gesprek te gaan
over het gedrag en de ontsta-

‘JEUGD-PUNT IN DE
BUURTWHATSAPPGROEP’
De combinatie van alle maatregelen heeft positief gewerkt.
“Het is natuurlijk een momentopname” licht Freek Ossel toe
“maar in de afgelopen maand
zijn er geen meldingen van
overlast gedaan, terwijl dat er
vorig jaar in dezelfde periode
nog tientallen waren.” De burgemeester rekent zich nog niet
rijk, maar het grote verschil is
een bemoedigend resultaat.
“We moeten dit blijven doen
om het effect te behouden”
sluit hij af. “We blijven alert en
waakzaam.”

POLITIEK
Project Snippergroen afgerond
Woensdag 16 oktober 2019
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Duidelijkheid voor 609 dossiers
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Het college van burgemeester en wethouders
heeft recent het laatste besluit genomen in het project Snippergroen. Hiermee kwam duidelijkheid
voor twee straten in Nederhorst den Berg waar nog
openstaande dossiers waren. Met dit laatste besluit
is het langlopende project
definitief afgerond.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet
is blij dat acht jaar na de start
het laatste dossier is afgewikkeld. Het project startte in
2011. Toen kregen 609 inwoners, net voor de kerst, een
brief op de mat met de mededeling dat uit gemeentelijk
onderzoek was gebleken dat
zij zich ten onrechte gemeentegrond hadden toegeëigend.
Het was destijds een issue
in heel Nederland omdat de

verjaringstermijn van grondgebruik werd ingekort van 40
naar 20 jaar. Veel gemeenten
namen toen actie met de nodige commotie tot gevolg. Wie
kon aantonen dat het snippergroen lang genoeg in gebruik
was, kreeg het in bezit. Wie
dat niet kon, moest de grond
(waar mogelijk) kopen, huren
of teruggeven.

‘NOG EEN PAAR OPEN
EINDJES’
Gemeente Wijdemeren pakte
dit in eerste instantie zelf op
onder de noemer ‘revindicatie’. In 2014 werd het onafhankelijk Bureau Eiffel ingehuurd
om het project verder uit te
voeren. Een voor een werden
de dossiers doorgenomen
en de percelen bekeken. Onlangs nam het college hierin
het laatste bestuurlijke besluit.
Alle 609 brieven hebben nu
opvolging gekregen, waarmee
het project is afgerond. “Er

zijn nog een paar open eindjes” stelde de wethouder. Een
aantal dossier wordt opnieuw
doorgenomen. Dit betreft inwoners die tijdens de revindi-

catie de grond voor een hogere prijs hebben gekocht dan
de speciale projectprijs die
Bureau Eiffel later hanteerde.
Mogelijk volgt voor hen com-

pensatie. Dit geldt overigens
niet voor dossiers die met een
gerechtelijke procedure zijn
geëindigd.

Plannen natuurrealisatie
Vragen om maatwerkoplossingen
WIJDEMEREN
De provincie Noord-Holland maakt de komende
jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het
Vechtplassengebied om
waardevolle
(laagveen)
natuur te realiseren. De
gronden
die
hiervoor
nodig zijn, zijn nu vaak
nog in particulier bezit.
Momenteel worden gesprekken gevoerd met de
grondeigenaren.
De provincie is in gesprek
met grondeigenaren in de
gebieden ten zuiden van de
Nieuw-Loosdrechtsedijk
in
Loosdrecht en tussen de Kortenhoefsedijk en de Emmaweg in Kortenhoef. Met de
grondeigenaar maakt de provincie afspraken over het realiseren van natuurdoelen op
hun gronden. Dit proces zorgt
bij veel grondbezitters voor
vragen en zorgen. Wethouder
Jan-Jaap de Kloet: “Ik vind

het belangrijk dat de zorgen
van onze inwoners serieus
genomen worden. We moeten
samen met hen zoeken naar
oplossingen, zodat er natuur
gecreëerd kan worden, maar
er ook rekening wordt gehouden met de wensen van de
grondeigenaren.”
Maatwerk
De plannen voor de nieuwe
inrichting van de gronden
vragen om maatwerkoplossingen. Per perceel wordt gekeken welke mogelijkheden
er zijn om de natuurdoelen te
realiseren. Grondeigenaren
kunnen zelf bijvoorbeeld een
contract afsluiten met de provincie om bepaalde gronden
een natuurbestemming te geven. De eigenaren blijven de
gronden vervolgens beheren.
De provincie vergoedt dan de
waardedaling van de grond,
eventuele inrichtingsmaatregelen en de jaarlijkse beheerkosten. Een overzicht van de

verschillende mogelijkheden
is te vinden op de website van
de provincie Noord-Holland.
Ook de begrenzing van de
nieuwe natuurgebieden heeft
de aandacht van de provincie. Soms zijn deze grenzen
al lange tijd geleden bepaald,
waardoor zij niet kloppen of
niet logisch zijn. Dit wordt uiteraard gecorrigeerd.

‘MIJN DEUR STAAT
OPEN VOOR
GRONDEIGENAREN
DIE ZICH ZORGEN
MAKEN OF IN
GESPREK WILLEN
OVER DE MOGELIJKHEDEN VOOR HUN
GROND’
Externe
vertrouwenspersoon
De betreffende grondeigenaren zijn eerder dit jaar
persoonlijk
geïnformeerd.
Aanvullend kunnen zij een individuele afspraak maken met

een van de projectleiders via
secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Om hen te helpen
positie te kiezen of een beslissing te nemen, is er ook
een onafhankelijke, externe
vertrouwenspersoon beschikbaar.
Jan-Jaap de Kloet: “Ook als
wethouder ben ik altijd bereid om mee te denken over
de verschillende mogelijkheden. Mijn deur staat open
voor grondeigenaren die zich
zorgen maken of in gesprek
willen over de mogelijkheden
voor hun grond.”
Projectgroep
Een projectgroep die zich bezighoudt met de plannen voor
de natuurrealisatie is inmiddels twee keer bij elkaar geweest.
Ook bewonersvereniging De
Weersloot en De Ster waren
hierbij aanwezig.

Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen
Door extra natuur te realiseren ontstaat uiteindelijk een
mooier en robuuster natuurgebied. Ook wordt hierdoor
voldoende leefgebied gecreëerd om kwetsbare diersoorten en planten in stand te
houden.
De natuurrealisatie is onderdeel van het gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen. Hierin werken vele partijen samen
om de aantrekkelijkheid en de
natuur in het gebied te verbeteren. Meer informatie over
de natuurrealisatie en andere
projecten is te vinden op
www.vechtplassen.nl.
Onafhankelijke vertrouwenspersoon: Cornelis van Diest,
06 20 13 60 26
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FAMILIEBERICHTEN
Na een gelukkig huwelijk van 58 jaar is
mij ontvallen. Mijn allerliefste echtgenoot

Dirk Koopmans
Amsterdam
22 Februari 1930

Blaricum
26 September 2019

Mijn oprechte dank voor de belangstelling
tijdens zijn ziekte en met zijn overlijden.
Jeanne Koopmans de Haan
St. Annepad 62, 1231DB, Loosdrecht

Bedrijfsbezoek langs

www.bijlesloosdrecht.com
06-10650819
Biologie havo eindexamen
Rekenen, wiskunde onderb
en VMBO. Susan Hage
Vacature: Assistent
Teamleider (24/32 uur)
bij Spelekids. Meer info:
spelekids.nl/vacatures
Te koop caravan 9.7x 3.8
de caravan staat bij Pijl
recratie
info 0611331215
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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 huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

PEDICURE JANET
lid provoet
Als gediplomeerd pedicure
kan ik u vakkundig helpen
met de verzorging van uw
voeten en met behandeling
van voetproblemen.
Ik kom ook bij u thuis.
telefoon 06-29060003
GRATIS OPEN LES do 31 okt
ACTEERLES v. volwassenen
19.00-20.30 O.L.Dijk 112
Kom en neem vrienden mee!
theaterenzo.nl/0642129041

Rabobank keert € 213.000
uit aan 42 lokale projecten

finalisten
WIJDEMEREN Het College van B&W, raadsleden
en ambtenaren hebben afgelopen vrijdag op uitnodiging van ondernemend
Wijdemeren, een tour gemaakt langs de 3 finalisten verkiezing Ondernemer van Wijdemeren 2019.
Door de weersomstandigheden moest het programma enigszins worden aangepast.
De tour startte bij Bonnema
Watersport in Loosdrecht,
waar Sjoerd Bonnema de deelnemers volledig informeerde
over alle activiteiten van dit
familiebedrijf en een doorkijkje gaf in de plannen naar de
toekomst. Vervolgens ging de
reis naar Nederhorst den Berg
waar Franc en Marije Hogguer met de andere familieleden
van het bedrijf Dunnebier Print
en Marketing de groep ontving. Ook hier werd naast de
historie ook uitgebreid stil gestaan bij de omslag die dit be-

NATUUR IN
NEDERLAND

drijf vanaf 2008 gemaakt heeft
met het uitbreiden van allerlei
dienstverlening in de grafische
sector tot het volledig ontzorgen van opdrachtgevers, dit
heeft geresulteerd in een mooi
en stevig bedrijf zoals dit er
vandaag de dag staat. Het
laatste bezoek werd gebracht
aan Rietdekkersbedrijf van
Ettekoven, Met hoofdzakelijk
Loosdrechts riet, een rieten
kap vernieuwen, renoveren
of onderhouden, van stap tot
stap werd een beeld gegeven
hoe dit alles en met welk gereedschap dit tot stand komt,
dat was het boeiende verhaal
van dit ook bij uitstek familiebedrijf, voor zover bekend bijna 300 jaar oud en waar de
volgende generatie al weer
wordt klaargestoomd voor de
toekomst. Drie indrukkende
bedrijven met ieder zijn eigen
familieverhaal die volop in de
race zijn, elk op zijn eigen wijze om de meeste stemmen te
verkrijgen voor de titel Ondernemer van Wijdemeren 2019.

REGIO 		
De jaarlijkse coöperatiebijeenkomst voor leden
van Rabobank Gooi en
Vechtstreek zorgde maandagavond 7 oktober voor
een volle zaal in theater
Spant! in Bussum.

en maakte de aanwezigen
getuige van de kwetsbaarheid
van onze aarde van bovenaf
bekeken. In zijn lezing nam hij
het publiek mee op een door
humor, anekdotes en nostalgische beelden doorspekte reis
door de ruimte.

Op het programma stond o.a.
een inspirerende lezing van
André Kuipers. Hij gaf een
unieke inkijk in zijn leven als
astronaut. Hij deelde bijzondere en persoonlijke ervaringen

Aansluitend werden, met hulp
van André Kuipers, de cheques van het Coöperatiefonds
uitgereikt voor een bedrag
van in totaal € 213.000 euro.
Johan Drost, directievoorzitter

van Rabobank Gooi en Vechtstreek, benadrukte dat hij trots
is op de rol die de bank speelt
in de lokale samenleving.
Maar liefst 42 maatschappelijke organisaties uit het Gooi en
de Vechtstreek ontvingen een
mooi bedrag voor door leden
aangedragen maatschappelijke projecten. Waaronder Daniël Stalpaert Stichting, ME/CVS
Stichting Nederland, Stichting
De Moestuin van Jagtlust en
Team Sportservice ‘t Gooi.

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

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

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

LOKAAL
Feest bij 60-jarig bruidspaar
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Aart en Neeltje Wendt-Lamme
Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Dinsdagmiddag 8 oktober
bracht burgemeester Freek
Ossel een bezoek bij het
diamanten bruidspaar Aart
en Neeltje Wendt-Lamme.
De familie sneed de taart
aan en blikte samen terug
op 60 jaar huwelijk.
“Ik kan het niet geloven. Zestig jaar, het is omgevlogen”
begint mevrouw Wendt het
gesprek. Haar man vult aan:
“Daar moet je ook een beetje
geluk voor hebben, niet iedereen haalt het.” Aart en Neeltje
kennen elkaar al van kinds af
aan. Ze waren buren op de
Nieuw-Loosdrechtsedijk.
De jeugdliefde bloeide op en
hield stand. “Ik had ook geen
tijd om op pad te gaan” zegt
de bruidegom met een lach.
Samen met zijn broer had hij
een goed lopend bedrijf - De

Gebroeders Wendt - waar hij
de afdeling smederij en loodgieterswerk voor zijn rekening nam. Na vijf jaar verkering trouwde het jonge paar
en woonde eerst acht jaar op
de dijk boven de grootouders
van Neeltje. Het was in die tijd
moeilijk om aan een woning
te komen en toen er gebouwd
werd op de Hallincklaan waren
ze er als de kippen bij. In 1967
werden ze de eerste bewoners
van nummer 11, waar ze nu na
52 jaar nog steeds zelfstandig
wonen. En dat op 85 en 89-jarige leeftijd.

‘JEUGDLIEFDE HIELD
STAND’
Klaarstaan voor anderen
Het echtpaar kreeg twee dochters, later aangevuld met twee
schoonzonen, drie kleindochters en twee kleinzoons. Een
kleinzoon overleed op 7-jarige
leeftijd, dat was erg verdrietig maar hij hoort er nog altijd

bij. De dochters omschrijven
hun ouders als mensen die
nooit aan zichzelf denken en
altijd iets voor een ander willen doen. Moeder verzorgde
jarenlang haar beide ouders,
deed vrijwilligerswerk in de
Emtinckhof en had veel plezier
in handwerken en naaien. Nog
steeds naait ze de kapotte kleding van haar kleinkinderen.
“Oma maakt het wel” is de
leus. Daast verzamelt Neeltje al 20 jaar spullen voor de
wekelijkse rommelmarkt in De
Drie Stromen kerk in Amsterdam-Zuidoost. Elke maand
staat haar ‘rommelkamer’
weer vol en komt een busje
langs om de zakken kleding,
speelgoed etc. op te halen.
Vader zat in het Oranjecomité, bij de ijsclub, verzorgde de
moestuin en had een stuk land
met vijftig schapen dat zich
tijdens de lammertijd uitbreidde tot meer dan honderd. Een
jaar of zes geleden is het weiland overgeschreven naar de

Foto: Het bruidspaar samen met burgemeester Freek Ossel

dochters en hebben ‘de mannen’ het werk overgenomen.
Maar nog steeds gaat Aart er
elke dag even kijken, soms
wel twee keer.
Er zijn voor elkaar
Een actief en betrokken leven, waarin ze elkaar steun-

den maar ook vrijlieten. “We
stonden elkaar niet in de weg”
verduidelijkt mevrouw Wendt.
“Het zijn kleine dingen, maar
wel belangrijk” vervolgt haar
man. “Je moet alles voor elkaar over hebben.”

Chilly Hilversum
Gestart met aanmeten			
borstprothesen
HILVERSUM
Voor de prothese bh’s en
badmode konden dames al
een hele tijd terecht bij lingeriespeciaalzaak Chilly op
de Gijsbrecht. Voor een bijbehorende borstprothese
bent u nu ook welkom.
Na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een borstoperatie,
breekt een zware tijd aan. Uw
vertrouwde silhouet is drastisch
veranderd, wat het gevoel van
vrouwelijkheid en zelfvertrouwen kan beïnvloeden. De juiste
borstprothese, in combinatie
met een goede prothese bh,
kan wonderen doen in het mentale herstellingsproces. Het kan
helpen om je oude vertrouwde
figuur weer in de spiegel te
zien. Bovendien herstelt een
prothese je lichaamshouding,
door het ontbrekende gewicht
in te vullen. Vanaf 8 weken na
de operatie kunnen dames een

afspraak maken voor een prothese. De collectie prothesen
is zeer uitgebreid in maatbereik
en verschillende modellen. Zoals ze bij Chilly al jaren weten.

‘ZOVEEL VROUWEN
ALS ER ZIJN, ZOVEEL
VERSCHILLENDE
BORSTEN BESTAAN
ER’
En voor iedere vorm, bestaat
een geschikte prothese. De
kunst is om deze tijdens de afspraak aan te meten, om zo de
symmetrie terug te brengen.
Ook bij een borstsparende operatie ontstaat er in veel gevallen ongelijkheid aan één van
de kanten. Een deelprothese
kan dit verschil mooi weg nemen, door het ongelijke deel op
te vullen.
Bij een medische noodzaak,
heeft u elke 2 jaar recht op een

nieuwe prothese. Deze wordt
ook vanuit uw zorgverzekering
vergoed. In de meeste gevallen
zal Chilly de declaratie al direct
voor u in orde maken en betaalt
u bij de aanschaf niets. In het
andere geval kunt u de declaratie achteraf regelen met uw
zorgverzekeraar.
De afspraak vindt plaats in een
speciale paskamer, ontworpen
om u de ruimte te geven om uw
bh en prothese te passen en te

wennen aan uw nieuwe figuur.
De collectie prothese lingerie
en badmode in de Chilly winkel
en webshop is zowel geselecteerd op comfort en draaggemak als vrouwelijkheid en
stijl. De merken die zij voeren,
Anita Care en Amoena, doen
hun best om ieder seizoen een
mooie collectie neer te zetten.
“Ieder jaar merken we dat de
collectie weer iets vrouwelijker,
en hipper wordt. Door te blijven

door ontwikkelen krijgen onze
merken steeds meer lingerie en
badmode, waar echt iets voor
ieders smaak bij zit.”
Afspraken kunnen telefonisch
gemaakt worden via
035-2400127. Voor overige
vragen kunt u bellen naar
035-6249407 of mailen naar
klantenservice@chillyhilversum.nl
Chilly, Gijsbrecht van Amstelstraat 186 - 190, Hilversum.

LOKAAL
Vies rioolwater fris in de Vecht
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Door: Saskia Luijer
HORSTERMEER
Zondag 6 oktober kon je
tijdens het Weekend van
de Wetenschap een kijkje
nemen achter de schermen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
van Waternet. De plek waar
het riool- en regenwater
van onze gemeente wordt
gezuiverd voordat het terechtkomt in de Vecht.
Ondanks het druilerige weer
was er veel belangstelling voor
een bezoek aan de RWZI. Kinderen konden leuke proefjes
doen en medewerkers verzorgden interessante rondleidingen over het uitgestrekte
terrein.
Zo vertelde Manuel Goossens
met enthousiasme en vakkennis over de vele facetten van
het zuiveren van water.
De rondleiding startte bij twee
grote RVS-torens waar het
water via de gemalen binnen-
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komt. Op deze plek worden
alle dingen verwijderd die niet
in rioolwater thuishoren. “We
hebben maar drie dingen nodig: poep, plas en toiletpapier”
benadrukte Manuel. Helaas
komt er vaak meer met het
water mee en dat levert problemen op. “We hebben vooral last van vochtig toiletpapier,
maar ook van tampons en
condooms. Hierdoor ontstaan
verstoppingen bij de zuivering.
Ook vet is een vervende factor, dat levert extra werk op
omdat we de pompen dan uit
elkaar moeten halen en weer
doorspoelen.”

‘ALLEEN POEP, PLAS
EN TOILETPAPIER’
De reis van het rioolwater
gaat via vele tanks, waarbij
telkens slib bezinkt en schoner water overblijft. Eerst is er
de voorbezinktank, daarna de
verdeeltank, gevolgd door de
anaerobe denitrificatietank en
de actieve slibtank. In deze
laatste tank wordt zuurstof
toegevoegd en eten gezonde

Foto: Manuel Goossens laat monsters van het gezuiverde rioolwater zien.

bacteriën de poep- en plasresten op, een onmisbare schakel
in de zuivering. Na de nabezinktank is het water in principe schoon genoeg voor lozing

in het oppervlaktewater. Voor
afvoer naar de Vecht geldt
echter een speciale eis. Daarom krijgt het water een extra
filterreiniging op actief kool,

voordat het met een snelheid
van zo’n 1500 kuub per uur
naar de rivier wordt gepompt.

Verkiezing Ondernemer van			
Wijdemeren 2019
Finalist Bonnema Watersport
Door: Sanne Bonnema, mede-eigenaresse van Bonnema
Watersport

LOOSDRECHT
We weten eigenlijk niet beter… Toen wij (mijn broer
Rin Sjoerd en ik) jong waren, woonden we op de
jachthaven en verhuurden
mijn ouders motorboten,
roeiboten en zeilboten.
Allemaal begonnen vanuit een hobby: de watersport! We hebben het dus
eigenlijk met de paplepel
ingegoten gekregen en
we hoefden niet lang na te
denken toen mijn ouders
3 jaar geleden het stokje
wilden overgeven. Wij zijn
trots dat we, als tweede generatie, het bedrijf hebben
kunnen overnemen.

In 22 jaar is de verhuur van
boten door het harde werk van
mijn ouders aardig uitgebreid.
En tegenwoordig zijn we nog
meer bezig met de behoeftes
van onze gasten en de langere
termijn relatie. De één wil een
middagje roeien en de andere
wil een uitgebreide tocht met
een sloep over de Vecht. Vandaar de toevoeging aan onze
verhuurboten van de nieuwe
aluminium tenders van VanVossen met de toepasselijke
naam Broer en Zus.
Voor het kopen van een boot
kunt u ook bij ons terecht. Niet
iedereen weet dat, vandaar dat
wij sinds 3 jaar aanwezig zijn
op de Hiswa in de RAI Amsterdam en in Lelystad. Leuk aan
het verkoopproces is dat elke
boot zorgvuldig met de klant
wordt samengesteld. Ik houd

de klant op de hoogte van
de mogelijkheden en laat ze
kennismaken met alle nieuwe
snufjes en gadgets voor op de
boot. En mijn broer zorgt voor
de oplevering in perfecte staat.
Ook al hebben onze ouders de
weg voor ons vrijgemaakt, we
gaan natuurlijk wel met onze
tijd mee. Één van de dingen
die wij als nieuwe generatie
hebben gedaan is het toevoegen van nieuwe merken. Onze
ouders moesten daaraan wennen, maar zien daar nu wel de
resultaten van. Ook is het elektrisch varen een aspect wat wij
op de voet volgen en de klant
kennis mee laten maken.
In de winter zitten we trouwens
ook niet stil! In deze maanden houden we ons bezig met
schaatsen zoals het slijpen en
verkopen hiervan. U kunt bij
ons terecht voor merken zoals

Foto: Govard-Jan de Jong

Viking, Zandstra en Salomon.
Door de dagelijkse activiteiten die we al 3 jaar met elkaar
doen, beseffen wij goed dat het
niet zomaar iets is wat onze
ouders hebben opgezet de afgelopen jaren. En mede door

deze nominatie realiseren wij
hoe gaaf het is wat je als echt
Loosdrechts familiebedrijf, dus
met elkaar, kan bereiken.
Helpt u ons aan de titel? Stem
dan op de website: www.ondernemervanwijdemeren.nl
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Patricia IJsbrandij
“Ik ben niet altijd geïnteresseerd geweest in politiek. Mijn
aandacht voor de landelijke
politiek nam toe toen ik in de
media ging werken”, opent
Patricia IJsbrandij, raadslid
voor Dorpsbelangen. Toen ze
2016/ 2017 eindredacteur was
van de NieuwsSter bemerkte
ze hoe goed het is om je in te
zetten voor je omgeving. Na
een cursus politiek sloot ze
weloverwogen aan bij DorpsBelangen. “Een partij die al
decennia bestaat met ervaren,
trouwe mensen in de gelederen.” Patricia is 50 jaar, heeft 2
zonen, een leuke man en twee
honden. Ze studeert Cultuurwetenschappen aan de Open

Universiteit. Het zal daarom
niet verbazen dat sociaal
maatschappelijke belangen,
kunst- en cultuur thema’s zijn
die dichtbij haar staan. Daarnaast zit ze in de Adviesgroep
Duurzaamheid.
“Ik vind ik de toenemende eenzaamheid en de afnemende
verdraagzaamheid zorgelijk,
laten we allemaal een beetje
meer naar elkaar omkijken.”
Ze is blij met kleine triomfen,
bijvoorbeeld als de wethouder
de Hoge Nood- app onder de
aandacht wil brengen. “Sinds
de komst van Erve Knorr ben
ik fan van kleine appartemententorens, een uitkomst voor
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de woningnood.” Natuurlijk
zijn er ook dingen die Patricia
minder vrolijk stemmen, denk
aan onderwerpen die onnodig stroperig verlopen. Of als
men ten koste van anderen de
spotlight op zichzelf weet te
zetten. “Ik ervaar de diversiteit
aan vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in de raad
als heel interessant en ook
belangrijk bij besluitvorming.
Toch hoop ik wel stiekem een
klein beetje op een ‘vrouwelijke’ nieuwe burgemeester.”
Ze vindt het raadswerk druk,
intensief, afwisselend, verantwoordelijk en leerzaam. “Ik
heb het enorm naar mijn zin!”

Renée Wijnen
Renée Wijnen is zojuist 65 geworden. Als bouwkundig ingenieur opgeleid, heeft ze 30 jaar
vooral bij grotere gemeentes
gewerkt in ruimtelijke ordening
en bouwen. Twee jaar geleden
kwam ze via een vriendin in
contact met De Lokale Partij.
“Hun verkiezingsslogan ‘Géén
fusie met Hilversum’ sprak mij
aan.” Een partij van verstandige, integere mensen die
het gesprek met de inwoners
aangaat en geen geheime
spelletjes speelt. “Wij zijn de
grootste partij en desondanks
niet in een coalitie gekomen. Ik
ga voor de kwaliteit van Wijdemeren als groene, waterrijke
gemeente.”

Sorrel Hidding
Al als tiener en student tijdens
de tijd van de apartheid in
Zuid-Afrika raakte Sorrel Hidding politiek geïnteresseerd.
“Door krachtig verzet van de
bevolking en met steun vanuit
het buitenland werd de apartheid afgeschaft en vrijheid voor
iedereen mogelijk.” Sorrel is
afgestudeerd in Psychologie
en Communicatiewetenschappen en woont in Nederhorst
den Berg. Ze is werkzaam als
Hoofd Marketing bij een internationaal bedrijf. Haar eerste
politieke bemoeienis was het
lokaal campagnevoeren voor
het behoud van het schapenweitje op het Ankeveense pad.
Daarna werd ze door verschil-

lende partijen benaderd om
mee te doen aan de verkiezingen waarbij haar keuze op de
VVD viel. Waarom de VVD?
“Ik kan me goed vinden in de
liberale waarden van de VVD.
De lokale aanpak is pragmatisch en focust op een efficiënte, duurzame gemeente.
De speerpunten zoals natuur,
toerisme, wonen, goede voorzieningen en toegankelijke gezondheidszorg zijn onderwerpen die ik heel belangrijk vind.”
Sorrel Hidding is nu anderhalf
jaar raadslid. Hoewel aanvankelijk geen politieke ervaring,
meent ze dat ze inmiddels
aardig wat ervaring heeft opgedaan en zich daarmee stevig in

het debat kan mengen. Daarbij
wil ze graag het accent leggen
op de inhoud en zich niet zozeer met het politieke spel bezighouden. In haar portefeuille
onderwerpen die betrekking
hebben op het sociale domein
zoals snelle toegankelijkheid
van de zorg voor hen die dat
nodig hebben, verbetering van
de communicatie en het realiseren van woningbouw binnen
de kaders van de leefbaarheid
en de identiteit van de verschillende dorpen. “Ik zoek graag
de nuance en kijk niet zozeer
naar de verschillen maar naar
de verbindende factoren. Mijn
focus ligt vooral op meer contact met de inwoners.”

Volgens Renée betekent het
dat we zelf goed moeten weten wat we willen. Wijdemeren
is de groene buffer tussen drie
grote steden die niet mag verstenen. “Kies in hemelsnaam
niet voor de gemakkelijkste
weg: het volbouwen van polders.” Ze wil graag meer woningen voor onze jeugd, onze
jonge gezinnen en onze ouderen. Maar volgens mevrouw
Wijnen moeten we eerst de
mogelijkheden onderzoeken
die er ook legio zijn in vrijkomende panden en in de dorpen zelf. De gemeente moet
een goede gesprekspartner
worden voor marktpartijen
die verder willen denken dan

zo snel en makkelijk mogelijk
geld verdienen.
Wat haar betreft is de fusie
met Hilversum gelukkig van de
baan. De Lokale Partij heeft
zich daar sterk voor gemaakt
en dit is grandioos gelukt. “Ik
ga me flink inzetten voor een
zelfstandig Wijdemeren in de
ruimste zin. Samen met vele
inwoners, ben ik trots op onze
mooie gemeente en wil graag
dat die te midden van al die
grote steden een plek van rust
en ruimte is én blijft.”
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Geslaagde feestmiddag
Zonnebloem Loosdrecht

Niels Broekhuizen met
overmacht Nederlands
Laser Sprint Kampioen

LOOSDRECHT
Zaterdag 5 oktober heeft
de Zonnebloem Loosdrecht weer een leuke en
gezellige middag georganiseerd in het kader “Week
tegen Eenzaamheid”.
Om 13:30 vertrok de bus vanuit de Emtinckhof naar De Drie
Dorpen in Ankeveen waar de
bijna 80 gasten werden ontvangen met een kopje koffie
en heerlijke roomsoes door
de vrijwilligers van de Zon-

nebloem Loosdrecht, en het
team van De Drie Dorpen. De
middag werd muzikaal verzorgd door het vrouwenkoor
Vergeet je Verdriet uit Huizen. Tussen de gezellige en
mooie nummers door werden
de gasten nog vermaakt met
een tafelgoochelaar die de
gasten in volle verbazing aan
tafel achterliet. De inwendige mens werd natuurlijk niet
overgeslagen. De kaas, worst,
nootjes, kaasstengels en bitterballen gingen er goed in.

Ter afsluiting kregen de gasten
een heerlijke zak patat waarna iedereen weer met de bus
terug naar Loosdrecht werd
gebracht.
Wij bedanken de organisaties
die deze geslaagde middag
mede mogelijk maakte met
de fantastische bijdragen: Riki
Stichting, De Drie Dorpen,
Bakker Maas, Jumbo Loosdrecht, Mojo Magic en Advisie
Foundation.

Informatieavond SOFAK
23 oktober om 20.00 uur
LOOSDRECHT
Het doel van deze avond
is om het belangrijke
werk van stichting SOFAK
(Stichting Ondersteunings
Fonds Allochtone Kerken)
onder uw/jouw aandacht te
brengen.
In Nederland zijn grote groepen migranten. De christenen
onder hen zoeken elkaar op

en starten een Bijbelkring in
een huiskamer. Wanneer deze
kring de huiskamer ontgroeit,
ontstaat er een gemeente.
Deze spreekt vaak nog de taal
van het land van herkomst en
viert de liturgie op hun eigen
manier. Financieel zijn ze weinig daadkrachtig. Stichting Sofak ondersteunt deze gemeenten praktisch en financieel.
Op deze avond vertellen Ma-

delon Grant - voorzitter - en
pastor Franklin Gomez - bestuurslid - over het werk van
deze stichting. Muzikale omlijsting door zang en piano/
gitaar.

de kunstroute in Muiderberg
en de kermis in Ankeveen.
GooiTV Nieuws waarin met
een aantal reporters verslag
gedaan wordt van misdaad
en ongevallen, maar ook aandacht is voor andere serieuze

onderwerpen. Burgemeester
Freek Ossel (Wijdemeren) is
In Gesprek Met Saskia Luijer
over diverse zaken.

Koffie/thee om 19:45 uur, start
20:00 uur. Wijkgebouw, Eikenlaan 17a in Loosdrecht. Voor
meer informatie www.sofak.nl
Zendingscommissie Sijpekerk

GooiTV
Vanaf woensdag 16 oktober
2019 zendt GooiTV het volgende programma uit: Ruud
Bochardt praat over het dorpenbeleid in Wijdemeren. TV
Magazine staat onder andere
stil bij Boer Pronk in Naarden,

LOOSDRECHT
Het afgelopen weekend organiseerde de KWVL (Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht ) het
Nationale Kampioenschap
Laser sprint.
Sprintwedstrijden kenmerken
zich door veel korte wedstrijden met een streeftijd van 15
minuten. Dit geeft een spectaculair schouwspel met veel
tactische manoeuvres. Zowel
vanuit de jeugd, als de gevestigde orde was er een sterke
vertegenwoordiging. De lokale
cracks moesten het dit keer
uiteindelijk afleggen tegen hun
concurrenten uit de rest van
het land, maar volgend jaar
gaan ze de uitdaging graag
weer aan.
Dit jaar hadden zich 52 Laser
zeilers in geschreven. Zaterdag 12 oktober werden onder
lichte weersomstandigheden
4 selectiewedstrijden gevaren.
Na vier wedstrijden was de
wind “op” en besloot de wedstrijdleiding om naar de wal te
gaan. Deze vier wedstrijden
waren echter wel voldoende
om op grond van de resultaten de deelnemers in 3 fleets,
Gold, Silver en Bronze, onder
te verdelen. Zondag waren de
omstandigheden vrijwel ideaal
en kwamen de liefhebbers van
meer wind ook aan hun trekken. Door de redelijk constante wind van ongeveer 10 knopen was het mogelijk in 3,5 uur
tijd, met alle 3 de fleets, de geplande 8 wedstrijden vlot ach-

ter elkaar te zeilen. Dat lag ook
aan de start- discipline van de
zeilers. Want bij de 24 starts
op zondag was geen enkele
valse start. (general recall)
In het algemeen klassement
was het alleen spannend wie
tweede, derde of vierde zou
worden. Overal winnaar werd
met overmacht Niels Bronkhorst. Het verschil met nummer twee Stijn Paardekooper,
bedroeg maar liefst 13 punten.
Nummer drie en vier eindigden
met eenzelfde aantal punten.
Door een beter resultaat in de
laatste race werd Sierk Jan ter
Haar derde. Nummer vier Eduardo van Vianen werd echter
wel gehuldigd als kampioen bij
de Masters.
De belangrijkste uitslagen:
1. Niels Broekhuizen, 2. Stijn
Paardekooper, 3. Sierk Jan ter
Haar.
Master Klassement: 1. Eduardo van Vianen (4e overall), 2.
Wilmar Groenendijk (11e overall), 3. Pieter Algra (12e overall). De complete uitslagen
vindt u op www.kwvl.nl/ zeilen/
uitslagen

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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L e t o p!
eradr e s
Gewijzigd aanlev

uitagen

da@dunn ebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
18 oktober

A.L.V. Ankeveense
IJsclub
- Ankeveen

Op vrijdag
18 oktober wordt de Algemene Ledenvergadering van de
Ankeveense Ijsclub gehouden. De vergadering begint
om 20.00 uur en vindt plaats
in het clubgebouw van de ijsclub, Stichts End 22a te Ankeveen. Leden en andere belangstellenden zijn van harte
welkom.

19 oktober

Weekmarkt - Ankeveen

De markt wordt elke zaterdag
gehouden op het Stichts End
in Ankeveen, op de parkeerplaats naast de RK Martinus
Kerk (uitgezonderd 3 weken
in de zomervakantie). Je kunt
gratis parkeren op het marktterrein of langs het Stichts
End.

23 oktober

Film in de Herfstvakantie
- loosdrecht

Woensdagmiddag 23 oktober om 14.30 uur film voor
de jeugd vanaf 6 jaar in zes
vestigingen van Bibliotheek
Gooi en meer (Bussum, Eemnes, Loosdrecht, Muiden,
Naarden en Weesp) Kom
gratis naar de film en neem
je vrienden mee! In de bibliotheek wordt aangekondigd
welke film er vertoond wordt.
www.bibliotheekgooienmeer.nl

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

t/m 1 november

Expositie ‘Beestenboel’
in Galerie Wijdemeren
- Breukeleveen

Een fraaie collectie kunst met
dieren in de hoofdrol.
U bent iedere vrijdag – en op
andere dagen wanneer de
vlag uithangt – welkom tussen 11.00-17.00 uur.
www.galeriewijdemeren.nl

8 november

Carnavalsvereniging de
schuimlikkers
- Ankeveen

Op vrijdag 8 november om
21.00 uur viert carnavalsvereniging de schuimlikkers, het
prinsenbal in het Wapen van
Ankeveen. Komt u ook?

13 november

Zingeving

Wat is dat precies en wat
kun je er mee? En hoe geef
iemand zin aan het leven als
men dementie heeft? Is het
dan moeilijker? Op onderzoekende manier gaan we met
elkaar kijken naar wat zingeving precies is en hoe we
het tegenkomen in ons leven.
Ook in het leven van iemand
met dementie. Een avond
met veel voorbeelden uit het
alledaagse leven die mogelijk
aan het denken zetten. Gastspreker: Foekje Damstra,
geestelijk verzorger bij Amaris. 19:30 tot 21:00, Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg
399a, Hilversum

KLEINDIERSHOW - HUIZEN
18 & 19 oktober

Vol enthousiasme is de Kleindier vereniging Sport en Genoegen in samenwerking
met de BKV uit Nederhorst den Berg weer
bezig met de organisatie van de Kleindiershow Midden-Nederland. Op de show
worden o.a. duiven, kippen, konijnen,
kleine knagers en cavia’s tentoon gesteld.
Er zijn prachtige prijzen beschikbaar voor
de eigenaren van de mooiste dieren. Er is
ook aan de kinderen gedacht. Zo is er een
springkussen, een leuke speurtocht en zijn
diverse Oud Hollandse spelen. De show
vindt plaats in het Visnet De Ruyterstraat
7, 1271SR Huizen.
De openingstijden zijn: Vrijdag 18 oktober vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur met om
20.00 uur de officiële opening. Zaterdag
19 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Kinderprogramma van 10.00 u tot 12.30
u. De Kleindiershow Midden-Nederland is
bekend in de hele regio vanwege de bijzondere dieren, de gezellige sfeer, en de heerlijke versnaperingen. De toegang is gratis en u bent hartelijk welkom ook met uw (klein)kinderen.

ING WILDE BUITEN DAGEN
- ’S-GRAVELAND
20 oktober

Klimmen, klauteren, schatgraven,
vuurtje stoken en vogels spotten.
Ben jij klaar om een boswachter van
OERRR te worden? Ga dan de challenge van OERRR aan! Kom samen
met je ouders naar dit super stoere
gratis event. Je gaat op avontuur in
‘s-Graveland en leert alle skills die je
nodig hebt om een echte boswachter
te worden. Trek laarzen en oude kleren aan want boswachters van OERRR zijn niet bang om vies te worden!
Deze activiteit is gratis, maar meld je
wel vooraf aan via de website! Starten kan op verschillende momenten: tussen 10:30 en 14:30
uur bij Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ‘s-Graveland, je bent ongeveer anderhalf uur
onderweg. www.natuurmonumenten.nl

DANSEN OP EEN VIOOL MET PIETER VAN LOENEN
- NEDERHORST DEN BERG
27 oktober
Iedere zaterdag en zondag 12-18 uur

Herfst expositie open
Gallery McSorley
- s-Graveland

Het is de enige Gooise Gallery, die meer dan 63 hedendaagse Nederlandse en
internationale
kunstenaars
brengt, die professioneel
creaties maken in allerlei
materialen, van schilder- tot
grafiekkunst, van brons tot
glas en hout en textielkunst.
Galerie bezoekers kunnen
nu gratis kaarten krijgen voor
de aankomende Amsterdam
Afforable Art Fair 30 okt. - 3
nov. in de Kromhouthal, Gedempte Hamerkanaal 231,
1021 KP Amsterdam. www.
gallerymcsorley.com of kom
langs in de galerie: Zuidereinde 124, ’s-Graveland.

In opdracht van ballerina Ida Rubinstein schreef Igor Stravinsky een
nieuw stuk voor haar Parijse balletgezelschap. Hij verwerkte in dit ballet,
genaamd “Le baiser de la fée”, melodieen van Tsjaikovski waardoor het
werk zeer romantisch klinkt. Voor zijn
vriend violist Samuel Dushkin maakte Stravinsky er een bewerking van
voor viool en piano. En die bewerking
gaan violist Pieter van Loenen en pianist Tobias Borsboom zondagmiddag 27 oktober voor u spelen in Het
Jagthuis. Daarnaast staan het “Distance de fée” van Takemitsu en de
vioolsonates van Ravel en Poulenc
op het programma. Beide musici zijn
prijswinnaars van de Dutch Classical
Talent Award. Pieter van Loenen studeerde onlangs af bij het Haags Conservatorium met een
10 met onderscheiding. Geen wonder dat het juryrapport van het Nederlandse Vioolconcours
hem “buitengewoon energiek en diep muzikaal” noemde. Pianist Tobias Borsboom was al vaker
te gast in het Jagthuis. Naast zijn drukke concertleven is hij correpetitor aan het conservatorium
van Amsterdam. Concert Pieter van Loenen en Tobias Borsboom: zondag 27 oktober 2019, aanvang 15.30 uur, entree 18,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de website www.jagthuis.
nl, per email via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie van het concert is Het
Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).
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Bedrijfsbezoek langs finalisten
van Ettekoven

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

