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Afscheid van tijdelijk 
burgemeester
Freek Ossel gaat eerst even bijkomen

Door: Herman Stuijver
 
 
 
 

WIJDEMEREN  
”Na mijn eerste kennis-
making ontdekte ik al snel 
dat de vijf dorpen van 
Wijdemeren nog sterker 
en mooier waren dan ik 
dacht”, opent Freek Ossel 
zijn afscheidsinterview. 
Vanaf 12 juni 2017 was hij 
waarnemend burgemees-
ter, op 12 november was 
het afscheid. “Met de gro-
te verschillen tussen de 
dorpen zie ik ook dat veel 
inwoners trots zijn op hun 
gemeenschap.”
 
De burgemeester ziet dat de 
plassen de verbindende factor 
vormen tussen de lintbebou-
wing van Weesp tot Tienho-
ven. “De natuur biedt een enor-

me verrijking en de kansen om 
daar meer van te maken op 
het gebied van de recreatie 
liggen voor het oprapen. Maar 
er moeten wel knopen worden 
doorgehakt.” Daarmee doelt 
Ossel op het Gebiedsakkoord 
van 77 miljoen dat een impuls 
biedt aan de natuurontwikke-
ling. Hij beseft dat er op onder-
delen als de vaarverbindingen 
en weilanden omzetten naar 
schraal natuurlandschap for-
se bezwaren zijn, maar het 
gaat om het grotere geheel. 
“Achteraf bezien had het pro-
ces en de communicatie beter 
gekund. Daar moeten we van 
leren. Het is zeker nog niet te 
laat voor verbetering.”
 
-Lees verder op pagina 3-
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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ONZE KANTOREN
Lindelaan 104   
1231 CN Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

035 582 53 33  
info@veermanmakelaars.nl

VEERMANMAKELAARS.NL

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

Op dinsdag 19 november wordt mevrouw Crys Larson 

tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad 

geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Wijdemeren. 

Aansluitend is er een receptie waar u persoonlijk kennis kunt 

maken met mevrouw Crys Larson.

Installatie burgemeester Crys Larson 

U bent welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis 
van Wijdemeren.
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Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

T E C H N I S C H  I N S T A L L A T I E B E D R I J F

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULL-TIME

Franciscusweg 4a | 1216 SK Hilversum
035-624 4800 | info@bijlardbv.nl | www.bijlardbv.nl

LOODGIETER/CV MONTEUR
Functie-eisen
• Vakbekwaam
• Aantoonbare ervaring
• Rijbewijs B
• Zelfstandig en nauwkeurig
• Positieve uitstraling
• Goede communicatieve vaardigheden

Wat je van ons kunt verwachten
• Prettige werksfeer
• Goed salaris
• Passende arbeidsvoorwaarden SOLLICITEER!

TWIJFEL NIET &
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NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 17 november:  11.00 uur:
 R. Simileer.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 17 november:  10.00 uur:
 Ds. M. Roelofse.
 Zo. 17 november:  18.30 uur:
 Ds. A. van Duinen.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 17 november:  10.00 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 17 november:  11.15 uur:
 Ds. A. Siebenga.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 17 november:  9.30 uur:
 Leesdienst.

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
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,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

Iemand de oren van het hoofd eten

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,50

5,95 

Kalfs roomvink
Gemaakt van puur kalfsvlees
met roomkaas

Vleeswarentrio:
100 gram cordon bleu rollade
100 gram gekookte worst
250 gram leverworst

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 stuks

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
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-Vervolg van voorpagina-
 
En nu?
Door de broodnodige inves-
teringen is de organisatie op 
Rading 1 sterker geworden. 
Dat pleziert de burgervader. 
Wijdemeren lijkt in staat om 
zelfstandig verder te gaan. 
“Maar, de provinciale herin-
deling is gestopt. Daar zijn de 
meeste gemeenten blij mee. 
Ook geeft het rust. En dan, 
vraag ik me af, hoe gaan we 
verder?” Ossel wijst op de 
noodzaak om de problemen 
van de toekomst met ande-
ren op te lossen. “Wat willen 
we? Zoek samenwerking met 
andere partijen, de provincie, 
Binnenlandse Zaken, de on-
dernemers, andere gemeen-
ten, want er is al teveel tijd 
verloren gegaan. Pak de grote 
thema’s inhoudelijk op. Ik ben 
een grote voorstander van een 
verbod in 2020 op alle juridi-
sche en systeemdiscussies.”
 
Hoogte- en dieptepunt
De aanval met een mes op de 
Loosdrechtse huisarts heeft 
Freek Ossel ervaren als een 

persoonlijk dieptepunt. “Dat 
het vertrouwen zo geschaad 
wordt door een patiënt be-
tekent enorm veel voor het 
slachtoffer. Tegelijkertijd su-
perveel waardering voor de 
jongeman die hem redde.” 
Een mooi hoogtepunt vormde 
het welkom met een rondvaart 
voor de nieuwkomers in Wij-
demeren. “Vooral dat alles zo 
mooi samen kwam, de grote 
opkomst, het welkomstboekje 
met diverse aanbiedingen van 
verenigingen en ondernemers, 
de jongeren van het Zandkas-
teel die meehielpen. Dat was 
leuk.”
 
‘EN DAN, VRAAG IK 
ME AF, HOE GAAN WE 
VERDER?’
 
Ontwikkeling
Met de basis op orde, met 
meer expertise en daadkracht 
van de ambtenaren en een 
functionerende Belastings-
amenwerking ziet de burge-
meester dat Wijdemeren zich 
kan ontwikkelen naar een 
betere gemeente. “Ik zie dan 
ook echt uit naar het Jaar van 

de Dienstverlening dat aan-
staande is. Waarin we nog 
beter letten op de contacten 
met de burgers. Elkaar eerder 
aanspreken op fouten, beje-
gening van onze inwoners op 
de eerste plaats zetten, dat 
is van belang.” Freek Ossel 
is niet bang dat een verder-
gaande digitalisering zal lei-
den tot meer afstand van de 
bevolking. “Integendeel, dat 
schept juist meer ruimte voor 
het gesprek, want dat blijft de 
basis. Inwoners moeten zich 
kunnen uiten, op elk niveau.” 
Een goed gesprek voorkomt 
vaak rechtszaken.
 
Toekomst
“Ik heb mijn persoonlijke toe-
komst redelijk open gehouden, 
tot nu toe. Ik wil eerst even bij-
komen, ontwennen aan het 24 
uur per dag zeven dagen per 
week werk van een burge-
meester.” Freek Ossel blijft be-
trokken bij de MD-raad van de 
nationale politie en is voorzitter 
van Stichting Frascati Theater. 
“Verder zien we het wel, wel 
hoop ik wat vaker te kunnen 
spelen op m’n basgitaar.

   

Netwerkevent Wijdemeren
Tijdens Dag van de Ondernemer

WIJDEMEREN  
Op vrijdag 15 november 
is de Dag van de Onder-
nemer. Een goede reden 
voor Ondernemend Wijde-
meren, Rabobank Gooi & 
Vechtstreek en de gemeen-
te Wijdemeren om onder-
nemers in het zonnetje te 
zetten tijdens een inspire-
rend netwerkevent! Ook 
is op deze dag de grande 
finale van de onderne-
mersverkiezing! Wie mag 
zich het komende jaar On-
dernemer van Wijdemeren 
noemen?
 
Het thema dat dit jaar centraal 
staat tijdens de Dag van de 
Ondernemer is: familiebedrij-
ven.
 
Dagvoorzitter: Merlin Melles 
– Founders Carbon Network 
Netwerkster Merlin Melles 
(oprichter van het exclusieve 
netwerk voor topondernemers 
Founders Carbon Network 
-fCN) is dagvoorzitter en deelt 
haar ervaringen met onder-
nemen en haar businessclub. 
Paul Laseur (columnist en 

presentator BNR Nieuwsra-
dio) voelt de finalisten van de 
ondernemersverkiezing in een 
vraaggesprek aan de tand 
over hun familiebedrijf. Ted-
Talk door Renée de Kuyper 
– Koninklijke de Kuyper De 
TEDTalk wordt verzorgd door 
Renée de Kuyper. De Kuyper 
heeft 20 jaar ervaring als com-
missaris bij een van de oudste 
familiebedrijven van Neder-
land: Koninklijke de Kuyper. 
Daarnaast is ze juryvoorzitter 
van de Wijdemeerse onder-
nemersverkiezing en via haar 
eigen bedrijf, De Kuyper con-
cepts, adviseur, procesbege-
leider en cultuurveranderaar 
voor ondernemende families. 
Wat zijn de succesbepalende 
sleutelfactoren voor familie-
bedrijven? Daarover gaat de 
TEDTalk.
 
 

Ondernemersverkiezing
Tot slot wordt ook de winnaar 
van de ondernemersverkie-
zing bekend gemaakt. Welk 
familiebedrijf gaat ervandoor 
met de ontwikkelvoucher van 
2500 euro en mag zich het ko-
mende jaar Ondernemer van 
Wijdemeren noemen? Wordt 
het Bonnema Watersport, Van 
Ettekoven Rietdekkers of Dun-
nebier Print & Marketing?
 
Netwerken
Natuurlijk is er ook voldoende 
tijd om te netwerken en er-
varingen uit te wisselen met 
andere Wijdemeerse onder-
nemers én met de sprekers 
van het event. Het event vindt 
plaats op vrijdag 15 november 
vanaf 15.00 uur bij partycen-
trum De Drie Dorpen (Can-
nenburgerweg 51, Ankeveen). 
Aanmelden via
ondernemervanwijdemeren.nl.

Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Als de dag van gister... het is 
mei 2017. De aankomst op 
Rading 1 was een verrassing.

De Knorrfabriek leek regelrecht 

afkomstig uit een oude oorlogs-

film. Het vroegere bedrijfskantoor, 

nu gemeentehuis, aan de overkant 

zag er in de regen wat donker uit. 

De raadszaal leek verrassend veel 

op een kantine. De herfstkleuren 

op de schilderijen versterkten het 

donkere effect. Na een welkom 

begon de locoburgemeester met 

een waarschuwing dat het hier 

toch wel heel anders was dan in 

Amsterdam. Ik hoor in de wandel-

gang over de, volgens sommi-

gen, zeer aanstaande fusie met 

Hilversum. Het is afwachten wat er 

gaat komen.

Tijd om te bouwen
Als de dag van nu... het is novem-

ber 2019. Het schoongespoten 

gemeentehuis ziet er licht en wit 

uit. De zonnepanelen doen het 

goed op het dak. De schilderijen

in huis zijn meegegroeid in fris-

se tinten. Buiten zijn banken en

lunchtafels geplaatst in de fris-

blauwe en grasgroene kleuren

van het logo van Wijdemeren.

Er is gestart met de verbouwing 

van de publieksruimte. Er zijn 

mensen bijgekomen om de basis 

van de organisatie te versterken. 

Geleidelijk aan beginnen we daar 

de vruchten van te plukken.

Hilversum is nog steeds dicht-

bij maar eigenlijk ook ver weg. 

Het afblazen van de herindeling 

betekent voor een groot deel van 

de raad ruimte voor een perspec-

tief naar één regiogemeente met 

sterke bouwstenen. En dat zijn 

de dorpen. We gaan de dorpen 

in om met de inwoners te praten 

en te luisteren naar hun ideeën 

en hun voorstellen. Ze verschillen 

per dorp en dat is goed. Het is 

letterlijk en figuurlijk tijd om weer 

te bouwen. 

Heb ik het beeld van toen en nu 

wat aangedikt ? Ja, dat kun je wel 

een beetje zeggen. En tegelij-

kertijd; als sfeerbeeld vind ik het 

herkenbaar en dicht bij ‘mijn 

gevoelswaarheid’. Zeker als we 

daarbij de kracht van de inwoners 

en ondernemers uit de dorpen 

betrekken. Ik durf de wedden-

schap aan dat we in de Top 20 van 

Nederlandse gemeenten zitten als 

het gaat om organisatievermogen, 

evenementen, historische kringen 

en andere feestelijke gebeurte-

nissen.

Een factor van betekenis
Een van de leukste dingen aan het 

begin van mijn burgemeesterschap

was het bezoek aan belangrijke 

en zogenaamd minder belang-

rijke mensen voor en achter de 

schermen. Dan kom je dichtbij de 

haarvaten van de lokale samenle-

ving. Daar leer je veel van. Ik dank 

al die mensen voor het mogelijk 

maken van die leerstart. Want 

Wijdemeren is een bescheiden 

gemeente naar inwonertal, maar 

zeer onderscheidend door de 

verschillende dorpen. Daarnaast 

zijn we in oppervlakte de grootste 

van het Gooi. En daarmee zijn we, 

of we het willen of niet, een factor 

van betekenis.

In de afgelopen 2,5 jaar was het 

mijn burgemeesterstaak om u 

door het tijdperk van de herinde-

ling in Gooi en Vecht te loodsen. 

Nu is het tijd voor een nieuwe 

vaste burgemeester. Dat is een 

mooie, uitdagende taak voor

Crys Larson. Ik wens haar en u een 

prachtige en krachtige tijd toe in 

het mooie Wijdemeren.

Freek Ossel

Burgemeester Wijdemeren

2017-2019

Afscheid

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Laadpalen en stikstof
WIJDEMEREN  
B&W hebben knopen door-
gehakt over de laadpalen 
en over stikstof bij kleine 
projecten.
 
Het aantal elektrische auto’s 
neemt sterk toe en daarmee 
ook de vraag naar oplaadpun-
ten. In Wijdemeren zijn mo-
menteel slechts 21 openbare 
laadpalen. Met de vernieuw-
de aanpak komt er eerst een 
verkeersplan per dorp, waarin 
de openbare laadplekken al 
zijn ingetekend. Waardoor de 
procedure met 10 weken ver-
kort kan worden. Overigens 
betekent die schets niet dat er 
al laadpalen worden geplaatst 
op die plekken. Ook worden 
de regels verruimd, van 300 
naar 150 meter afstand naar 
de woning. Bij herinrichtings-
projecten wordt rekening ge-
houden met de laadbehoefte 
in 2030. Indien nodig plaatst 
de gemeente bij deze projec-
ten proactief extra laadpalen. 
Wethouder Boermans: “Ik ben 
blij dat we met dit nieuwe laad-
palenbeleid tegemoet kunnen 
komen aan de wens van inwo-
ners om de aanvraag voor een 
laadpaal sneller te maken. Met 
het totale pakket aan maat-
regelen nemen we drempels 
weg voor de aanschaf van een 
elektrische auto en stimule-
ren we de omschakeling naar 
elektrisch rijden. Zo maken we 
Wijdemeren stapt voor stap 
klaar voor een duurzame toe-
komst.” Laadpalen op eigen 

terrein vallen buiten de nieuwe 
regels. Het laadpalenbeleid 
wordt op woensdag 4 decem-
ber in de commissie behan-
deld, waarna de gemeente-
raad beslist op donderdag 12 
december.
 
Stikstofproef
Ook Wijdemeren heeft te kam-
pen met de gevolgen van te 
hoge stikstof- uitstoot. Het 
wachten is op nieuwe lande-
lijke richtlijnen die de commis-
sie Remkes zal opstellen (mei 
2020). Intussen heeft wethou-

der Jan-Jaap de Kloet een 
plan om kleine projecten te 
kunnen versnellen. Een extern 
bureau zal bij werkzaamheden 
als dakkapel, serre en schut-
ting berekenen wat de stik-
stof- uitstoot is. De gemeente 
financiert die onderzoeken. 
Het gaat om een beperkt aan-
tal, per soort bouw. Zo krijgt de 
gemeente een staalkaart van 
hoeveel stikstof deze werk-
zaamheden vergen. Met dat 
beeld kunnen aanvragen met 
meer vaart worden behandeld.

   

Wijdemeren | om
5 jaar op rij groenste leverancier in de markt

WIJDEMEREN  
Samen met de andere 40 
lokale energiecoöperaties 
binnen het om | nieuwe 
energie collectief, is Wijde-
meren | om opnieuw uitge-
roepen tot groenste leve-
rancier van Nederland. De 
energie die zij gezamenlijk 
opwekken in de regio van 
hun klanten, krijgt het rap-
portcijfer 10 van de Consu-
mentenbond, Greenpeace, 
Natuur & Milieu en WISE. 
Iedereen in Nederland kan 
daarmee profiteren van de 
groenste energie, opge-
wekt in zijn of haar eigen 
buurt. Non-profit energie 

wint het daarmee van de 
grote commerciële partij-
en.
 
Wijdemeren | om vormt samen 
met tientallen andere lokale 
energiecoöperaties het om 
| nieuwe energie collectief. 
om | nieuwe energie is de lo-
kale energieleverancier die 
duurzaamheid wil versnellen 
door duurzaam betaalbaar 
te maken voor iedereen. Dat 
kan zij doen, doordat zij geen 
winstoogmerk heeft. De winst 
wordt teruggegeven aan de 
lokale coöperaties om nieuwe 
projecten op te starten én aan 
de klanten. Dat doet om | nieu-

we energie door de tarieven te 
verlagen. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe lager de prijs. 
Wordt om | nieuwe energie 
even groot als de traditionele 
leveranciers, dan is zij de al-
lergoedkoopste leverancier in 
de markt. Inmiddels bestaat 
het collectief uit meer dan 40 
lokale energiecoöperaties. 
De betrokken burgers binnen 
deze coöperaties wekken in 
de regio 100% duurzame zon-
ne- en windstroom op voor de 
klanten. Een overzicht van alle 
aangesloten coöperaties is te 
vinden op www.samenom.nl.

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

BEEKES
STOFFEER ATELIER

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN, 

LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL
Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

 
 

                 
               

       
    

     
          
 

 
 

                                        
 

                 Bestaat 25 jaar !!!!!!!!!!!!! 
           Daarom deze leuke JUBILEUM~ACTIE : 
3 GANGEN KEUZE MENU van de hele 
                    ***MENUKAART*** 
            € 25.=  !!!!! Niet te geloven toch ?!? 
                Alle VOORGERECHTEN 
                  HOOFDGERECHTEN 
 (Zeetong, Tournedos & Lamsschouder extra * € 5.=)  
                          DESSERTS 

                          
                                 Op maandag, woensdag en donderdag !!  

                                            ********** 
         

            
 

’t Bruggetje, gewoon doen !!! 
 
 Oud Loosdrechtsedijk 52     OP DINSDAG GESLOTEN 
1231 NB  LOOSDRECHT                  GROTE 
   TEL : 035 – 5824433                   PARKEERPLAATS 
     info@bruggetje.nl             www.bruggetje.nl 
 

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Saucijzenstaaf 
Van € 5,40

Voor € 4,25
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Even een moment voor jezelf
Dag van de Mantelzorg
Door: Saskia Luijer
 
K’HOEF/LOOSDRECHT 
Zaterdag 9 november was 
het de Dag van de Mantel-
zorg. Een dag met leuke 
activiteiten, speciaal voor 
mensen die altijd voor an-
deren zorgen.
 
Het waait buiten en de regen 
slaat tegen de ramen van het 
Wijdehuis aan de Parklaan 
in Kortenhoef. Binnen is het 
warm en gezellig. Zanger 
Rien Doeland speelt verzoe-
knummers op zijn gitaar en 
zingt er zachtjes bij. ‘Winter, 
spring, summer or fall, all you 
have to do is call and I’ll be 
there. You’ve got a friend.’
 
De woorden van Carole King 
passen precies bij deze dag. 
Want zijn het niet juist deze 
mantelzorgers die altijd klaar-
staan voor een vriend, buur of 
familielid? Vandaag kunnen 
ze er even tussenuit. Even 

ontzorgen. Terwijl Rien een 
ander nummer inzet, genieten 
de bezoekers van een heerlij-
ke high tea.
 
In een open en ongedwongen 
sfeer komen de verhalen snel 
los en deelt men ervaringen 
met elkaar. Wethouder Rosa-
lie van Rijn is ook aangescho-
ven en is blij met de belang-
stelling. “Het is goed dat we 
hier als gemeente aandacht 
voor hebben. Dat we iets te-
rugdoen voor alle mantelzor-
gers, als dank voor hun inzet.”
 
‘IETS TERUGDOEN 
ALS DANK VOOR 
ALLE INZET.’
 
Bij het Loosdrechtse Wijde-
huis in het 3-Luik staan ook 
prachtige etagères met lek-
kers klaar. Soesjes, bonbons, 
sandwiches en wraps, ma-
carons, cake en fruitsalade. 
Naast de high tea van Versa 
Welzijn kunnen de mantelzor-

gers hier ook creatieve work-
shops volgen van het Kursus-
projekt.
 
Zoals Italiaans koken, een 
herfstkrans maken of een 

vogelvoederkrans. Om de 
handen echt tot rust te laten 
komen, verzorgen vrijwilligers 
van Unity Care een ontspan-
nen handmassage. Een ver-
diend verwenmoment. Want 

hoe belangrijk is het niet, om 
naast de zorg voor een ander 
ook goed voor jezelf te blijven 
zorgen.

BSO kinderen voor kinderen
Enthousiast voor een goed doel
Door: Anja Lodder
 
LOOSDRECHT  
Donderdag 28 november 
van 16.00 – 18.00 uur or-
ganiseren de BSO’s van 
Eigen&Wijzer in Loos-
drecht samen met Startup 
Lab een grote kindermarkt 
voor de Bobby en Robine 
Foundation in het DrieLuik 
aan het Lindeplein.
 
Veel te doen
De kindermarkt wordt voor de 
eerste keer georganiseerd en 
de kinderen zijn er al lange 
tijd druk mee bezig. Er zijn 
posters gemaakt, sponsoren 
benaderd, activiteiten be-
dacht en producten gemaakt 
om te verkopen. We praten 
met Eva, Bo en Jesse in een 
van de BSO lokalen om te ho-
ren wat er allemaal staat te 
gebeuren.
Stuiterend van enthousiasme 
vertelt Jesse dat hij met een 
skelter door de wijk gaat rij-

den en dat, natuurlijk tegen 
betaling, “kinderen maar ook 
pappa’s en mamma’s achter-
op mogen, tenminste als ze 
dat durven.” Eva en Bo vullen 
aan: “We hebben al armband-
jes gemaakt, van klei worden 
bakjes gemaakt waar je waxi-
nelichtjes in kan zetten.” Maar 
er is nog veel meer te doen. 
Je kunt pottenbakken of zelfs 
een tennisclinic volgen.
 
“WE WILLEN HÉÉL 
VEEL GELD OPHA-
LEN”

Er zijn lekkere hapjes en 
warme chocomel met marsh-
mellows. Ouders, maar liefst 
zoveel mogelijk mensen, kun-
nen creatief aan de slag. Van 
hun ‘kunstwerk’ wordt dan 
door de kinderen een sticker 
gemaakt.

Goede doel
Suzanne Glasbergen die 
namens Startup Lab dit eve-

nement begeleidt vertelt dat 
de kinderen ongelooflijk ge-
motiveerd zijn: “Juist het feit 
dat ze dit doen voor andere, 
zieke kindjes maakt dat ze 
heel erg betrokken zijn. Op 
de vraag hoeveel ze willen 

ophalen begint Eva met € 
500,- maar Jesse denkt “toch 
zeker wel 1000 euro!” Het 
geld wordt gedoneerd aan de 
Bobby en Robine Foundation. 
Twee kinderen die een zeld-
zame ongeneeslijke stofwis-

selingsziekte hebben. Doel 
is hen een zo prettig mogelijk 
leven te geven maar ook om 
daarnaast onderzoek en ont-
wikkeling van medicijnen te 
financieren. Meer info: www.
start-uplab.nl

 Foto: Samen zijn in een ongedwongen sfeer.

 Foto: Jesse, Eva, Bo en Leo zijn er klaar voor!
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Opening Inspectie &      
Keuringsbedrijf JM
LOOSDRECHT  
Op vrijdag 15 novem-
ber is de opening van de 
showroom in Loosdrecht 
voor alles op het gebied 
van verwarming en duur-
zame technieken. Eigenaar 
Johan Moerkerk heet u van 
harte welkom vanaf 14.00 
uur aan de Kastanjelaan 
20.
 
Inspectie & Keuringbedrijf JM 
heeft de warmtepompen van 
Nefit, Remeha en Techneco, 
die zijn te bewonderen in de 
showroom aan de Kastanje-
laan 20, zodat u kunt zien hoe 
groot ze zijn- of hoe klein- de 
hybride-warmtepompen zijn.
Verder kunt u bij ons bewon-
deren de zonnepanelen van 
DEMGC in de all-black uit-
voering. Voor het omzetten 
van gelijkspanning naar wis-
selspanning gebruiken wij de 
micro -omvormers van Apsys-
tems, werkend te zien, inclu-
sief het uitleessysteem voor 
de opbrengst per paneel. Wij 
zijn een gecertificeerd bedrijf 
voor het installeren van de 
door ons geleverd materialen 
en apparatuur.
Ook kunt u bij ons terecht voor 
airco-installaties, wij leveren 
en installeren airco van het 

merk Haier, in de showroom 
ook als model aanwezig. Via 
onze winkel of via de webwin-
kel ( www.cv-onderdelen-jm.
nl ) kunt u ook alle onderde-
len bestellen voor uw lokale 
verwarming: gas- en gevelka-
chels, geisers en cv- ketels. 
Voor de overige materialen die 
wij leveren en installeren kunt 
u vrijdag 15 november vanaf 
14.00 uur een kijkje komen ne-

men bij ons, onder het genot 
van een versnapering. Voor 
alle bezoekers is er een han-
dige en nuttige attentie. Vanaf 
maandag 18 november kunt u 
ons alleen op afspraak bezoe-
ken via: 06-54733853 of via 
een mail naar Info@inspec-
tie-keuringen.nl. Wij nemen 
dan alle tijd voor u. Adres: In-
spectie & Keuringsbedrijf JM; 
Kastanjelaan 20; Loosdrecht.

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

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8  I  1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929  I  M 06 1035 8100  I  info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

UITVAARTVERZORGING
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ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL

WWW.DENIEUWSSTER.NL

VAN ELKE 
TAFEL IS ER 
MAAR ÉÉN 
Exclusieve boomstamtafels.

Van eettafel tot salontafel. Welke kiest u?

showroom: Nootweg 11 | Loosdrecht | www.hgtuinmeubelen.nl

B U F F I N G O P T I E K . N L

Ruil uw leesbril
in voor een echte
en krijg € 50,- korting! 

Geldt ook voor 
Kant en Klare 
leesbrillen

Neuweg 24
Hilversum
035-624 99 60

Nootweg 59
Loosdrecht
035-240 01 23

buffingoptiek.nl

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer



Woensdag 13 november 2019
7PASSIE

Hellen Rotteveel
LOOSDRECHT  
Hellen Rotteveel is gebo-
ren en getogen op mane-
ge Hallinckveld in Loos-
drecht. “Dus van jongs af 
aan is de liefde voor en 
kennis van de paarden op 
deze manier met de paple-
pel ingegoten.”
 
Ook heeft Hellen altijd mee-
gedaan aan de wedstrijdsport 
zowel dressuur als springen, 
maar uiteindelijk gespeciali-
seerd in de dressuur. Moeder 
Thea Schouten zit al vanaf 
1978 op deze locatie, eerst 
met vader Kees Rotteveel die 
ze op de hippische opleiding 
in Deurne heeft leren kennen. 

Hellen behaalde de mastertitel 
in ‘Medical Biology’. Er staan 
ongeveer 65 paarden en we-
kelijks komen er ongeveer 350 
mensen bij hen rijden. “Wij 
hebben hele paardenfamilies 
bij ons op stal staan, omdat 
we ook elk jaar een aantal 
veulentjes fokken. We hebben 
een diverse club aan school-
paarden.” Op Hallinckveld 
kunnen mensen van beginner 
tot nationaal niveau leren rij-
den. Maar daarnaast is er ook 
voltigeles, een carousselteam, 
een talententeam, springles-
sen en elke maand zijn er een 
of meerdere wedstrijden. “Wij 
onderscheiden ons door onze 
hoge kwaliteit van instructie en 

paardenkennis.” Hellen: “Met 
paarden werken is een ‘way 
of life’. Je bent 24/7 in de weer 
met de paarden en dat kan al-
leen wanneer je beschikt over 
passie voor de paarden.”
 
“De verzorging van de paar-
den is ook een groot deel 
van de paardenhobby en dat 
spreekt meisjes meer aan dan 
jongens.” Volgens Hellen is 
het terecht dat er met een kri-
tisch oog wordt gekeken naar 
de manier waarop we paar-
den houden. Er zijn nog veel 
mensen met goede intenties, 
maar die met te weinig kennis 
paarden houden, waardoor 
misstanden kunnen ontstaan.

Priscilla Brouwer
NEDERHORST DEN BERG 
Priscilla Brouwer rijdt van-
af haar 7e op een pony, la-
ter te paard. Ze was altijd 
al actief bij de manege, 
maar sinds 2018 is ze full-
time mede- eigenaar van 
Manege De Laanhoeve in 
Nederhorst den Berg, na 
een carrière van 10 jaar 
als belastingconsultant bij 
Ernst & Young.
 
De Laanhoeve bestaat voor 
een deel uit pension- en ma-
negepaarden en -pony’s. Ze 
hebben ruim 50 boxen be-
schikbaar. De manege werkt 
nauw samen met Rijvereni-
ging Nederhorst den Berg die 

met 200 leden de paarden en 
pony’s huren. Als instructeur 
geeft ze, samen met nog 8 
andere instructeurs, hiervoor 
zelf ook les. De lessen zijn 
heel divers, zowel springen 
als dressuur en de leeftijd 
van de ruiters loopt uiteen 
van 8 tot 76 jaar! Er zijn 2 
buitenbakken en een binnen-
bak. Priscilla: “Wij hebben de 
leukste en gezelligste mane-
ge van het Gooi. Er is een 
leuke mix van verschillende 
niveaus. Je mag bij ons veel, 
zelf poetsen, opzadelen en we 
organiseren veel activiteiten.” 
Volgens Priscilla wordt ‘een 
paard niet gefokt om geslacht 
te worden’. Juiste verzor-

ging, bewegingsvrijheid zijn 
belangrijke peilers naast het 
dagelijks bekijken van de ge-
zondheid. “Ons oudste paard 
is op dit moment 31 jaar, dat 
is redelijk uniek.” Nog steeds 
wordt de manege grotendeels 
bevolkt door paardenmeis-
jes. “Paarden zijn een soort 
knuffeldieren en daar hebben 
meiden meer gevoel voor 
dan jongens.” Maar het gaat 
veranderen, er zijn vier nieu-
we jongens. Het welzijn van 
de paarden staat altijd voor-
op. Eenmaal besmet met het 
‘paardenvirus’ kom je er niet 
meer vanaf, volgens Priscilla 
Brouwer.

Charlotte van der Haar
KORTENHOEF  
Charlotte van der Haar is 
ook al decennia besmet 
met het paardenvirus. 
“Mijn opa en oma hebben 
altijd pony’s gehad op de 
Kortenhoefsedijk. Hier 
was ik dan ook vele uren 
te vinden. Sinds 2016 ben 
ik officieel begonnen met 
les geven en heb ik een 
bedrijf opgezet.”
 
“Manege Het Knolleke is een 
plek voor kinderen die erg 
graag bij pony’s willen zijn. 
Hier kan een band ontstaan 
tussen kind en pony. Door niet 
alleen te rijden, maar ook het 
verzorgen van de pony’s leren 

kinderen een wederzijds res-
pect op te bouwen.” Er wordt 
niet alleen les gegeven in de 
standaard disciplines, ook 
wordt er polocrosseles geven. 
Het Knolleke in Kortenhoef 
heeft 10 pony’s die voor de 
lessen gebruikt worden en er 
zijn ongeveer 90 leerlingen 
per week. Bij Charlotte wordt 
er veel tijd genomen voor ang-
stige en onzekere kinderen. 
Er wordt in kleinere groepen 
gereden. Ook zijn de paardrij-
lessen betaalbaar. “Vaak kun 
je geen woorden geven voor 
wat je voelt in contact met een 
paard. Ik haal veel voldoening 
en ontspanning uit de liefde 
voor paarden.”

Na het springen en dressuur 
kwam Charlotte een nieuwe 
uitdaging tegen: Polocrosse. 
Samen met haar zusje zit ze 
in het Nederlands team dat 
afreisde naar Ierland, Enge-
land en Frankrijk. “Het klopt 
dat er veel paardenmeisjes 
rondlopen. Jongens hebben 
misschien het idee dat paard-
rijden niet stoer genoeg is, 
maar het tegendeel is al vaker 
bewezen. Mannen staan vaak 
aan de top.” Charlotte maakt 
zich zorgen over het natuur-
beleid van de provincie, waar-
door het land schaars wordt 
met te weinig ruimte voor 
paarden.
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 Duurzame dorpen in actie 2020.
  Ben jij al begonnen?

WIJDEMEREN  
De oproep van wethouder 
Boermans is je vast niet 
ontgaan.
 
Iedereen uit Wijdemeren kan 
meedoen met de prijsvraag 
om je dorp energiezuinig te 

maken. Ben jij al bezig met 
het schrijven van je plan? Heb 
je een idee met je vereniging, 
sportclub of school? Je hebt 
nog 4 maanden de tijd om je 
plan in te dienen en kans te 
maken op de hoofdprijs van € 
2.500! Meld je aan! Wij volgen 

de plannenmakers graag op 
de voet. Heb je vragen of hulp 
nodig met je plan? Dan hel-
pen we je graag verder. Mail 
via prijsvraag@duurzamedor-
peninactie.nl of kijk op www.
duurzamedorpeninactie.nl

   

 GooiTV
Vanaf woensdag 13 november 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit: Ruud Bochardt 
praat in In Derde Termijn over 
kinderparticipatie met o.a. de 

kinderburgemeester van Hil-
versum. TV Magazine staat 
onder andere stil bij de lera-
renstaking en de opvang van 
leerlingen in het Muiderslot 

en de wereldlichtjesdag. Het 
afscheidsgesprek met de bur-
gemeester van Wijdemeren, 
Freek Ossel door Herman 
Stuijver en Saskia Luijer.

E E K

www.bijlesloosdrecht.com
06-10650819

Biologie havo eindexamen 
Rekenen, wiskunde onderb 

en VMBO. Susan Hage

Klusteam Loosdrecht
Voor alle werkzaamheden in

en om uw huis, tuin en 
bedrijf. Voor informatie/
offerte: 06-46762572

Voorkom burn-out. Of her-
stel er sneller van met

de methode Stressologie.
Lynn Hogendoorn,

gripopgezondheid.nl
info 06-16774628

Maak kennis met Landgoed 
de Rading, koffie met huis-
gemaakte taart, verse soep, 

zelf je oogst ophalen en
nog veel meer,...

Rading 1B, 1213RK,  Hilversum
www.landgoedderading.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Produktiemedewerker voor 
de weekeinden.
Werktijden van:

7.00 uur tot 15.00 uur
info@drostloosdrechtbv.nl

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer
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RESTAURANTS     WIJDEMERENIN

Restaurants in 
de vijf dorpen 
WIJDEMEREN - Wonen in 
een van de vijf dorpen van 
Wijdemeren is op zichzelf 
al fijn. Het wordt nog 
prettiger als je weet dat 
er in de dorpen veel prima 
restaurants zijn. 

Voor een culinair uitje op 
niveau hoef je niet ver te 
reizen, in elk dorp vind je 
vrijwel naast de deur een 
restaurant naar keuze. 
Gevarieerd in menu, in 
sfeer, in ligging, in histo-
rie. Tussen Breukeleveen 
en Nederhorst den Berg 
kun je op tal van locaties 
een mooie plek aantreffen 
waar het goed toeven is 
voor een drankje en/of 
een hapje. Gastvrijheid 
staat op nummer één, 
naast de kwaliteit die de 
diverse keukens bieden. 

Wijdemeren kent nog  
geen sterrenrestaurants, 
maar uit de tientallen re-
views blijkt dat er echt 
veel toprestaurants tus-
sen zitten. Maar ook voor
een ongedwongen sma-
kelijk samenzijn met een 
sateetje is de keuze ruim. 
Voor iedere portemonnee 
kun je met familie, vrien-
den en kennissen in de 
vijf dorpen terecht. Een 
terrasje pakken, genieten 
van voorbijgangers of 
juist natuur op je in laten 
werken aan de plas, het
kan allemaal. Ook voor
een zakenlunch, een fa-
miliefeest of gezellig diner 
bieden de Wijdemeerse 
restaurants een scala aan 
mogelijkheden.

Uw huis-aan-huisblad wil
u graag in contact breng-
en met restaurants van 
Wijdemeren. 

Enjoy!

RESTAURANT ROBBERSE EILAND
Oud-Loosdrechtsedijk 234, 1231 NH Loosdrecht
06 - 20302208, www.restaurant-robberse-eiland.nl 

De verborgen parel van Loosdrecht. Ontdek de schoonheid 
van deze plas vanuit ons knusse, warm ingerichte restaurant. 
Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur voor lunch, 
diner of gewoon een drankje. Wegens overweldigend suc-
ces hebben we weer de Lunch Toppers voor € 10, € 11 en € 
12,50. Nieuwe menukaart met bijv. Winterkost, wekelijks wis-
selende herfst en winter gerechten. Zeetong de hele maand 
november € 24,50. restaurant-robberse-eiland.nl voor meer info.

RESTAURANT LEKR
Stichts End 9, 1244 PK Ankeveen
035 - 6563555, www.restaurantlekr.nl 

Workshop Desserts Maken    
Zondag 24 november van 12.30  - 16.00 uur. €29,50 p.p.
Deze middag leert u alles over parfaits, gels, mousse, 
Tuilles, sauzen en …… aan het einde mag u het resultaat 
geheel opeten! Wordt volleerd pattissier en kom ervaren hoe 
het is om mooie desserts te maken.
Opgeven graag telefonisch….let op: beperkte beschikbaar-
heid!

RESTAURANT 1244 
Stichtse End 50, 1244 PP Ankeveen 
035 - 5339155, www.restaurant1244.nl 

Restaurant 1244 gelegen in het dorp Ankeveen, is een 
sfeervol restaurant en boordevol mogelijkheden.
Ook met de kerstdagen zijn wij geopend en kunt u genieten 
van een heerlijk kerstmenu vanaf 3-gangen €37,50.
Geen zin om uitgebreid te eten tijdens de kerstdagen?
Het is mogelijk om tijdens de kerstdagen van de a la carte 
kaart te eten.
Zien wij u op 1e of 2e kerstdag?

DOCKS FISH & GRILL
Moleneind 5, 1241 NE Kortenhoef
035 - 5250087, www.restaurantdocks.nl 

Het jaar 2019 gezellig afsluiten? 
Kom met familie, vrienden en/of collega’s en wij verzorgen 
een op maat gemaakt(e) lunch/diner of borrel!

Na het succes van onze afgelopen bier college organiseren 
we donderdag 12 december een avond die in het thema 
staat van de Thaise keuken.

RESTAURANT IN DE WATERTUIN
Oud-Loosdrechtsedijk 185, 1231 LW  Loosdrecht
06 - 83660067, www.indewatertuin.nl 

Op zoek naar een gezellig restaurant met prachtig uitzicht, 
direct gelegen aan de Loosdrechtse Plassen? In de Water-
tuin is de plek waar heerlijk eten, uitstekende service en een 
warme sfeer samenkomen. In de herfst en winter is het warm 
en knus binnen in het restaurant of in de serre. Ben je op zoek 
naar een inspirerende en betaalbare vergaderruimte, tot 20 
pers.? Alles kan en we rekenen geen zaalhuur! Komt u snel 
eens bij ons eten? We verheugen ons al op uw komst!

Vooraankondiging

KERSTeditie 4 december

De feestdagen staan weer in het vizier!
Graag bieden wij jullie de gelegenheid om jullie 
kerstmenu te presenteren in onze restaurant-pagina 
op woensdag 4 december aanstaande.
Meld zo snel als mogelijk aan of je mee wilt doen!

Uiterlijk woensdag 20 november ontvangen wij jouw 
definitieve akkoord voor deelname. De tekst met foto 
ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 27 november.

Hartelijke groeten,

John Voogd
john@dunnebier.nl
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Aanmelden Schoolschaak-
toernooi Wijdemeren
WIJDEMEREN  
Voor het 16e jaar op rij or-
ganiseert Patrick Kreuning 
het Schoolschaaktoernooi 
Wijdemeren. Het toernooi 
vindt plaats op 27 novem-
ber om 13.30 uur in de Wa-
rinschool te Nederhorst 
den Berg.
 
Kreuning constateert dat 
nog maar de helft van de ba-
sisscholen meedoet aan de 
schaakstrijd. Hij vindt dat jam-
mer, want schaken is juist een 
sport waarbij je leert na- en 
vooruit te denken, in de hui-
dige wereld van digitale me-
dia. Nieuw dit jaar is dat de 
organisatie zich ook helemaal 
aanpast aan de regels van de 
regionale bond, dus 9 ronden 
Zwitsers (een team dat na 5 
rondes 10 matchpunten heeft, 
komt tegen een gelijkwaardig 
team, mits men daar al niet 
tegen gespeeld heeft). Na 9 

wedstrijden van 20 minuten 
(10 minuten per persoon per 
partij), mede mogelijk dankzij 
de uitleen van digitale klokken 
door het Hilversums Schaak 
Genootschap (HSG), moet 
duidelijk zijn welk team dit jaar 
de gemeente Wijdemeren zal 
vertegenwoordigen tijdens het 
regionaal en wellicht landelijk 
schoolschaaktoernooi. Een 
subsidie is lastig, omdat Pa-
trick Kreuning geen vereniging 
vertegenwoordigt, dus gaat de 
Ankevener op zoek naar spon-
sors. Al voor 260 euro kun je 
hoofdsponsor worden. Dan 
kan het toernooi zelfs naar 
uw bedrijf worden vernoemd. 
Kreuning bestelt vaantjes, be-
kers, koek en drinken altijd bij 
plaatselijke ondernemers.
 
Scholen en bedrijven kunnen 
zich melden bij: Slimmepi-
onneke@tele2.nl of 06-
12194831.

   

Lionsclub Loosdrecht
Wijnproeverij voor goed doel

LOOSDRECHT  
Op donderdag 21 novem-
ber a.s. organiseert Lions-
club Loosdrecht e.o. voor 
de derde keer een wijn-
proeverij bij Rosa’s Canti-
na in Oud-Loosdrecht.
 
Tussen 18.00 en 18.30 uur 
wordt de buurthap uitgeser-
veerd en om 19.00 uur begint 
wijnimporteur Boonstra met de 
wijnproeverij. Rosemarijn de 
Vink van Rosa’s Cantina biedt 
bijpassende hapjes aan. Er 
wordt een wijn- en spijslijst uit-
gedeeld met daarop Italiaanse 
wijnen van verschillende wijn-
huizen. Prosecco, wit, rood 
en likeuren. Boonstra schenkt 
een marge op de flessen wijn 
aan het goede doel.
Dat goede doel is dit jaar: 
Stichting Kinderboerderij de 
Vechtse Hoeve in Maarssen. 
De boerderij is een veilige, 
educatieve en recreatieve plek 
voor kinderen van alle leeftij-
den. De Vechtse Hoeve biedt 
ook kinderen met een beper-
king een prettige omgeving 
waar ze kunnen helpen met 
de verzorging van de dieren. 
Vrijwilligers en stagiaires zijn 
onmisbaar voor het vele werk 

wat gedaan moet worden. De 
boerderij is in haar voortbe-
staan afhankelijk van giften 
en sponsoring. De Lionsclub 
Loosdrecht draagt hieraan 
graag haar steentje bij door 
het organiseren van deze 
wijnproeverij en de bridgedri-
ve ‘Bridge aan de dijk’ op za-
terdag 1 februari. Aanmelden 
buurthap en/of wijnproeverij: 
marjaschikker@hotmail.com

Sinterklaas naar Loosdrecht
16 november

LOOSDRECHT  
Hebben jullie de video 
boodschap van Sinter-
klaas al ontvangen met het 
liedje van zijn Pieten?
 
Over een paar dagen kunnen 
wij al van hun aanwezigheid 
genieten.
 
Nog niet gezien kijk dan even 
hier https://youtu.be/DxBrv-
Nu4k2g op internet
Het liedje en dansje zijn hi-
larisch en geven Sinterklaas 
veel pret.
 
Aanstaande zaterdag mogen 
wij Sinterklaas bij Jachthaven 
Wetterwille verwelkomen,
De Sint hoopt daar rond 12 uur 
met zijn prachtige boot binnen 
te stomen.
 
Als de Loco-Burgemeester 
Sinterklaas en zijn Pieten aan 
wal heeft mogen begroeten,

Is er voldoende gelegenheid 
om de Sint en zijn Pieten per-
soonlijk te ontmoeten.
 
Om 13 uur moeten wij Sinter-
klaas bij Jachthaven Wetter-
wille dag gaan zeggen,
En gaat hij de tocht met zijn 
trouwe paarden richting Nieuw 
Loosdrecht afleggen.
 
Na een korte pauze zal Sinter-
klaas weer snel met zijn tocht 
verder gaan,
En begint zijn rondtoer door 
Nieuw Loosdrecht om 15 uur 
vanaf de Rembrandtlaan.
 
Na deze tocht door Nieuw zul-
len alle Pieten en Sinterklaas 
eindigen op het Lindeplein.
Met een speciaal fotomoment, 
leuke Pietenspelletje en veel 
muziek wordt dat een waar 
festijn.
 
Rond 16:30 uur zal sinterklaas 

op het Lindeplein helaas weg 
gaan,
En kan hij bijkomen van alle 
indrukken die hij in ons mooie 
Loosdrecht heeft opgedaan.
 
Natuurlijk vergeet Sinterklaas 
de zieke kindertjes niet,
Mocht een kindje niet bij de 
intocht kunnen zijn meldt dit 
dan aan onze regelpiet (06-
51052319)
 
Wanneer: Zaterdag 16 novem-
ber, Waar: 11:30 bij Jachtha-
ven Wetterwille, 15:00 Start 
Rondtoer door Nieuw Loos-
drecht vanaf Jan Steen/Rem-
brandtlaan, 15:30 Feest op het 
Lindeplein.
 
Voor alle informatie en de 
route kijkt u op www.stich-
tingsloep.nl
 
Graag tot 16 november!

   

Taizé-viering
LOOSDRECHT  
Zondagmorgen 17 novem-
ber om 10.00 uur is er een 
Taizé-viering in de Gerefor-
meerde kerk, Nieuw Loos-
drechtsedijk 55.
 
Taizé is een klein plaatsje in 
het midden van Frankrijk, waar 
broeder Roger in 1940 een 

communiteit stichtte, waarin 
verzoening en gemeenschap 
centraal staan. De gemeen-
schap telt inmiddels leden van 
protestantse en katholieke 
afkomst uit ongeveer twintig 
verschillende landen. In deze 
viering zullen veel liederen uit 
de traditie van Taizé worden 
gezongen. Dat zijn vaak korte 

liederen die vele malen achter 
elkaar gezongen worden. Ook 
zullen er enkele momenten 
voor bezinnende stilte zijn. Het 
thema voor deze dienst zal 
zijn: Mijn ziel komt tot rust bij 
God. De muzikale begeleiding 
is in handen van Dick Ridder, 
orgel en Mirte de Graaff, viool. 
U bent van harte welkom.

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

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl

GRATIS!Ben je vrijwilliger in Wijdemeren?
KOM NAAR ONZE VRIJWILLIGERSDAG!

Donderdag 28 november
17.30-21.00 uur
Sportvereniging ’s-Graveland

Aanmelden t/m 21 november via www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag
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ONTDEK DE BUITENPLAATSEN VAN ’S-GRAVELAND INCLUSIEF 
BANTAM
17 november
Wandel zondag 17 november 
mee met de boswachter over de 
buitenplaatsen in ‘s-Graveland. 
Deze activiteit, speciaal voor vol-
wassenen, duurt ongeveer 2 uur. 
De ’s-Gravelandse buitenplaatsen 
kennen een boeiende geschiede-
nis. Wat in de 17e eeuw begon 
als investering van rijke Amster-
damse kooplieden in ontgonnen 
heidegebied, groeide door de 
eeuwen heen uit tot een prachtig 
historisch natuurgebied met sta-
tige landhuizen op parkachtige 
landgoederen. Ga mee en ontdek 
de natuur en de cultuurhistorie op 
Boekesteyn, Schaep en Burgh en 
Bantam. De boswachter weet de 
mooiste plekjes te vinden!
www.natuurmonumenten.nl/bc-
gooienvechtstreek

RECEPTIE IN DE ’S-GRAVELANDSE GALLERY - ‘S-GRAVELAND
17 november
In aanwezigheid van de artiesten wordt de opening verricht door  Frans Jeursen, filosoof en 
kunsthistoricus. De middag wordt muzikaal omlijst door pianist Jos Buitink met jazz classics. 
vanaf 13.00 tot 18.00 uur. Gallery McSorley/Gooilust  Zuidereinde 124, 1243 KL ’s-Graveland
www.gallerymcsorley.com

’T WIJDEHUIS KORTENHOEF
Elke woensdag
Voor iedereen uit Wijdemeren die zin heeft in gezelligheid, anderen te ontmoeten en iets actiefs 
te doen. Elke woensdag: Inloop: van 10.00 tot 12.00 uur
Elke donderdag: Samen eten: van 12.30 tot 14.00 uur Workshop: van 14.00 tot 16.00 uur
Let op: in de kerstvakantie is ’t Wijdehuis Kortenhoef gesloten 
Workshops november, december 2019: 14 nov Actief ontspannen (binnen of buiten), 21 nov 
Oneindig creatief, 28 nov Appeltaart bakken, 5 dec Sinterklaas spel, 12 dec Kaarsen maken, 19 
dec Kersttulband bakken en kerststukje maken. Waar: Veenstaete, ingang Parklaan, Kortenhoef. 
Meer weten of aanmelden: Opgeven bij Christa Pos, 06-21983314 of c.pos@inovum.nl

SINTERKLAAS INTOCHT - ANKEVEEN
23 november
Dit jaar komt Sinterklaas aan in Ankeveen op zaterdag 23 november. In het licht van deze traditie 
deelt Bruisend Ankeveen die dag kleurplaten uit op de weekmarkt (van 08:00- 12:30 uur). Op 
de zaterdagmarkt van 30 november kunnen de ingekleurde kleurplaten worden ingeleverd en 
worden ze in de koffietent opgehangen. De kinderen die deze kleurplaat inleveren worden door 
de Sint beloond met een cadeautje. 

THEMAOCHTEND CHAGALL - LOOSDRECHT
20 november
Van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht Themaochtend over de 
Joods - Russische kunstenaar Marc Chagall door 
Ties Grijpstra. De Joods - Russische kunstenaar 
Marc Chagall heeft in zijn lange leven vele schil-
derijen gemaakt, maar ook gebrandschilderde ra-
men in Franse kathedralen, mozaïek, en prachtige 
gedichten. Zowel zijn schilderijen als zijn prachtige 
gedichten spreken vaak over zijn jeugd, zijn ou-
ders, zijn Russische dorp, zijn liefde, de oorlogs-
periode en ballingschap. Ties Grijpstra geeft een 
presentatie over het leven van Chagall aan de 
hand van beelden van zijn kunstwerken en leest 
een aantal van zijn gedichten voor. Iedereen is van 
harte welkom, de entree is vrij! Op een themaoch-
tend in Loosdrecht is altijd iemand van SeniorWeb aanwezig om je te helpen bij vragen over de 
PC, tablet, e-reader of smartphone.

15 november
ALV IJsclub “Onderling 
Genoegen” - Kortenhoef
Het bestuur van de Korten-
hoefse IJsclub “Onderling 
Genoegen” roept de leden 
op tot het bijwonen van de 
jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering, te houden op 
vrijdag 15 november 2019 om 
20.00 uur in het “Kraaiennest”, 
Kortenhoefsedijk 145 te Korten-
hoef. www.ijsclub-kortenhoef.nl

16 november
Soepenavond voor het 
Albaniëproject
- Nederhorst den Berg
Zaterdag 16 november, in-
loop  vanaf 17.00 uur, is er en  
soepmaaltijd in de Bergplaats 
aan de Kerkstraat te Neder-
horst den Berg. De familie 
Wesselink,bezocht onlangs 
het projectdorp Erseke in Al-
banië, komt aan de hand van 
dia’s vertellen over hun reis. 
Deze gezellige maaltijd is 
gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt echter op prijs gesteld 
en  is bestemd voor  Alban-
ësupport. Iedereen is wel-
kom, graag  van tevoren op-
geven bij Anja van Huisstede 
tel.0294-254o83 of bij Fiep 
Bouwer tel. 06-40515208.

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 Midden-
weg 128 NdB. www.hennies-
atelier.nl www.landelijkate-
lierweekend.nl 

17 november
Nescio-lezing en con-
cert in het Oude Kerkje 
Kortenhoef.
De lezing wordt gehouden 
door Gerda Hooghordel. 
Voor het concert zorgen Eva 
Elgeti, oboe d’amore, Vera 
Heins, viool en Willem Poot, 
clavecimbel.Aanvang: 11:15 
uur.     Kerk open: 11:00 uur

21 november t/m
1 december
Toneelvereniging DSO
- Kortenhoef
Toneelvereniging DSO speelt 
in Cultureel Centrum de Blin-
ker in Kortenhoef de vrolijke 
musical Ja zuster, Nee zus-
ter 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

24 november
Koffieochtend 
- LOOSDRECHT
Wegens overweldigd succes 
organiseren wij wederom een 
koffieochtend op zondag 24 
november van 11.00 tot 12.30 
uur. Locatie Restaurant Rob-
berse Eiland / Abrona aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk 234 
in Loosdrecht! Kom je ook? 
www.vriendenkiezen.nl heeft 
als doel mensen te verbin-
den. Of je nu nieuw bent in 
de gemeente of er al langer 
woont, het is belangrijk, je so-
ciale contacten uit te breiden.
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Tip: ze hebben er 
overheerlijke apfelstrudel!
www.Vriendenkiezen.nl

Let op!

Gewijzigd aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


