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Vijf dorpenavonden

NIEUWSSTER
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●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

Het doel: samenwerken met inwoners

over alle kernen in Wijdemeren. Wethouder Rosalie van
In samenwerking met
Rijn heeft
er zinWIJDEMEREN
in: “Ik ben
WEEKBLAD
ontzettend benieuwd met
welke ideeën onze inwoners
komen.”
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De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek

r

WIJDEMEREN
Op dinsdagavond 29 oktober was de allereerste
dorpenavond. In de Blinker in Kortenhoef ging de
gemeente met inwoners
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van Kortenhoef en ‘s-Graveland in gesprek over de
toekomst van hun dorp.

Zo’n dorpenavond: wat gaat
er precies gebeuren?
“De
dorpenavonden
zijn
onderdeel van het nieuwe
dorpenbeleid. Het hoofddoel daarvan is dat we als
gemeente nog meer willen
samenwerken met onze inwoners. Deze avonden zijn
een eerste stap. Tijdens de
avonden hopen we te horen
welke ideeën mensen hebben
om hun dorp in de toekomst
levendig te houden, maar we
zijn ook benieuwd naar wat er
nu leeft en waar mensen zich
zorgen over maken.”
-Lees verder op pagina 6-

Het is de eerste in een reeks
van vijf avonden, verdeeld

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

T A X AT E U
R

ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

www.wijdemeren.nl/dorpenavond

Praat mee
over de
toekomst
van uw dorp
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Alarmnummer
Huisartsen

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

NIEUW LOOSDRECHT


RK Pauluskapel
Zo. 3 november: 11.00 uur:
R. Simileer.



Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 3 november: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
Zo. 3 november: 18.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde.

WWW.DENIEUWSSTER.NL


Gereformeerde Kerk
Zo. 3 november: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger.



Beukenhof

Zo. 3 november: 11.15 uur:

Geen dienst.

OUD LOOSDRECHT

zoekt per direct een
Chauffeur / Verhuizer
Ben jij een bevlogen en vindingrijke collega die niet alleen een vakman is op de
vrachtwagen, maar ook gevoel heeft voor techniek ? Heb/ben jij
• Interesse voor demontage en montage van machines en de bijbehorende
werkzaamheden.
• Liefst in bezit van rijbewijs C + E met code 95.
• de interesse om te improviseren en oplossingen te bedenken.
• Ervaring in transport en een technische achtergrond.
• Flexibel en geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden.
Wij bieden een afwisselende functie van 40 uur met uitzicht op een vast contract.
Een prima salaris volgens de cao Beroepsgoederenvervoer. Stuur je sollicitatiebrief
met CV aan Bart Dekker email : info@dekker-machinestransport.nl
voor meer info kijk op www.dekkermachinetransport.nl of bel 0031 (0)615 088 177

Het leven is als een verhaal;
het gaat er niet om hoe lang het is,
maar hoe goed het is

1-1-2



Ned. Geref. Kerk
Zo. 3 november: 9.30 uur:
Ds. B.J. Eikelboom.

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:

Griekse filetsteak

Gemarineerde varkensfiletlapje gevuld met
gekruid gehakt
2 stuks

5,50

Vleeswarentrio:

100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram leverkaas
stukje kalfsmeerworst
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

Samen

5,95

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
Openbare speelplekken rookvrij
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Opgroeiende kinderen			
beschermen
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Begin 2020 worden alle
openbare speelplekken in
de gemeente Wijdemeren
rookvrij. Het college heeft
dit besluit genomen om
opgroeiende kinderen te
beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om
zelf te gaan roken.
In juni verklaarde wethouder
Rosalie van Rijn de speelplek
op de kruising Wilgenlaan/Platanenlaan in Nederhorst den
Berg al rookvrij. Als eerste in
de gemeente Wijdemeren. Dit
gebeurde op initiatief van verschillende inwoners en GGD
Gooi en Vechtstreek. Elke inwoner kan op www.rookvrij.nl
een speelplek in de buurt aanmelden, maar het college vindt
dat een te lange weg. Van
Rijn: “We hebben besloten om

in één keer alle 57 openbare
speelplekken rookvrij te maken. De borden zijn besteld en
worden geplaatst in het eerste
kwartaal van 2020.”

‘ALS VOLWASSENE
HET GOEDE VOORBEELD GEVEN’
Onder het motto ‘Rookvrije
Generatie’ organiseert de
GGD allerlei activiteiten om
kinderen rookvrij te laten opgroeien. In onze regio beginnen namelijk nog steeds elk
jaar meer dan 500 kinderen
met dagelijks roken. Kinderen die niet beginnen, leven
gemiddeld 10 jaar langer dan
leeftijdsgenootjes die dat wel
doen. Hoe minder mensen je
ziet roken, hoe minder vanzelfsprekend het wordt om zelf
te gaan roken. Vandaar deze
campagne die volwassenen
oproept om het goede voor-

Foto: Eerste rookvrije speeltuin

beeld geven en kinderen niet
bloot te stellen aan tabaksrook
en verleidingen.
“Veel verenigingen en sportclubs zijn hier al mee bezig”
licht de wethouder toe. “De besloten speeltuinen zijn al rookvrij en ook de schoolpleinen.

Onze focus is niet om rokers te
laten stoppen. Dat zou natuurlijk fijn zijn, maar dat is niet het
doel. Het gaat er echt om dat
kinderen niet geconfronteerd
worden met roken en dat het
niet normaal wordt gevonden
dat ze ermee beginnen. Als
gemeente gaan we hier niet

streng op handhaven, maar
we hopen natuurlijk wel dat
mensen zich eraan houden en
elkaar hierop aanspreken. Het
is een andere mindset. Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn.”

Oud-Loosdrechtsedijk gaat dicht
Werkzaamheden starten			
18 november
Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Maandag 18 november,
na het aanmeren van
Sinterklaas, starten de
werkzaamheden op de
Oud-Loosdrechtsedijk. In
vier maanden wordt de weg
tussen de rotonde met de
‘s-Gravelandsevaartweg en
de rotonde met de Molenmeent opnieuw ingericht.
De slechte staat van het asfalt
is aanleiding om onderhoud
te plegen. Gelijktijdig wordt de
weg anders ingericht om de
verkeersveiligheid te verbeteren. In januari 2018 was de gemeente al gestart met de werkzaamheden maar deze werden
snel stilgelegd. Voor de aanleg
van de nieuwe riolering moest
namelijk dicht bij een oude
hoofdwaterleiding
gegraven
worden. Dat was een te groot

risico, omdat de waterleiding
hierbij kon breken. Nadien zijn
verschillende scenario’s uitgewerkt om het werk te hervatten
in een aangepaste uitvoering.
Daarbij is samen met de inwoners ook het inrichtingsplan
nog eens goed bekeken.

‘ONDERNEMERS,
WINKELIERS, AGRARIËRS BLIJVEN BEREIKBAAR’
“Het is een project dat veel
overlast geeft voor zowel Oudals Nieuw-Loosdrecht. Dat realiseren wij ons, maar de weg
moet worden aangepakt” meldt
wethouder Joost Boermans.
Tijdens de werkzaamheden is
de dijk op doordeweekse dagen toegankelijk voor hulpdiensten en bestemmingsverkeer.
Zij kunnen heen en weer rijden
via één rijbaan. Ondernemers,
winkeliers, agrariërs e.d. blij-

Foto: De Oud-Loosdrechtsedijk

ven dus bereikbaar en kunnen
hun activiteiten uitvoeren. Ook
voor fietsers en voetgangers
blijft de weg toegankelijk. Het
doorgaande verkeer tussen
Oud- en Nieuw-Loosdrecht
wordt echter omgeleid via Hilversum en moet dus rekening
houden met een flinke omweg.

De dijk gaat volledig dicht tijdens 4 à 6 weekenden. Dan is
er één van de vier deelvakken
waarin gewerkt wordt afgesloten. Dit gebeurt in goed overleg met de hulpdiensten omdat
dan op delen van de dijk een
licht risicogebied ontstaat voor
de aanrijdtijd. Naar verwach-

ting zijn de werkzaamheden in
maart afgerond. Voor omwonenden en andere belangstellenden is donderdag 31 oktober tussen 16.30 en 18.30 uur
een inloopbijeenkomst in het
gemeentehuis.
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Reconstructie K’dijk uitgesteld
Nader onderzoek damwand
re constructie die wel goed is
en waargemaakt kan worden.
Dan weten we ook wat de
technische en financiële consequenties zijn en of de kosten
dan hoger uitvallen. Dat valt
nu nog niet te zeggen.”

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

‘DE CONSTRUCTIE
MOET VOLDOEN AAN
DE EISEN VAN DEZE
TIJD’

W OP
NIEU LEIN
EP
LIND
Met heerlijke ambachtelijke producten!
Nu grote pizza ruim 300 gram voor €1,Elke vrijdag op het Lindeplein.

Door: Saskia Luijer

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

BEEKES
STOFFEER ATELIER

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN,
LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN

KORTENHOEF
De geplande werkzaamheden aan de Kortenhoefsedijk zijn uitgesteld. Eerst
moet er duidelijkheid komen over de juiste constructie van de damwand.
Wanneer er wel gestart
wordt, is niet bekend, maar
dat kan zeker nog een jaar
duren.
Dit najaar zou de gemeente
beginnen met de herinrichting
van de Kortenhoefsedijk. Met
het deel van de N201 tot de
Kattenbrug (fase 1). Daarbij
ging het om het aanpassen

van de weg, het vernieuwen
van het riool en het deels vervangen van de damwand. Na
allerlei technische doorberekeningen en vooronderzoek
werd echter duidelijk dat de
voorgestelde constructie van
de damwand te veel risico’s
met zich meebrengt.
“De damwand bestaat nu uit
drie type materialen: hout,
beton en staal” licht wethouder Joost Boermans toe. “Uit
technisch onderzoek bleek
dat de constructie met hout
niet stabiel is en niet meer voldoet aan eisen van deze tijd.
Er moet dus extra onderzoek
plaatsvinden naar een ande-

Het miljoenenproject zag er
zo mooi uit. Een veiligere weg
met een mix van 50 en 30 km/
uur, met roodbruine suggestiestroken voor de fietsers en
in het midden gebakken klinkers voor het snellere verkeer.
Maar dat nieuwe dorpsbeeld
loopt dus vertraging op, want
onduidelijk is wanneer fase 1
start, laat staan wanneer de
rest van de Dijk aan de beurt
is. “Het is een tegenvaller” beaamt Boermans “maar dit was
niet te voorzien. We hadden
het graag eerder geweten,
maar toch zijn we blij met het
moment.
De aanbesteding is namelijk
nog niet opgestart, dus de gemeente heeft nog geen contractuele verplichtingen.”
Foto: Toekomstbeeld K’dijk

Nieuwe fietsoversteek Randweg
Verkeerslichten verdwijnen

Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Lieuwmaastaart
(hazelnoot-schuim)

Groot € 12,95
Klein € 7,50

Door: Saskia Luijer

NEDERHORST DEN BERG
In november verdwijnt de
tijdelijke noodverlichting
bij de T-splitsing Randweg
en Platanenlaan. Er komt
een nieuwe fietsoversteek
met vluchtheuvel.
Fietsers en voetgangers die
de wijk NederVecht via de Platanenlaan verlaten of binnenkomen kunnen met behulp van
de tijdelijke noodverlichting
veilig de Randweg oversteken.
Een handig hulpmiddel, vooral
voor kinderen en jongeren die
de sportvelden bezoeken. In
november start de gemeente
met het aanleggen van een
definitieve oplossing voor een
veilige oversteek.

‘EEN VOORUITGANG
VOOR HET KWETSBARE VERKEER’
Weg wordt verlegd
Aan de hand van een papieren
schets toont wethouder Joost
Boermans het nagenoeg definitieve ontwerp. Daarbij legt hij
uit dat de Platanenlaan wordt
verlegd richting de sportvelden. De plek waar nu asfalt ligt
wordt een sloot en het wegdek
schuift iets op. Het precieze
moment waarop dit gebeurt
is niet bekend, maar dat zal
zijn zodra het bouwverkeer er
geen gebruik meer van hoeft
te maken. De oversteekplaats
over de Randweg wordt al zo
aangelegd dat deze straks
goed aansluit op de ‘nieuwe’
Platanenlaan.

Vluchtheuvel
Boermans: “De nieuwe oversteek is bestemd voor fietsers
en voetgangers. Het moet een
vooruitgang zijn voor de kwetsbare
verkeersdeelnemers,
want de noodverlichting was
niet optimaal.” Op de Randweg wordt een vluchtheuvel
aangebracht, een lange groene middenberm met betonrand. Fietsers en voetgangers
kunnen dan per weghelft oversteken. Dat is veiliger. Bovendien heeft de verkeersberm
een remmend effect op de
snelheid van het autoverkeer
omdat de weghelft wordt versmald naar 3 meter. De ervaring is immers dat hier harder
wordt gereden dan de 50 km/
uur die is toegestaan.

LOKAAL
Muziekpartijen verenigen zich
Woensdag 30 oktober 2019
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Start projectorkest Wijdemeren
WIJDEMEREN
Diverse partijen die actief
zijn in de muziek in Wijdemeren willen met elkaar
het muziek maken een stimulans geven. Om dit voor
elkaar te krijgen zijn scholen, muziekverenigingen
en docenten, samen met
Stichting
Muziekeducatie Wijdemeren een werkgroep gestart. De werkgroep Jeugd en Muziek
neemt diverse initiatieven
om meer kinderen (en volwassenen) in aanraking te
laten komen met muziek.
Er staan drie activiteiten op het
programma: Het inrichten van
een website waar alle muziekaanbieders binnen Wijdemeren bij elkaar staan. Of u nu
een gitaardocent zoekt, een
pianoleraar of een muziekvereniging: alle informatie staat
hier bij elkaar. Wij verwachten
deze site op korte termijn in de
lucht te hebben. Bent u docent

en heeft u uw informatie nog
niet aan ons doorgegeven,
stuur dan een mail naar: wijdemerenmuziek@gmail.com.
Op de St. Antoniusschool
wordt een muzieklokaal ingericht. Het is de bedoeling dat
er nog minimaal twee andere
klaslokalen op andere scholen
volgen. In deze lokalen staan
veel instrumenten waar kinderen tijdens en na schooltijd onder begeleiding mee kunnen
spelen. Ook met de naschoolse opvang worden inmiddels
goede afspraken gemaakt.
Diverse professionele docenten kunnen deze lokalen ook
gebruiken voor het aanbieden
van workshops.
In november start het projectorkest Wijdemeren. Dit betreft
een orkest voor alle muzikanten in Wijdemeren die les
hebben in Wijdemeren, ongeacht het instrument. Het orkest
repeteert op elke donderdag

van 19.00 tot 19.45 uur in ‘t
Akkoord in Kortenhoef. Het
is de bedoeling om te werken
naar enkele optredens die ook
in de andere kernen van Wijdemeren plaats zullen vinden.
Samen spelen geeft een extra
impuls aan je lessen en is ook

nog eens heel gezellig.
Aanmelding kan via: wijdemerenmuziek@gmail.com.
Wil
je doorgeven welk instrument
je speelt en hoe lang je al les
hebt? Als je doorgeeft wie je
docent is, kan de dirigent de
muziek ook met hem/haar af-

stemmen.De werkgroep heeft
activiteiten voor de komende
twee jaar benoemd. Bij gebleken succes wil de werkgroep
het muziekonderwijs in Wijdemeren in diverse vormen een
blijvend karakter geven.

Koeien uit ons landschap?
Veel grondeigenaren bijeen
Door: Anja Lodder

KORTENHOEF
Grondeigenaren waaronder agrariërs en hobbyboeren kwamen donderdagavond samen in De
Oude School.
Doel van de avond was de
mogelijke oprichting van een
vereniging voor grondeigenaren in Kortenhoef en Ankeveen. Deze zou dan een
gezamenlijke visie moeten
ontwikkelen om met de Provincie Noord-Holland in gesprek
te gaan inzake de consequenties van het door gemeente en
20 partijen ondertekende Gebiedsakkoord.
Initiatiefnemers Jan Verbruggen, David Pos, Sylvia Vrakking, Jan Hermsen en Matthijs van den Adel gaven in
een powerpointpresentatie en
gesprekken de problematiek,
mogelijkheden en consequen-

ties weer van de plannen van
de provincie. In de natuurbestemming voor de Oostelijke
Vechtplassen wil de provincie
het Natuurnetwerk Nederland
realiseren. Hiertoe moeten
gronden die nu nog veelal
een agrarische bestemming
hebben omgezet worden naar
gronden met een natuurbestemming. Opvallend is dat in
de plannen het woord ‘agrarisch’ niet mee terug te vinden
is.

‘HET WOORD AGRARISCH VINDEN WE
NIET TERUG’
Rentmeesters van de provincie bezoeken 1 op 1 landeigenaren om hen de keuzes voor
te leggen. Dit zijn dwingende
maatregelen. De provincie kan
de grondeigenaren zelfs onteigenen. Wat zijn de keuzes?
De grondeigenaar verkoopt
aan de provincie; de eigenaar
behoudt de grond maar het

Foto: Veel belangstellenden voor de presentatie.

beheer gaat naar de provincie;
de eigenaar behoudt de grond,
krijgt een kleine compensatie
om aan de regels tegemoet
te komen zoals afplagging,
uitbaggeren sloten, afvoer en
verhoging waterpeil. Het agrarische karakter dreigt zo te verdwijnen. Er is geen intensieve

veeteelt in deze gebieden,
maar er lopen (gelukkig) nog
koeien, paarden en schapen in
de wei. Wat wil de vereniging
uit de voorgelegde natuurtypes? Geen nat schraalland of
moeras, maar een kruiden- en
faunarijk grasland uitgaande
van het bestaande agrarische

landschap met natuur- en
landschapswaarde. Door samen een visie te ontwikkelen
met onderbouwing door deskundigen en juristen biedt de
Provincie mogelijk een opening voor maatwerk. Lid worden? Mail: jan@sgraveland.nl
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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.

-Vervolg voorpaginaEn wat hebben de bezoekers
van zo’n avond er uiteindelijk precies aan?
“Volgens mij is het heel goed
dat inwoners invloed hebben
op de onderwerpen die op de
gemeentelijke agenda staan.
Dat de vraagstukken die voor
hen belangrijk zijn besproken
worden. Van het verenigingsleven tot bijvoorbeeld duurzaamheid en woningbouw. Als
we goed weten wat de wensen
zijn van onze inwoners, kun-

nen we hier ook rekening mee
houden bij het maken van beleid.”
Wat hoopt u als wethouder
uit de avonden te halen?
“Op verjaardagen weten mensen altijd heel goed uit te leggen wat hun visie is en waar
ze zich zorgen over maken in
hun dorp. Ik hoop dat mensen
dit tijdens de dorpsavonden
ook doen. Daarnaast hoop ik
op een grote opkomst per dorp
en een gevarieerd publiek.”

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

Diamanten bruidspaar

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

11,00

Daan & Aartje Wendt-Schipper

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

LOOSDRECHT
Daan en Aartje reden jarenlang met veel plezier diverse rally’s in oldtimers in
Nederland, getuige de vele
bekers in hun prijzenkast.
Ook reden ze 30 jaar lang de
jaarlijkse Elfstedentochtrally in
mei. In 2013 kwam daar abrupt

een einde aan. Ze werden
aangereden in een tent tijdens
dit Ellfstedenweekend. Beiden moesten lang revalideren.
Natuurlijk rijdt Aartje niet met
zwager Aart maar met haar
eigen lieve man Daan in hun
rode Volvo Duett door het dorp
en omstreken.
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Familiebedrijf Dunnebier alleen een
drukkerij…?
De omschakeling van wat ooit
alleen een drukkerij was
NEDERHORST DEN BERG
Ooit als traditionele drukkerij opgericht door Ed
Dunnebier en definitief
overgedragen aan de tweede generatie vanaf januari
2008.
Apetrost zijn we op de nominatie ‘Familiebedrijf van Wijdemeren 2019! Een woord van
dank aan Ed is dan ook absoluut op z’n plaats! Hij heeft met
zijn ondernemersgeest en de
inzet van vele medewerkers,
in de loop der jaren een succesvolle, middelgrote drukkerij
opgebouwd!
Vanaf 2008 hebben Thijs
Dunnebier (technisch), Marije
Hogguer-Dunnebier (projectmanagement commercie) en

Franc Hogguer (algemeen)
het stokje overgenomen. De
noodzaak om een andere weg
in te slaan was meteen kraakhelder.

‘EEN MARKETING
SERVICE BEDRIJF,
GESPECIALISEERD IN
PRINT MEDIA’
De technologische ontwikkelingen in combinatie met de
veranderende
verwachting
van klanten vormden de aanleiding. Met de ingezette transformatie hebben we enerzijds
gekoesterd wat ons succesvol
heeft gemaakt, alleen aangevuld met relevante dienstverlening rondom print media. Dat
betekent dus niet alleen maar
mooi drukwerk ontwerpen en

V.l.n.r.: Thijs Dunnebier, Marije Hogguer-Dunnebier, Franc Hogguer Foto: Govard-Jan de Jong

maken, maar veel méér dan
dat. Simpelweg komt dat neer
op ‘al het gedoe’ uit handen
nemen voor bedrijven als het
gaat om het geregel en de
beschikbaarheid van ‘alle materialen waar maar een logo
of afbeelding op staat’. Voor
bedrijven in binnen- en buitenland. Oftewel een marketing
servicebedrijf, gespecialiseerd

in print media. En met 7 familieleden van de 17 medewerkers zijn we met recht een familiebedrijf te noemen!
Als uitgever van het gratis
Weekblad Wijdemeren en de
NieuwsSter onderstrepen we
graag ook onze lokale betrokkenheid met de bewoners en
lokale middenstand van Ge-

meente Wijdemeren. Met de
recente gedaanteverandering
benadrukken wij ook de prioriteit om beide kranten zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor u als lezer en de
adverteerder. We maken ons
sterk de continuïteit van beide
kranten te waarborgen.

Steek een kaarsje aan…
Zaterdag, 2 november,			
van 10.00 – 16.00 uur
Door: Karin van Hoorn

KORTENHOEF / NEDERHORST DEN BERG
De dag waarop we extra
aan onze lieve doden denken: een van oorsprong
rooms-katholieke,
maar
tegenwoordig een universele, ongebonden traditie:
Allerzielen.
Maria Schuffelen is op zaterdag, 2 november a.s., aanwezig in een speciale tent op de
Meenthof in Kortenhoef. Zij is
één van de mensen die op die
dag, samen met wie dat wil,
een kaarsje opsteekt voor, of
luistert naar wat iemand vertelt
over een dierbare dode.
“Kortenhoef is in 2014 begonnen met de kaarsjes”, vertelt
ze. “Het jaar van de ramp met
de MH17. Het was een initiatief van de Antoniusparochie,

de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef en de
protestantse Gemeente de
Graankorrel in ‘s-Graveland.
Ook in Nederhorst den Berg
herkent men de waarde van
zo’n initiatief, kijk maar naar
de tent op het Wille Dasplein!”
Het mooie van Allerzielen,
vindt Maria, is, dat er zovéél
kaarsjes branden. “Zo wordt
aan zovéél mensen extra gedacht. Je bent samen. Je bent
niet alleen in je verdriet. Je
merkt dat veel mensen eenzelfde ervaring hebben. Dat
besef geeft saamhorigheid en
troost.”
Maria staat dit jaar voor de
vijfde keer bij de kaarsjes en
het gedenkboek. “Het is een
plek waar je terecht kunt! Mensen van alle leeftijden komen
langs. Kleine kinderen steken
een kaarsje aan voor opa of

oma. Sommige mensen doen
alleen een kaarsje, anderen
willen iets vertellen. Ik vind het
heel belangrijk dat dat kan. Ik
luister er graag naar, word er
zelf ook rijker van.”
Het gedenkboek. Daar kan je

een gedachte of een gedicht,
of alleen maar een naam in
opschrijven. Wat je wilt. Maria:
“Er wordt verder niets mee gedaan hoor. Als we rond 16.00
uur de tent sluiten, sluiten we
het boek ook. Dat gaat dicht
tot volgend jaar.”

Zaterdag 2 november van 10
tot 16 uur kunt u ons bezoeken
op de Meenthof in Kortenhoef,
en op het Willie Dasplein in
Nederhorst den Berg.
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Golfers schenken € 6.000,Jeugddorp De Glind
REGIO 		
Op 14 oktober organiseerde Kiwanis Hilversum-Baarn haar derde
Business Golftoernooi op
de Goyer Golf & Country
Club te Eemnes. Ruim 40
deelnemers zetten zich in
om Jeugddorp De Glind
te helpen aan een rolstoelbusje voor meervoudig gehandicapte kinderen.
De weersvoorspellingen waren ronduit beroerd: het zou de
hele dag regenen. Maar kennelijk hadden de weergoden
wel waardering voor de inzet
van bedrijven uit de omgeving
van het Gooi en Barneveld:
ze lieten het bij een buitje van
een kwartier. Aan het eind van
de middag kon de uitslag zelfs
op het terras plaatsvinden en
werden de prijzen uitgereikt.
Waarom een rolstoelbusje?
Tijdens het diner hield Gerry Nutters van Jeugddorp De
Glind een presentatie. Het is
een bijzonder dorp waar uithuisgeplaatste kinderen kunnen opgroeien in een vast
gezin en binnen een normale
dorpsomgeving. Het verschil

In Memoriam

met een instelling is dat kinderen hier vaste ouders en
“broers en zussen” hebben
waaraan ze zich kunnen hechten. Onder die kinderen zijn
meervoudig gehandicapte kinderen. Met een rolstoelbusje
kunnen ook die meedoen met
uitjes en hun horizon verbreden, maar daarvoor zijn ze afhankelijk van donaties.
Betrokken deelnemers
Dankzij sponsoring van De
Goyer en haar Golfshop konden de Kiwanis ook een aantal
greenfees veilen. Door leden
van Kiwanis Hilversum-Baarn
werd een roei-clinic met aansluitende picknick ingebracht.
En als klapstuk bood een van
de deelnemers een sloepentocht voor 10 personen naar
Sail 2020 aan. Er werd enthousiast geboden zodat er
uiteindelijk een cheque van €
6.000,-- kon worden overhandigd.
Gerry Nutters kon de aanwezigen vertellen dat zij via een
stichting een verdubbeling
van dit bedrag kan realiseren,
zodat De Glind uiteindelijk €
12.000,- tegemoet kan zien

13e editie
HILVERSUM
Ook dit jaar zal, alweer
voor de 13e keer, Uitvaartverzorging Van Vuure een
In Memoriam avond houden. Deze bijeenkomst zal
plaatsvinden op woensdag
13 november, inloop 19.15
uur en aanvang 19.45 uur
in Afscheidscentrum Van
Vuure, Melkpad 23 te Hilversum.

als bijdrage voor hun rolstoelbusje.
“De enthousiaste club mensen die aanwezig was op
deze avond was duidelijk betrokken bij onze missie. Wij
zijn dankbaar voor de mooie
samenwerking met Kiwanis
Hilversum-Baarn”, aldus Gerry
Nutters. Zij bedankte de deelnemers aan het Kiwanis Golftoernooi voor hun sportieve
steun aan Jeugddorp De Glind
en de kwetsbare uithuisgeplaatste kinderen.

Collecte Dierenbescherming Loosdrecht
Ik wil alle inwoners van Loosdrecht die hebben meegeholpen aan de fantastische opbrengst van de collecte voor
de Dierenbescherming heel
hartelijk danken! Met onze
enthousiaste groep collec-

tanten hebben wij € 2017,71
opgehaald! Hiermee kan de
Dierenbescherming weer heel
veel goed werk verrichten voor
dieren die het slecht getroffen
hebben in hun leven. Nogmaals heel veel dank Loos-

drecht! Volgend najaar laat ik
weer van mij horen om u enthousiast te maken om bij ons
collecte team te komen.
Hartelijke groet,
Jolanthe Meester

“Ik maak mij geen
zorgen meer over
mijn gehoorapparaat.
Zo klein, niemand
die het ziet”

Evenals de voorgaande jaren
is er voor de aanwezigen gelegenheid om stil te staan bij

het gedenken van overleden
dierbaren. Dit gebeurt door
het luisteren naar muziek, het
noemen van de namen van
de overledenen, het lezen van
een gedicht en het aansteken
van kaarsen. Daarnaast zal
storyteller Maarten Vogelaar
een speciaal geschreven verhaal met ons delen. Belangstellenden kunnen zich vóór
maandag 4 november opgeven via telefoonnummer
035-6247531 of via e-mail
uitvaart@vanvuure.nl.

Gratis workshops op
Dag van de Mantelzorg
WIJDEMEREN
Op zaterdag 9 november is het de Dag van de
Mantelzorg. Tussen 10.00
en 16.30 uur zijn er weer
verschillende gratis activiteiten in Wijdemeren om
mantelzorgers te bedanken voor hun inzet.
Creatieve workshops
Kursusprojekt Loosdrecht (3Luik) geeft van 10.00 tot 12.00
uur de cursussen Italiaans
leren koken, herfstkransen
maken of een zentangle leren
tekenen. Van 14.00 tot 16.00
uur kunt u vogelvoederkransen maken, limoncello leren
maken of een vogel op een tak
maken.
High tea met iets extra’s
Versa Welzijn organiseert in
het Wijdehuis in Loosdrecht
(3-Luik) een high tea met een
handmassage van 14.30 tot

16.30 uur. In het Wijdehuis in
Kortenhoef (Veenstaete) is er
van 14.30 tot 16.30 uur een
high tea met muziek.
Aanmelden voor
7 november
Meld u voor zowel de high
tea als de workshops vóór
7 november aan bij mantelzorg2019@kploosdrecht.nl.
Heeft u vragen of hulp nodig?
Dan kunt u contact opnemen
met Herma Kleve van Versa
Welzijn via telefoonnummer
035 623 11 00.
Mantelzorgwaardering
Vergeet u ook niet een mantelzorgwaardering aan te vragen
bij de gemeente? Dat kan dit
jaar in de vorm van een VVV
cadeaukaart, dinercheque of
lekker weg-kaart. Aanvragen
kan tot 1 dec. 2019 via www.
wijdemeren.nl/mantelzorg.

GooiTV

Ons beste
gehoorapparaat

Maak een afspraak en
ervaar het zelf!

Van Vuure				

Buffing Optiek & Audiologie

Nootweg 59 Loosdrecht | 035-24 001 23

Vanaf woensdag 30 oktober
2019 zendt GooiTV het volgende programma uit: Ruud
Bochardt praat in In Derde Termijn over het dierenwelzijnsbeleid en over het beleid met
betrekking tot personen met
verward gedrag. TV Magazine
staat onder andere stil bij de

mondharmonicavereniging
in Bussum en bij Halloween.
GooiTV Nieuws waarin met
een aantal reporters verslag
gedaan wordt van misdaad
en ongevallen, maar ook aandacht is voor andere serieuze
onderwerpen.

LOKAAL
Demonstratie Jachthoornblazen
Woensdag 30 oktober 2019

9

Maak kennis met eeuwenoude
jachttradities
LOOSDRECHT
Op zondag 3 november a.s.
vindt van 14.30-17.00 uur
weer het traditionele Sint
Hubertus jachthoornblazen
plaats in de tuin van Kasteel-Museum
Sypesteyn.
Ter ere van St.-Hubertus
wordt er onder leiding
van Harry Sevenstern een
bijzondere
demonstratie
jachthoornblazen gegeven.
Bezoekers kunnen deze
middag kennis maken met
eeuwenoude jachttradities.
Signaalinstrument
De demonstratie wordt verzorgd door een blazersensemble van 9 musici die de Pless
hoorns en de Parforce hoorns
bespelen. Zij zullen verschillende signalen laten horen, die tijdens de jacht werden gebruikt
voor het inluiden van het jachtseizoen, het afbreken van de
jacht of ter ere van het gescho-

ten wild. Tijdens deze demonstratie krijgen bezoekers uitleg
over de verschillende korte en
langere stukken die worden gespeeld. Het geheel staat onder
leiding van Harry Sevenstern.
De jachthoorn was van oudsher een signaalinstrument met
maar één toon. De signalen
waren daardoor beperkt tot louter lange en korte stoten. In de
loop der jaren wordt het instrument langer en is het mogelijk
meerdere tonen te spelen. In
de tijd van Karel de Grote krijgt
de jachthoorn een plaats in de
adellijke jacht in West-Europa.
St.- Hubertus
Hubertus (of Huibrecht) was
een zoon van de hertog van
Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag
van het jaar 683 ging hij op
jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die

dag. Hubertus bespeurde een
groot hert, en jaagde erachteraan met zijn honden. Toen hij
het hert bijna te pakken had en
het dier zich naar hem toekeerde, wilde hij het neerschieten.
Op dat moment verscheen er

een lichtend kruis tussen het
gewei. Een stem zei hem naar
Lambertus van Maastricht te
gaan. Sint Hubertus staat nu
bekend als patroonheilige van
de jacht.

Eerbetoon
Kasteel-Museum
Sypesteyn
organiseert deze jachthoorndemonstratie om Sint Hubertus te
eren. De historische tuin leent
zich uitstekend voor deze oude
jachttraditie. www.sypesteyn.nl

3e keer winst op rij

LOOSDRECHT – Ram van de Pas heeft met mooi judo het Internationale judo toernooi van
Alkmaar gewonnen. In juni won Ram het Internationale Heide Judotoernooi, en verleden
week het Internationaal Judotoernooi in Made. Na winst op buitenlandse top judoka’s uit
Engeland, Frankrijk en Noorwegen kan je zeggen dat hij op dit moment in de juiste flow zit.
Foto: Ram in actie (Fotograaf: Nancy Vermeiren)
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Gespreksgroep
‘Als genezing niet meer mogelijk is’
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
2 en 3 november verkoop
van oa spulletjes van
Restaurant de Veenhoeve
en andere leuke dingen
Kom gezellig binnen van
12.00uur tot 17.00uur
Herenweg 37 Breukeleveen
SushiPoint Loosdrecht is
op zoek naar een balie
medewerker voor 2 á 3 dagen
zowel doordeweeks als in
het weekend.
Mail je gegevens naar
solliciteren@sushipoint.nl
of bel naar 035 6288073
of kom gezellig langs aan
de Nootweg 1
www.bijlesloosdrecht.com
06-10650819
Biologie havo eindexamen
Rekenen, wiskunde onderb
en VMBO. Susan Hage
Voorkom burn-out. Of herstel er sneller van met
de methode Stressologie.
Lynn Hogendoorn,
gripopgezondheid.nl
info 06-16774628
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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
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

REGIO 		
Op dinsdagmiddag 5 november start bij Viore een
gespreksgroep voor mensen voor wie genezing niet
meer mogelijk is. Het gaat
om een cyclus van zes bijeenkomsten.
De groep is bedoeld voor mensen die leven met kanker en
voor wie genezing niet meer
mogelijk is. Voor sommigen

Te Huur Appartement aan
de LoosdrechtsePlassen
Huur hoger dan 1.400 p.m.
InfoM:06 5050 0062 evt. +
Bootligpl. + parkeerplek
3 mnd borg, max. 18 mnd

Ouderavond

Klusteam Loosdrecht
Voor alle werkzaamheden in
en om uw huis, tuin en
bedrijf. Voor informatie/
offerte: 06-46762572

REGIO 		
Naarmate kinderen ouder
worden brengen zij steeds
meer tijd door met vrienden en leeftijdsgenoten.

Vacature: Assistent
Teamleider (24/32 uur)
bij Spelekids. Meer info:
spelekids.nl/vacatures
Maak kennis met Landgoed
de Rading, koffie met huisgemaakte taart, verse soep,
zelf je oogst ophalen en nog
veel meer,...Rading 1B, 1213RK,
Hilversum www.landgoedderading.nl

betekent dit dat er nog maar
een korte levensverwachting
mogelijk is. Voor anderen kan
deze fase nog jaren duren.
Op zes dinsdagmiddagen
(13.30 – 15.30 uur) worden
er -onder deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s
behandeld. Het gaat zowel om
verwerking en aanvaarding
als om het zoeken naar een
goede kwaliteit van leven bin-

nen de beperkingen die er zijn.
Onder andere de volgende
thema’s komen aan de orde:
Hoe ga je ermee om als je niet
meer beter wordt, hoe deel je
dit met je omgeving, waar ben
je dankbaar voor en wat wil je
nalaten?
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar
vrijwilligers@viore.org of bellen naar 035-6853532.

‘Praten met je kind over alcohol, roken en blowen’

Ouders hebben soms het gevoel dat wat je zegt of doet er
eigenlijk niet meer toe doet.
Maar is dat ook zo? Op donderdagavond 14 november
organiseren Jellinek en GGD
Gooi en Vechtstreek een ouderavond over alcohol, roken
en blowen. Ouders van jon-

geren in de leeftijd van 12-18
jaar uit de regio zijn van harte
welkom.
Hoe ga je als ouder in gesprek
met je kind over alcohol, roken of blowen? Helpt het om
grenzen te stellen of wordt het
daardoor alleen maar spannender? Hoe staan andere
ouders hierin? Antwoorden op
deze vragen komen aan bod
tijdens de ouderavond ‘praten
met je kind over alcohol, roken
en blowen’. Tijdens de avond

komen allerlei alledaagse dilemma’s naar voren, die levendig worden uitgebeeld met
interactief theater.
De avond vindt plaats op donderdagavond 14 november
2019 van 19.30-21.00 uur bij
GGD Gooi en Vechtstreek (inloop vanaf 19.00 uur), burgemeester de Bordesstraat 80 in
Bussum. De toegang is gratis.
Ouders kunnen zich aanmelden via www.ggdgv.nl/ouderavond.

Nederland Leest 2019
‘Ik laat niet alleen geld maar
ook mijn hele jazzcollectie na.’

Nederland in de ban van duurzaamheid tijdens Nederland Leest
Wat kunnen wij zelf doen om
een gezonde en diverse leefwereld te behouden voor de
toekomst? Over dit onderwerp
gaan we met elkaar in gesprek
in bibliotheken door heel Nederland. Maar er gebeurt veel
meer: we organiseren activiteiten die op dit actuele gesprek
aansluiten. Praat, denk en
voel jij met ons mee?

Kijk op
toegift.nl en ontdek
hoe uw idealen
kunnen voortleven.
vr 01 NOV
T/M
ZA 23 NOV
NOV
VR 01 NOV // 20.15 UUR // THE PREACHER MEN
INTO THE BLUES / Jazzconcert

ZA 09 NOV // 20.15 UUR // HANS AARSMAN
DOKTER AARSMAN / Onemanshow
WO 13 NOV // 20.15 uur // COLD WAR
FILM
ZO 17 NOV // 16.30 UUR // PILLOW FIGHTERS
BULTPOP / Popconcert
ZA 23 NOV // 20.15 uur // MATROESJKA
BRAINWASH / Cabaret
Theater De Dillewijn
Online boeken WWW.DEDILLEWIJN.NL
Stichts End 57
1244PL Ankeveen

REGIO 		
In de maand november
duikt Bibliotheek Gooi en
meer tijdens de jaarlijkse
themamaand
Nederland
Leest in duurzaamheid.

Bijvoorbeeld op donderdag 31
oktober bij Bibliotheek Eemnes met columniste Aaf Brandt
Corstius, zaterdag 2 november
bij het Repair café in Bibliotheek Loosdrecht of zondag 3
november op een middag met
Wouter Mensink in Bibliotheek
Muiden over de vraag: Kun je
een betere wereld kopen?
Tijdens Nederland Leest doet
de bibliotheek een bloemlezing van natuurverhalen van
Jan Wolkers met als titel Win-

terbloei cadeau aan haar betalende leden.
Dus wil je meer weten over
duurzaamheid, of wil je hier
meer over lezen? Kom tijdens
Nederland Leest naar de bibliotheek en ontvang Winterbloei (zolang de voorraad
strekt).
Meer informatie en activiteiten
vind je op www.bibliotheekgooienmeer.nl

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

ebier.n
uitagen da@dunn

l

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

9 november

Bijzonder concert
- Ankeveen

Op zaterdag 9 november viert
muziekvereniging BMOL uit
’s-Graveland haar 120 jarige
bestaan. Om deze bijzondere
mijlpaal te vieren zal zij optreden in ‘De Drie Dorpen’ in Ankeveen. Zowel slagwerk, orkest en veel jeugd zullen hun
muzikale kunsten vertonen.
Tussen 16:30 en 19:30 zal
dit bijzondere concert plaatsvinden. Er is een grote pauze
waar iedereen voor een klein
bedrag (€ 5-10) lekker kan
mee-eten en contact kan
leggen met de muzikanten.
Entreeprijs € 10, en kinderen
voor de helft.

13 november

Burenmaaltijd!
- Loosdrecht

Op woensdag 13 november tussen 12.00-14.00 uur
organiseren we weer onze
maandelijkse gezellige burenmaaltijd. Kosten voor deze
gezellige buurtmaaltijd bedragen slechts € 12,50.
Graag uiterlijk 6 november
aanmelden via 035-5888229
of via grandcafe@inovum.nl.

16 en 17 november

Landelijk atelier weekend
– Nederhorst den Berg

Hennie Hogenberg doet voor
de tweede keer mee met het
landelijk atelier weekend, dat
dit jaar plaatsvindt op 16 en
17 november. Atelier open
van: 11.00 -17.00 uur Middenweg 128 NdB. www.henniesatelier.nl
www.landelijkatelierweekend.nl

18 november

Energiebesparing
- Nederhorst den Berg

Weet u wat uw apparaten
gebruiken? Wil u minder verbruiken of efficiënter? Welke

energiebesparende maatregelen spreken u aan? Welke
energiebesparing is mogelijk
in uw huis? Met welke bespaartips kunt u verder?
Locatie VVNederhorst maandagavond
18
november
19.30-22.00 uur
Voor informatie
http://ECWijdemeren.nl

LICHTJESAVOND
2 november

Op 2 november a.s. organiseert de Uitvaartstichting wederom lichtjesavond en
deze keer op de Zuiderhof. Met het thema ‘Aandacht’ willen we deze avond stil
staan bij alle dierbaren die we zijn kwijtgeraakt waardoor we ons soms alleen en
kwetsbaar voelen. Aandacht voor elkaar
en met elkaar. U bent van harte welkom!
De avond begin om 19.30 uur. Einde
21.00 uur

JACHTHOORN BLAZEN OP KASTEEL SYPESTEYN
- LOOSDRECHT
3 november

21 november t/m
1 december

Toneelvereniging DSO
- Kortenhoef

Toneelvereniging DSO speelt
in Cultureel Centrum de Blinker in Kortenhoef de vrolijke
musical Ja zuster, Nee zuster van Annie M.G. Schmidt
en Harry Bannink. In deze
gezellige voorstelling komen
welbekende liedjes als De
kat van ome Willem, Mijn opa
en Duiffies allemaal voorbij.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.toneeldso.nl

6 november

Themaochtend over de
kunst van het opruimen
- Loosdrecht

Woensdag 6 november van
10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht Themaochtend
over de kunst van het opruimen door Astrid van der Peet
van The Art of Organizing. Iedereen is van harte welkom,
de entree is vrij! Op een themaochtend in Loosdrecht is
altijd iemand van SeniorWeb
aanwezig om je te helpen bij
vragen over de PC, tablet, ereader of smartphone.

26 november

ALV energiecoöperatie
Wijdemeren

De avond
begint met
de plannen
2020 voor
de energietransitie
door
en
met bewoners. Gevolgd door een lezing
over klimaatverandering door
Jos Werkhoven van Weerstation De Arend.
energiecooperatiewijdemeren.nl

Op zondag 3 november vindt het traditionele
St Hubertus jachthoornblazen plaats in tuin en
park van Sypesteyn. Het is een muzikaal evenement geënt op de jacht. Onder leiding van
Harry Sevenstern is een ensemble gevormd
van 9 musici die de Plesshoorns en Parforce
hoorns bespelen. De groep zal op verschillende plaatsen in de historische tuin en het achterliggende bos van Sypesteyn de traditionele
jachtsignalen ten gehore brengen, waaronder
ook de Hubertusmars.
Het Sint Hubertus blazen begint om omstreeks
14.30 uur en eindigt uiterlijk om 17:00 uur.

ROUWCAFE

Iedere derde zondag van de maand

Iedere derde zondag van de maand organiseert Uitvaartstichting Hilversum het rouwcafé in
De Einder op de Zuiderhof, Kolhornseweg 13. In het rouwcafé kunt u lotgenoten ontmoeten of
gewoonweg ongedwongen een kopje koffie drinken. Vanuit de stichting zorgen wij voor rouwbegeleiding indien daar toe behoefte is. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U bent welkom
tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

HET JAGTHUIS – NEDERHORST DEN BERG
PROKOFJEV’S DAGBOEKEN MET ABBIE DE QUANT
8 november

Wie kent haar niet: fluitiste Abbie de Quant.
Zij leidde vele fluitisten op waarvan een aantal
optraden in het Jagthuis. Maar nu komt zij zelf.
Met pianist Maarten den Hengst en voordrachtskunstenaar Carel van Alphen maakte ze een
programma rond de dagboeken van de Russische componist Sergei Prokofiev. Dat presenteren zij vrijdagavond 8 november in het Jagthuis.
U krijgt deze avond een verrassend beeld van
Prokofiev’s denk- en gevoelswereld tijdens de
Russische revolutie. Hij schrijft: Op veel hoofdstraten van de stad werd geschoten maar op het
conservatorium was men bezig met de repetitie
en vergat men de stad snel. Of: Ik meen dat de
omwenteling schitterend verloopt. Niets vermag
Prokofiev’s concentratie op zijn muzikale loopbaan verstoren. In andere fragmenten doet hij
verslag van zijn tournee door Nederland en hoe
hij het dure Amstel Hotel (fl 17,- per nacht) verruilt
voor een goedkoper pension, op aanraden van
dirigent Pierre Monteux. Gespeeld worden deze
avond delen uit Prokofiev’s pianosuite Romeo en
Julia, een keuze uit Songs without words voor
fluit en piano, zijn fluitsonate en de fluitsonate
van collega Edison Denisov.
Concert Prokofiev’s muzikale dagboeken, vrijdag
8 november 2019, aanvang 20.15 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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SV Loosdrecht wint met 1-3 bij Victoria
Maarten Nikkessen kopt de 1-2 binnen

Foto: Piet van Bemmelen

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

