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ONZE KANTOREN
Lindelaan 104
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Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
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Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum
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035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

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

de opwekking van elektriciteit
voor deze pompen. Door gasvrij bouwen mogelijk te maken
wordt jaarlijks 17.000 m3 gas
bespaard en daardoor 30,6
ton per jaar aan uitstoot van
CO2 voorkomen.
Nog een IKC
Er komt nog een tweede IKC
in Loosdrecht. Ook het openbaar onderwijs zal een kindcentrum starten voor kinderen
van 4 tot 12 jaar. Stichting Talent Primair voegt De Linde en
De Sterrenwachter samen in
een nieuw te bouwen school
op de plek van de huidige De
Sterrenwachter. Ook hier is
een samenwerking met de ernaast gelegen kinderopvang
van Eigen&Wijzer.

KELAARS.NL

betreffen het aanbrengen van
warmtepompen en plaatsen
van 177 zonnepanelen voor
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deze financiering bovenop de
al bekende kosten van een
IKC. De benodigde installaties

N

EST.

Kinderen benieuwd naar
nieuwe school
Hoewel de verplichting om
gasloos te bouwen niet geldt
voor verbouwing en uitbreiding
heeft Wijdemeren er toch voor
gekozen om het gebouw aardgasvrij te maken. Dat kostte
190.000 euro extra. Onderwijswethouder Klink heeft dus
een investering van € 190.000
gedaan, waarbij de volledige
jaarlijkse lasten aan Proceon
worden doorberekend. Dat
gaat om 17.500 per jaar, verspreid over 20 jaar. Wel komt

S

De school wordt verbouwd
en uitgebreid tot een Integraal Kind Centrum (IKC). De
Rehobothschool en de Terpstraschool van de Stichting
Proceon komen op deze locatie onder één dak. De nieuwe
school krijgt de naam RehobothTerpstraschool. Ook een
gedeelte van kinderopvang
Eigen&Wijzer zit straks in het
nieuwe IKC. Wethouder Klink,
Proceon-bestuurder Marieke
Doddema en kinderen van
de Rehobothschool en Terpstraschool gaven vorige week
het feestelijke startsein voor
de werkzaamheden. Ze zijn
benieuwd naar hun nieuwe

school. Het IKC wordt extra
geïsoleerd en voorzien van
zonnepanelen en een warmtepomp. Hierdoor kan het
gebouw afgekoppeld worden
van het gas. De verbouwing is
naar verwachting klaar in het
najaar van 2020.

S-

LOOSDRECHT
Afgelopen week startten
de werkzaamheden bij de
Rehobothschool in Loosdrecht.
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Huisartsen

NIEUW LOOSDRECHT

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

ANWB Automaatje
Wijdemeren



RK Pauluskapel
Zo. 1 december: 11.00 uur:
R. Simileer.



Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 1 december: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
Zo. 1 december: 18.30 uur:
Ds. B.A.Belder.



Gereformeerde Kerk
Zo. 1 december: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger.



Beukenhof

Zo. 1 december: 11.15 uur:

Geen dienst.

OUD LOOSDRECHT


Ned. Geref. Kerk
Zo. 1 december: 9.30 uur:
Ds. M. Janssens.

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

Het leven is kort, eet het dessert eerst.

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
Vanaf de Nieuw-Loosdrechtsedijk zijn wij via de lindelaan goed bereikbaar, uitgezonderd
donderdag kunt u voor de winkel parkeren

Aanbieding van deze week:

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Pepersteak
Gemarineerde biefstuk met kruidenboter

Vleeswarentrio:
100 gram runderrookvlees
100 gram wijncervelaat
Bakje selleriesalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Frisse start Crys Larson

POLITIEK
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Installatie nieuwe				
burgemeester
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 8 november kwam het
Koninklijk Besluit waarin ‘Wij, Willem-Alexander,
enz.’ bekrachtigde dat Crys
Larson de nieuwe burgemeester van Wijdemeren
zou worden. Afgelopen
dinsdagavond was haar
installatie, gevolgd door
speeches en veel felicitaties.
Commissaris van de Koning
Noord-Holland, Arthur van Dijk,
verwelkomde als eerste de
nieuwe burgemeester, van wie
hij een week eerder afscheid
had genomen als VVD- Statenlid. Hij was verwonderd dat
Crys Larson die geboren en
getogen is in Chicago (VS) de
overgang naar de dorpspolitiek ogenschijnlijk makkelijk
gemaakt had. Met haar ruime

ervaring als raadslid en wethouder in Ouder-Amstel moet
ze in staat zijn om de zes kernen hun eigen identiteit te laten
behouden. Daarnaast zal ze
grensoverschrijdend moeten
optreden om de Regio Gooi en
Vecht krachtiger te maken. Van
Dijk noemde het burgemeestersambt ‘soms eenzaam’,
omdat je alleen knopen moet
doorhakken. Hij benadrukte
dat het belang van de inwoners
altijd voorop moet staan. En
was ervan overtuigd dat Crys
Larson zich als een vis in het
water thuis zou voelen in het
Wijdemeerse.
Direct een klik
Crys Larson voelde direct een
klik met degenen die de dorpen
vertegenwoordigen. Wie zou
niet blij zijn om hier te mogen
werken? Ze had bewondering
voor de sterke sociale structuren in de dorpen. Tegelijkertijd

Foto: Crys Larson en Arthur van Dijk

zag ze dat de merknaam ‘Wijdemeren’ vrijwel onbekend is.
Wel kent iedereen Ankeveen,
Loosdrecht, enzovoort. De bestuurlijke opgave om in de regio
‘issues te tackelen’ beschouwt

ze als een pittige uitdaging.
De komende tijd zal mevrouw
Larson kennismaken met heel
veel mensen. Tot slot dankte
ze waarnemend burgemeester
Ossel, haar echtgenoot Hans

en dochters Jaimy en Sharon
die samen een hechte familie
vormen. Het bleek een frisse
start die daadkracht, optimisme
en betrokkenheid uitstraalde.

Kansenkaart woningbouw op
komst
Inwoners zoeken mee
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Betaalbare woningen staat
hoog op het verlanglijstje
van veel Wijdemeerders. Er
zijn ruim 1000 woningzoekenden in de vijf dorpen.
Daarom heeft de gemeente
een Kansenkaart in ontwikkeling, een overzicht
van mogelijke nieuwe woningbouwplekken tot 2030.
Het is de bedoeling dat de
inwoners met een enquête
op een digitale kaart aangeven waar zij wel of geen
woningen willen.
Natuurlijk heeft de gemeente
zelf ook ideeën over locaties,
maar de burgers kunnen ongefilterd suggesties doen. “Alles is welkom”, zegt wethouder
De Kloet, “het is totaal open,

ongeacht bestemmingsplannen en dergelijke. Misschien
kennen mensen wel panden
die al jaren leeg staan, of andere onbekende plekken.” Na
deze inventarisatie zal de gemeentebestuur de ideeën filteren, waarbij gekeken wordt
of bepaalde plekken haalbaar
zijn. Wat uiteindelijk moet leiden tot een document met woningbouwplekken.
21, 851 en 640 woningen
De ambtelijke staf is al aan
de slag gegaan. Men heeft
drie lijsten geproduceerd. Een
met oplevering van 21 woningen in 2019. Daarbij gaat het
hoofdzakelijk om de Porseleinhaven in Oud Loosdrecht.
Tussen 2020 en 2024 kunnen
er 851 woningen worden gebouwd. Men maakt een onderscheid tussen ‘zachte’ en

‘harde’ plannen. Bij ‘zachte’
moet nog worden bepaald of
er gebouwd mag worden. Harde plancapaciteit zijn woningbouwplannen die passen in
een bestemmingsplan. Denk
aan de Porseleinhaven en
de Beukenhof (135) in Loos-

drecht, Juliana-Bernhardplein
(12) en de Meerhoekweg (2) in
Nederhorst den Berg. Verder
zijn er nog ‘zachte’ locaties als
Groenewoud en Vakgarage
Richtlijn in Kortenhoef en de
Linde- en Terpstraschool, het
Achtererf in Loosdrecht. Voor

verder weg, tot 2029, staan er
640 in Nederhorst-Noord en
Ter Sype nabij vliegveld Hilversum op de lijst. Wellicht levert
de Kansenkaart in het voorjaar
2020 nieuwe plekken op.
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Waarom wordt Stivas
niet ingezet?
Stivas NH helpt bij ruilverkaveling tussen agrarische gronden.
Herschikking van percelen van
twee boeren kan zonder 6%
overdrachtsbelasting te betalen. Waarom is dit perfecte middel nog niet ingezet?
Zo kan een herschikking van
grondeigendom beter worden
geaccepteerd dan via een Provinciale aanzegging door een
soort van deurwaarder. Overigens lijkt het resultaat dat de

wethouder bereikte mooier dan
het is. De opdracht om de afgesproken natuurdoelen (800ha!)
blijft hij respecteren. Dus per
saldo is er hooguit ruimte voor
andere dan de tot nu toe gekozen percelen. Het is maar hoe
je het leest...zwicht de Provincie dus eigenlijk wel?

‘BAKEN’ van verzet tegen
vernatting
vernatten, maar daar is grote
weerstand tegen.

Wim van Oudheusden,
oud-Statenlid en oud-Stivas
bestuurder Loosdrecht

Natuurgebied
Wat een prachtig gebied is het
toch Loosdrecht en omstreken.
Met de kano zijn we er op uit
getrokken het stilte gebied
de sterre in. Smalle slootjes
waar op de kant wat schaapjes nieuwsgierig naast de kano
meelopen. Een klein stukje
verder grazen twee ooievaars
altijd met z’n tweetjes als een
stelletje. Reigers, zwanen passeren we zachtjes glijdend door
het water.
Moeten we hier zachtjes praten vraagt m’n vrouw, ik versta
haar niet boven ons cirkelen 5
of 6 sportvliegtuigjes met een
oorverdovend lawaai. Midden
in het natuur gebied doemt

door de nu bladerloze bomen
een akker met sta caravans op,
waar s ‘zomers de speedboten af en aan racen, en er met
luide muziek en veel drank gebarbecued wordt. Nu is er door
Europa bepaald dat dit prachtige gebied, NATUURGEBIED
moet worden. En dan is het
toch logisch “De schapen moeten weg??”. Nu maar hopen
dat er niet een of ander meetinstituut ontdekt dat ook herten,
vossen, ganzen, ooievaars, reigers, zwanen enz ook stikstof
uitstoten. Dan zullen ook deze
dieren ten dode opgeschreven
zijn. We moeten tenslotte wel
onze Tesla’s op kunnen laden.
Aat kool

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Weekendaanbieding

WIJDEMEREN
Afgelopen dinsdag kwamen circa 50 eigenaren en
pachters/gebruikers van
grond in Kortenhoef en
Ankeveen voor de tweede
keer bij elkaar. Zij verzetten zich tegen de vergaande plannen van provincie
Noord-Holland om hun
gronden om te vormen tot
‘natte natuur’ en hebben
zich daarom verenigd in
BAKEN (Belang Ankeveense en Kortenhoefse Eigenaren inzake Natuurgronden).
Tijdens de bijeenkomst werd
iedereen bijgepraat over de

geplande herinrichting, doelstelling, eerste activiteiten
van de vereniging en communicatie met de provincie
Noord-Holland en aandacht in
de media.
Vereniging BAKEN i.o. kent inmiddels ruim 60 leden, die het
eigen bezit en huidige (zgn.
extensief) gebruik in stand willen houden. Wethouder JanJaap de Kloet benadrukte vorige week dat de opdracht om
de natuurdoelen te behalen
hetzelfde blijft. Maar het blijkt
dat het inrichtingsplan van
de provincie Noord-Holland
in Kortenhoef en Ankeveen
nog helemaal niet helder is.
De provincie wilde het gebied

BAKEN i.o. is in gesprek met
een aantal deskundigen (juristen/ecologen) om de plannen
van provincie Noord-Holland
nauwkeurig te bekijken en wat
daarvan de gevolgen zijn voor
niet alleen de grondeigenaren
en pachters/gebruikers, maar
voor de hele omgeving en ook
de bewoners van Kortenhoef
en ‘s-Graveland. Er is nu al
bekend dat door vernatting de
koeien, schapen en paarden
uit de omgeving zullen verdwijnen, de knutten en muggen in
dit gebied zullen toenemen
en dat er door de stikstofuitspraak van de Raad van State misschien weinig tot geen
(nieuw)bouw meer mogelijk
is. Immers, de natuur wordt
heel dicht op de bebouwde
kom gerealiseerd, waardoor
de omgeving ‘op slot’ gaat. In
december heeft BAKEN i.o.
een gesprek met gedeputeerde Esther Rommel van provincie Noord-Holland. Bent u
grondeigenaar in Kortenhoef
of Ankeveen en wilt u lid worden van BAKEN i.o.? Mail dan
naar 2019baken@gmail.com
Foto: Mirjam Langelaar

GooiTV
REGIO – Vanaf woensdag
27 november 2019: Ruud
Bochardt praat in In Derde
Termijn met een voor- en tegenstander van de karikatuur

Zwarte Piet. TV Magazine
heeft diverse onderwerpen,
waaronder een verslag van de
Beursvloer Hilversum en het
ontsteken van de feestverlich-

ting in Bussum. De intocht van
Sinterklaas. Dit maal bezoekt
hij Naarden Vesting.

(don,vrij,zat)

Oliebollen
5 + 1 gratis

Neuweg 24
Hilversum
035-624 99 60
Nootweg 59
Loosdrecht
035-240 01 23

buffingoptiek.nl

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

Geldntt oeonk Kvolaorre
Ka rillen
leesb
BUFFINGOPTIEK.NL

POLITIEK 5
Geef Oud Loosdrecht z’n glans terug
Woensdag 27 november 2019

Vijfde Dorpsavond
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De vijfde en laatste Dorpsavond, met Oud Loosdrecht, vorige week maandag begon weerbarstig. Na
het lange intro van wethouder Klink waren er veel
vragen waaruit het wantrouwen naar de gemeente
naar voren kwam. Uiteindelijk verliepen de tafelgesprekken weer zo vlot, dat
gespreksleider Peter Buijs
vond dat ‘er ontzettend
veel is opgehaald’.
Welke visie hebt u zelf? Waarom zijn deze gesprekken niet
eerder gepland? Heeft dit wel
zin, als het Gebiedsakkoord
al ondertekend is? Dit waren
slechts enkele vragen. Een
van de aanwezigen verwees
woedend naar de natuurplannen van Noord-Holland om
800 ha. weide om te zetten
naar schraal grasland, het-

geen hij beschouwde als ‘weggeven van ons land’. “Ik kan
wel janken.”

NH-KERKJE		
CENTRALE PLEK
Buijs zette de ongeveer 30
aanwezigen toch aan het
werk met de opmerking dat
deze sessie bedoeld was om
‘een stap naar voren’ te maken. Stap in de tijdmachine
naar 2040. “Het gaat erom
dat we Oud Loosdrecht weer
z’n glans teruggeven”, riep iemand gepassioneerd.
NH-kerkje
Welnu, er waren veel goede
ideeën. De balans tussen de
groei van het toerisme en de
leefbaarheid aan de dijk moet
goed bewaakt worden. Met
groene buffers, zonnepanelen
op daken en wellicht een ‘autoluwe’ Oud-Loosdrechtsedijk.
Parkeren, openbaar vervoer
en verkeersveiligheid moeten

in 2040 veel beter op elkaar
zijn afgestemd. Bijna iedereen
zag in het oude NH-kerkje een
centrale plek voor ontmoeting.
Oud Loosdrecht moet weer
bruisend worden, was een
veelgehoorde kreet. Met een

markt, winkel of koffieshop?
Tries Scherpel won ooit de
Publieksprijs met een ontwerp
van een eilandje met amfitheater en recreatieplekken. Sinds
de prijsuitreiking heeft ze niets
meer gehoord van dit icoon.
Haar idee zou wellicht een bij-

drage kunnen leveren aan die
plek van samenkomst.
Met twee dorpscoördinatoren
voor 5 dorpen en een budget
van een ton moet het Dorpenbeleid een positieve schwung
krijgen, was de slotopmerking.

Tussen de rotondes 4 maanden		
afgesloten
Twee weekends geheel		
afgesloten
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Tot 3 april 2020 is de
Oud-Loosdrechtsedijk
tussen de rotondes van ‘t
Bruggetje en die van de
brandweerkazerne
afgesloten voor doorgaand
verkeer. Alleen voor bestemmingsverkeer is de
weg bereikbaar. Behalve in
2 weekends in december.
Wethouder Joost Boermans
had zwaar geschut ingezet
om het belang van deze wegafsluiting uit te leggen, hij was
vergezeld van gemeentelijk
projectleider Maat en omgevingsmanager Van Velzen,
van wegenbouwer KWS. Dit
traject van 1,2 km. telt na-

melijk zo’n 10.000 verkeersbewegingen en is derhalve
een belangrijke verkeersader
die bovendien alleen een uitwijkmogelijkheid heeft via de
provinciale N201. “Een megaproject”, zei de wethouder,
“met tijdelijk veel overlast voor
de omgeving.” Er is gekozen
voor een werkwijze in fases
van ongeveer 300 meter. Gedurende twee weken vinden er
voorbereidende werkzaamheden plaats, waarbij hulpdiensten, fietsers, voetgangers en
bestemmingsverkeer kunnen
passeren. Het is aan de verkeersregelaars om te bepalen
welke auto’s er wel of niet door
kunnen rijden. In de weekends van 30 november en 14
december is de dijk geheel afgesloten. Dan wordt er dag en

nacht doorgewerkt. Tijdens de
feestdagen, van 20 december
tot 6 januari is de weg weer
open. Zeer waarschijnlijk gaat
het wisselsysteem met de gesloten weekends door tot april.
Voorgeschiedenis
De herinrichting van dit traject

verliep niet van een leien dakje. In januari 2018 moesten
de werkzaamheden plotseling
worden stilgelegd, er was een
hoofdwaterleiding die gevaar
op zou kunnen opleveren.
Aanwonenden kregen de kans
om met een alternatief plan te
komen, met meer ruimte voor

fietsers/ voetgangers. Het
ontwerp met een wegbreedte
van 5.80 m. en 1.15 m. fiets
-en voetpad aan beide zijden
heeft echter geen gescheiden
riolering. Terwijl de gietijzeren
waterleiding nog zeker 20 jaar
mee kan.
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Houtverkoop voor			
verenigingen en clubs in
Wijdemeren is weer			
gestart!
WIJDEMEREN
Rotaryclub
Wijdemeren
verkoopt ook dit jaar weer
openhaardhout om verenigingen en clubs te ondersteunen.
Elk jaar wordt door de Rotaryclub haardhout ter beschikking
gesteld. Dit haardhout is gedroogd en verpakt zodat het
geschikt is voor verkoop en
een gezellig haardvuur in de
donkere decembermaand. Uit
de opbrengst van het hout ontvangen 3 clubs of organisaties
uit de gemeente een bijdrage
van 250 euro voor een maatschappelijke of sportieve activiteit die zonder dit geldelijke

steuntje niet mogelijk zou zijn.
In de loop der jaren hebben al
meer dan 15 verenigingen een
bijdrage uit het houtfonds ontvangen.
In het kader van de houtverkoop 2018 worden verenigingen en clubs opgeroepen een
e-mail te zenden naar hout@
rotarywijdemeren.nl waarin ze
aangeven waarom ze in aanmerking willen komen voor
een geldelijke bijdrage en voor
welke activiteit ze 250 euro
goed kunnen gebruiken.
Doe mee, koop een zak en
steun een goed doel. Dat geeft
warmte in huis en in uw hart!

U steunt dit lokale initiatief al
voor € 6,-. Neemt u 10 zakken,
dan wordt het hout door leden
van de Rotaryclub bij u thuis
gebracht en ontvangt u bovendien een extra zak gratis.

www.bijlesloosdrecht.com
06-10650819
Biologie havo eindexamen
Rekenen, wiskunde onderb
en VMBO. Susan Hage
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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Produktiemedewerker voor
de weekeinden.
Werktijden van:
7.00 uur tot 15.00 uur
info@drostloosdrechtbv.nl
Te huur nabij de Nootweg
kantoor/hobby ruimte 75m2
geheel gerenoveerd € 595,
00 p/m ex. inl.0646816816

U kunt het hout door middel
van het zenden van een e-mail
bestellen op hout@rotarywijdemeren.nl. Na ontvangst van
uw bestelling nemen wij contact met U op om af te stemmen wanneer we het hout kunnen afleveren. De jaarlijkse
houtactie is een initiatief van
Rotaryclub Wijdemeren.
SV Loosdrecht speelde zaterdag jl. thuis gelijk tegen Maarssen. Het werd 2-2. Op de foto

de gelijkmaker van Laurens
Moes. SVL blijft nog wel koploper (foto: Piet van Bemmelen)

CULTUUR
Soloalbum Loosdrechter Maarten
van Praag
Woensdag 27 november 2019

LOOSDRECHT
Singer-songwriter Maarten
van Praag brengt op 4 december zijn tweede soloalbum Young Hearts uit. Zijn
meest persoonlijke werk
tot nu toe. Het album verschijnt maar liefst vijf jaar
na opname.
Maarten van Praag (ex- City to
City en kleinzoon van legendarische zanger Max van Praag)
bracht het album tot stand in
een hechte samenwerking met
producer en songwriter Tony
Cornelissen.
“Nadat ik altijd in bands heb
gespeeld heb ik mezelf in razend tempo omgevormd tot
singer-songwriter. Een heel
interessant proces dat nog
eens versneld werd door de
ontmoeting en samenwerking
met Tony”, vertelt Van Praag.
“Het was een geweldige,
vruchtbare en zeer leerzame
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samenwerking. Het album is
met onvoorstelbaar veel plezier gemaakt.”
Young Hearts is een mix van
fijnbesnaarde poprock, doorspekt met folkinvloeden. Sommige songs ontstonden heel
snel. “Een heel nieuw proces
voor mij. Tony woont in Zeeland. We hadden steeds een
paar uur en dan moest er een
liedje klaar zijn. Dat lukte telkens weer. In een proces van
spontaniteit, gevoel en vooral
niet te moeilijk denken.” Nadat
de opnames en mixage van
Young Hearts waren afgerond
in september 2014 werd het
stil. Door andere projecten, levenswendingen en omstandigheden bleef het album liggen.
Van Praag startte in maart dit
jaar een crowdfunding via het
platform Voor De Kunst en
rondde die succesvol af. Daardoor is het mogelijk om Young
Hearts uit te brengen zowel

Ilse Wolf Fotografie

op de bekende streamingplatforms als op CD. “Die liedjes
zijn me toch erg dierbaar”, vertelt Maarten. “Ik kon het niet
op de spreekwoordelijke plank

laten liggen. Ik ben heel blij dat
het gelukt is. Het voelt als een
overwinning.”
Maarten van Praag presen-

teert zijn album Young Hearts
op 4 december 2019 live met
band in Bitterzoet, Amsterdam. De zaal gaat open om
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Flitsende hersenspoeling van
Matroesjka
Lisa Loeb en Janneke Rinzema in
Dillewijn
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Knal, rook, een ontploffing? Lisa Loeb en Janneke Rinzema, in fleurige
theaterkostuums, komen
ter wereld. Je hoort een
hartslag. Het begin van
de
cabaretvoorstelling
Brainwash van het duo
Matroesjka zaterdagavond
jl. in De Dillewijn. ‘Is er leven na de bevalling?’ zingen ze. Aan het eind van
de avond nemen ze dé pil
van de dood. ‘Dus dit was
het?’, weer die hartslag.
Een flitsende hersenspoeling met een rond verhaal.
Ruim een jaar geleden viel
Lisa Loeb in een zwart gat.

Een burn-out en een depressie. Ze zingt daarover een
ijzersterke rap, hartverscheurend, een schreeuw om medeleven. De dames lijken
sterk teruggekomen van die
persoonlijke terugval. We
zien sneue en hilarische typetjes de revue passeren.
Met onderwerpen als islam,
vluchtelingen, geloof en vaccinatie. Soms harde grappen,
dan weer een prachtig lied of
een twistgesprek. Ze mijden
de vette lach niet. Zoals over
de vele ‘snex’ met het broodje necrofilet Americain. Af en
toe gaan ze langs het randje,
dan lijkt het beschamend. Zowel Lisa als Janneke hebben
mooie stemmen. Waarmee
ze ook serieuze onderwerpen
heel mooi vertolken. ‘Had ik

Foto: Lady M. Artistique

maar een god’ met een tekst
die de onzekerheid weergeeft
op een ritmische technodreun.
Of het mooie duet ‘Hoe toevallig dat jij hier moest zijn’, hun
optreden raakt je. Ook de dia-

loog als twee bejaarden, half
zittend, geeft een beeld van
herkenning over dementie,
hier en daar stevig aangezet.
Het Onze Vader omgezet in
het gebed ‘Geef ons heden

Google’ verwijst naar de oppervlakkigheid van de social
media. Bij de opening nodigen
Lisa en Janneke je uit om mee
te gaan in hun bubbel, daarin
zijn ze volledig geslaagd.
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Kom werken bij het
leukste bedrijf
van de regio

Intersell zoekt
per direct:
• tegelzetters
• schilders
• loodgieters
• timmermannen

www.bvintersell.nl

Intersell zoekt
per direct:
• tegelzetters
• schilders
• loodgieters
• timmermannen

PASSIE 9
Muziekpiet uit Nederhorst den Berg
Woensdag 27 november 2019

Muziekpiet is al 30 jaar actief
bij de intocht in Nederhorst den
Berg. “Het is niet te geloven, al
zo lang, maar ik voel me nog
jeugdig en vitaal.” Deze muzikale Piet is overal inzetbaar
en zelfs in te huren als Sinterklaas. Hij is graag actief, maar
toch is Muziekpiet blij dat het
een parttime job is, want ‘er
moet ook nog gepoetst worden’. De voornaamste eigenschap voor een Piet is dat
hij vooral creatief moet zijn,
meent Muziekpiet. Natuurlijk
moet-ie houden van z’n werk
en wil hij graag dollen met de
kinderen. “Eigenlijk alles vind
ik leuk, zingen, dansen, kinderen blij maken.” Er is ook

keerzijde aan het pietenbestaan. Namelijk dat het zwarte
smeersel er ook weer af moet
en na een paar keer wordt de
huid van deze ervaren Muziekpiet een beetje schraal.
Het hoogtepunt is en blijft, ook
na 30 jaar, de aankomst bij
de Loswal in Nederhorst den
Berg, over de Vecht en dan
die grote sliert kinderen op de
dijk. “Al die kleurtjes, jassen
en petten, fantastisch, iedere
keer weer.” Muziekpiet heeft
geen voorkeur voor één bepaald liedje. Hij is gek op alle
liedjes van de Pietenband, dat
is lekker live, met een feest in
de bomvolle IJshal. Heel speciaal hier in Nederhorst. “Nee,

dat kan niet, het zwart moet
blijven. Als je al zwart bent,
vallen die roetvegen helemaal
weg. Kom op, traditie en geen
interpretaties.” De boodschap
van Muziekpiet: ‘Wees blij met
het dorp, alles is lekker dichtbij, vrolijk en voor iedereen.
Geniet van het feest’

Praatpiet uit Loosdrecht
Praatpiet is al 37 jaar onderweg als Piet. “Ik was als kind
zo enorm bang voor Zwarte
piet dat mijn ouders al vroeg
het grote geheim hebben
verklapt. De angst werd niet
minder. Toen heeft oma mijn
eerste pietenpak gemaakt.
Wanneer ik als 9- jarig jongetje
als Zwarte Piet over de Nootweg zwierf en ik zag een ‘echte piet’, dan zette ik het op een
lopen.” Praatpiet speelt ook
buiten Loosdrecht de rollen
van Piet en Sinterklaas, onder
andere in Beek (Limburg) en
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. “Een Sinterklaasfeest
met een gouden randje!” In
november en december is Sin-

terklaas, Zwarte Piet en Kerstman een fulltime baan voor
Praatpiet.
Een Piet moet ten eerste goed
met kinderen overweg kunnen
en hij moet weten dat Sinterklaas de hoofdpersoon is.
“Het spelen van een rol die
kinderen verrast, is geweldig.
De keerzijde is dat je in deze
maanden nooit thuis bent.”
De Pietenpop, het liedje van
Roxanne Cools en Praatpiet
was te gek. “Als we nu een
optreden waar roetveeg wordt
gevraagd, zeggen we nog nee.
Voor mij persoonlijk maakt het
niet uit, behalve dat ik vind
dat ze er allemaal mogen zijn.

Hoofdpiet uit Kortenhoef
“Ik heb inmiddels ruime ervaring om naast Sinterklaas te
lopen en te zorgen dat de andere Pieten het beste uit zichzelf halen. Daarnaast neem ik
van alles aan van Sinterklaas
en neem ook bijvoorbeeld tekeningen van kinderen in ontvangst voor Sinterklaas. Ik ben
vooral in Kortenhoef actief.
Hoofdpiet noemt Piet zijn een
‘mentale fulltime job’.
Hij moet overzicht hebben en
de grens opzoeken van wat
wel en niet mag. “De verwondering en de blijdschap van
de kinderen als ze oog in oog
staan met Sinterklaas en Piet
vind ik allermooiste.” Je moet

altijd wel een antwoord hebben op vragen als ‘Mag ik een
hond?’ Als een Piet iets bijzonders kan, is dat leuk. Een
instrument bespelen, op een
eenwieler rijden en of goed
klimmen. Een intocht met de
boot met koud kristalhelder
winterweer, vond deze Hoofdpiet het hoogtepunt. Die niet
om een principiële reden verder wil gaan als roetveegpiet.
“Het is in mijn leven nooit zo
geweest dat Zwarte Piet enige
link heeft gekend met welke
racistische vergelijking dan
ook. Als mensen Zwarte Piet
aanstootgevend vinden, dan
heeft deze Hoofdpiet daar respect voor en is bereid daar re-

kening mee te houden. “Maar
ik richt me vooral op het kinderfeest. Voor de goede orde,
ik ben al als Roetveeg Piet op
pad geweest. Prima natuurlijk
maar het heeft niet mijn voorkeur.”
De boodschap van Hoofdpiet
aan de Kortenhoefse kinderen: ‘Wees lief en af en toe
ondeugend, en luister vooral naar verstandige mensen.
Luister, leer ervan en neem,
als je groter bent, vooral je eigen beslissingen.’

Het liedje De Pietenpop ging
er juist over, dat het allemaal
mag bestaan, maar dan vooral met elkaar en niet tegenover elkaar.” Tot slot, als je je
schoen zet, pak dan de laars
van mama, doe daar een beetje water in, losse suiker en een
wortel. Schut de laars door elkaar tot een fijn papje. Plak er
een tekening met verlanglijstje
op. Gegarandeerd dat mama
nieuwe laarzen krijgt onder de
kerstboom.

10

AGENDA

Woensdag 27 november 2019

Laat de winter maar komen

Kerstfeest voor alle		

LOOSDRECHT
Afgelopen week zijn de
baancommissarissen van
ijsbaan de Lange Akker
aan de slag gegaan om de
baan winterklaar te maken.

ouderen

De eerste nachtvorst is een
feit en dus moest er onderhoud worden gepleegd. Er is
gesnoeid, gemaaid en opgeruimd en aan het eind van de
dag lag de baan er weer tip top
bij. Nu is het wachten op koning winter die gaat zorgen dat
er na 7 jaren weer eens echt
geschaatst kan worden.
Mocht de winter zich aandienen dan zien we de vrijwilligers
in mooie warme winterjassen
op de baan. Afgelopen voorjaar heeft IJsclub Loosdrecht
meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. Een

WIJDEMEREN
Een actief comité en een
grote groep vrijwilligers
staat weer klaar om voor
alle ouderen boven de 65
jaar die inwoner zijn van de
gemeente Wijdemeren een
sfeervol en gezellig Kerstfeest te verzorgen.

groot aantal leden had IJsclub
Loosdrecht (de Lange Akker)
gekozen om op te stemmen.
Dit resulteerde in een bedrag
van € 645,72 voor onze club,
een mooie bijdrage voor de
aanschaf van de winterjassen.
Wij bedanken iedereen die op
ons heeft gestemd.

Op vrijdag 6 december, aanvang 20.00 uur, houdt IJsclub
Loosdrecht (de Lange Akker)
haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de kantine
van SV Loosdrecht, Rading
194 te Loosdrecht. Wij hopen
daar al onze leden en belangstellenden te zien.

Weet u wie de belangrijkste mensen
van Sypesteyn zijn?

Kerst is een feest van vrede
en wij willen dan ook samen
zingen, luisteren naar een
kerstverhaal en de maaltijd
gebruiken om te proeven van
een sfeervol Kerstfeest in ons
eigen dorp. De middag wordt
georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Nederhorst den Berg en de samenwerkende ouderenbonden van
de gemeente Wijdemeren. Er
zal een collecte plaatsvinden
zodat wij mede met uw vrijwillige bijdrage deze viering mogelijk kunnen maken. Het feest

is vrijdagmiddag 13 december
en wordt gehouden in de Bergplaats te Nederhorst den Berg.
Om half drie is de zaal open
en we beginnen om 15.00 uur.
U dient zich van tevoren op
te geven bij Carla Pouw tel:
253747 of Joke Portengen tel:
253103. Voor vervoer kan gezorgd worden!

Kerst
WIJDEMEREN
Doe gezellig met ons mee!
Een creatieve, groene
kerstworkshop. We gaan
een kerststuk maken voor
op tafel. We maken gebruik van verschillende
materialen: zowel verse als
gedroogde. Je werkt helemaal naar eigen smaak en
stijl. Aan het eind van de
middag ga je naar huis met
een prachtig kerststuk,
een blikvanger in huis. Wij

vragen je om een snoeischaartje en een bloempot (niet groter dan 15 cm
doorsnede), rond, ovaal,
vierkant mee te nemen.
Informatie en opgeven kan bij
Versa Welzijn Wijdemeren,
(035) 623 11 00. Kosten: 2,50.
Waar: Wijdehuis Kortenhoef,
19 december; 14.00 – 16.00
uur; Wijdehuis Loosdrecht, 19
december; 10.00-12.00 uur.

Bingo
LOOSDRECHT
Wij nodigen u van harte uit
om op 7 december tussen
10.00 en 12.00 uur kennis te maken met het hart
van onze organisatie: onze
vrijwilligers. Zij vertellen
u graag welke werkzaamheden en activiteiten bij
ons op het kasteel, in de
tuin en het park verricht
worden en waarom zij het
belangrijk vinden zich (al
jaren) belangeloos in te
zetten voor Kasteel-Museum Sypesteyn.

Al ruim 100 jaar lang wordt er
aan de Nieuwe-Loosdrechtsedijk gewerkt om Kasteel-Museum Sypesteyn en haar tuinen
te onderhouden en te béhouden voor de toekomst. Een
directe bijdrage aan een belangrijk stuk cultureel erfgoed.
De op deze wijze verkregen
besparingen en opbrengsten
komen voor 100% ten goede
aan de Stichting Sypesteyn,
doet u mee?
Nationale dag van de
vrijwilliger
Op 7 december – tijdens de

nationale dag van de vrijwilliger – heeft u de kans om in
gesprek te gaan met vrijwilligers van Sypesteyn. Zij delen
hun ervaringen en geven een
beeld van wat werken in een
museale omgeving omvat.
U kunt zich aanmelden via
info@sypesteyn.nl. Ook zonder aanmelding bent u van
harte welkom. Bent u 7 december verhinderd maar zou u
toch meer willen weten?
Bel of mail ons dan: 0355823208, info@sypestyen.nl.

LOOSDRECHT
Op zaterdagavond 30 november 2019 organiseert
de Nederlands Gereformeerde Kerk van Loosdrecht een gezellige bingo
avond. Er zullen meerdere
speelronden worden gespeeld en er zijn prachtige
prijzen te winnen.
De bingo begint om 20.00 uur
en zal plaats vinden in onze
activiteitenruimte “Ons Eigen
Honk”. Vanaf 19.30 uur bent
u van harte welkom voor een
lekkere kop koffie of thee. De

activiteitenruimte “Ons Eigen
Honk” en het kerkgebouw vind
u aan de Oud-Loosdrechtsedijk 124, 1231 ND te Loosdrecht.

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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ALV IJSCLUB LOOSDRECHT

6 december
Het bestuur van IJsclub Loosdrecht (de Lange Akker) nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 6 december om 20.00 uur in de kantine van SV Loosdrecht, Rading 194 in Loosdrecht. www.ijsclubloosdrecht.nl

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

Openhuis Historische
Kring “In de Gloriosa”
Ankeveen, `s-Graveland
en Kortenhoef.

Wij zijn open op Kerklaan 89,
te Kortenhoef zaterdag 30 november 2019 van 13.00u tot
16.00u. www.hk-kortenhoef.nl

4 december

Bibliotheek Gooi en
Meer - Loosdrecht

t/m half december

Expositie ‘Mensen kijken’
in Galerie Wijdemeren Breukeleveen

Tijdens onze nieuwste expositie kunt u ongegeneerd kijken,
bewonderen, bestuderen of
observeren. Zo ontmoet u bij
ons bijvoorbeeld een bijzonder mooi en eerlijk naakt, of
juist een surrealistisch portret dat haast niet van echt te
onderscheiden is. Mensen
kijken, wie houdt er niet van?
U bent iedere vrijdag – en op
andere dagen wanneer de
vlag uithangt – welkom tussen 11.00-17.00 uur. U kunt bij
ons genieten van inspirerende
kunst, mooie uitzichten over
het water en een heerlijk kopje
koffie of thee in één van onze
sfeervolle
expositieruimtes.
Afbeelding: Don Clarke, The
girl at the pet shop.
www.galeriewijdemeren.nl

Elke woensdag

’t Wijdehuis - Kortenhoef

Voor iedereen uit Wijdemeren
die zin heeft in gezelligheid,
anderen te ontmoeten en iets
actiefs te doen. Waar: Veenstaete, ingang Parklaan, Kortenhoef. Meer weten of aanmelden: Opgeven bij Christa
Pos, 06-21983314 of
c.pos@inovum.nl

Themaochtend met workshop dennenappel maken
van kerstservetten door Ada
Dam. Iets origineels op de
kersttafel dit jaar? Dat kan
door je servetten op een bijzondere manier te presenteren. Samen met Ada Dam
maak je tijdens deze workshop een dennenappel van
kerstservetten.Van te voren
aanmelden is fijn, maar niet
noodzakelijk.
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, e-reader of smartphone.
Woensdag 4 december van
10.00-12.00 uur
www.bibliotheekgooienmeer.nl
8 december

Wereldlichtjesdag 2019
Zuiderhof - Hilversum

Welkom aan alle ouders,
broers en zussen die een
kind moeten missen. We komen bij elkaar in de aula van
de Zuiderhof, Kolhornseweg
13 in Hilversum. De deuren
zijn open om 18.30 uur, we
beginnen om 19.00 uur. tot
20.00 uur.
14 december

All Directions! - Nigtevecht

Alvast in de kerstsfeer komen? 4 december wordt Fort
Nigtevecht omgetoverd tot
een echt kerstfort én op zaterdag 14 december om 14.00
uur een kerstoptreden van All
Directions uit Ankeveen.

PIANIST FOLKE NAUTA MET WOUD ENSEMBLE IN JAGTHUIS
- NEDERHORST DEN BERG

4 december
Alles is verrassend aan dit concert: de datum, woensdagavond 4 december, het ensemble, namelijk het vijfkoppige Woud Ensemble met pianist Folke Nauta en het repertoire. U behoort tot
de uitzonderingen wanneer u van de componist Franz Schmidt hebt gehoord. Deze Hongaarse
leeftijdgenoot van Bartok en Dohnanyi werd geboren in Bratislava. Maar hij koos ervoor om,
in plaats van in Boedapest in Wenen naar het conservatorium te gaan. En zo kwam het dat
Schmidt pianist Paul Wittgenstein ontmoette. Voor hem schreef hij het pianokwintet voor strijkers
en piano-linkerhand dat het Woud Ensemble en Folke Nauta zullen uitvoeren. Daarnaast staat
Mozarts strijkkwintet KV 406 op het programma. De pianist opent het concert met de Chaconne
van Bach, die door Johannes Brahms bewerkt werd voor piano-linkerhand. Het Woud Ensemble is opgericht door musici uit het Radio Philharmonisch Orkest en heeft zijn thuisbasis in de
Woudkapel in Bilthoven. De spelers zijn violisten Mariska Godwaldt en Pedja Milosavljevic, alktviolisten Annemarie Konijnenburg en Annemijn den Herder en cellist Wim Hülsmann. Concert
Woud Ensemble & Folke Nauta: woensdag 4 december 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.

Jaarlijkse Winterfair op de Beukenhof - Loosdrecht
7 december
De jaarlijkse Winterfair bij verpleeghuis de Beukenhof. Van 10.00 tot 16.00 uur staan de oliebollen
voor u klaar, met live muziek, kerstcadeaus en een
loterij. Of laat je eigen professionele kerstfoto maken bij de kerststal! De opbrengst van de Winterfair komt ten goede aan welzijnsactiviteiten voor de
bewoners. Denk aan optredens van diverse koren,
een ijsje in de zomer of een gezellig uitje. zaterdag
7 december van 10.00 tot 16.00 uur, Winterfair in
de Beukenhof aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
in Loosdrecht.

AMICITIA’S WINTERCONCERT - KORTENHOEF

7 december
Muziekvereniging Amicitia geeft haar jaarlijkse winterconcert in de Antonius van Paduakerk aan
de Kerklaan in Kortenhoef. Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis en na afloop bent u van harte
welkom voor een gezellige nazit in het ‘Achterom’. Het belooft een sfeervolle muzikale avond te
worden, meent dirigent Henrie Pastoor. “We hebben als fanfareorkest gekozen voor muziek met
een verhalend karakter. Dat is toegankelijk voor het publiek en klinkt ook prachtig in deze kerk.”
Zo staat de ‘Hobbits dance and hymn’ van Johan de Mei op het programma. Muziek uit The Lord
of the Rings met een vrolijke volksdans en een plechtige hymne. Het stuk ‘The witch and the
saint’ vertelt ook een verhaal, over een tweeling met verschillende karakters. Sterke persoonlijkheden die je eveneens herkent in ‘A tribute to Amy Winehouse’. De jonge wereldster met grote
hits en gepassioneerde muziek, maar helaas een tragisch levenseinde. Liefde en verlies. Dat
hoor je ook bij ‘Arcade’ van Duncan Laurence. Al voel je daarbij tegelijkertijd de feestelijk triomf
van het winnen van het songfestival! Puur Hollands sentiment, waarbij de traan van onze koningin tijdens de concertmars ‘Máxima’ uiteraard niet mag ontbreken. Pastoor: “Iedere muzikant
heeft wel iets van ‘wow, wat is dit een lekker programma om te spelen’. Dat wil je natuurlijk ook,
maar het is vooral een concert waar je gewoon naar toe moet komen als je van muziek houdt.
Dit gaat in de kerk hartstikke mooi klinken.”

Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een
inbouwapparaat in uw keuken defect is? Wie kunt
u bellen voor reparatie of vervanging? Ruth en zijn
medewerkers geven u daar het antwoord op. Zij hebben
een uitstekende servicedienst en zijn heel deskundig
als het om vervanging gaat. In de winkel vindt u een
grote collectie inbouwapparaten van diverse merken en
prijzen, voldoende om u de meeste mogelijkheden te
laten zien die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth
houdt niet van opdringerigheid, maar wil onder het genot
van een kopje koffie of thee graag met u meedenken.
Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van
wasmachines, koelkasten
en vriezers de laatste
jaren ontwikkeld tot een
betrouwbare specialist op
de vervangingsmarkt van
inbouwapparatuur. Ruth
Nagel: ‘Je moet creatief
zijn bij het vervangen van
oude apparatuur en extra
service kunnen bieden.
Dat gaat voor internet

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskundige
monteur dat graag tegen vooraf afgesproken kosten.
Vervelende verrassingen daar houden onze klanten
niet van, ontzorgen natuurlijk wel.
Keukenrenovatie
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte.
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel
plezier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken.
Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt
u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de
nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste
schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op
onze website. Mocht u na de levering een vraag of
storing hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth
en zijn medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service met
persoonlijke aandacht!

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
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