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Zorgen om 
weideland-
schap
Inspreken van de Weersloot
Door: Daniëlle Smeets
 
LOOSDRECHT  
Vereniging de Weersloot 
heeft ingesproken op de 
laatste commissievergade-
ring van de gemeenteraad 
om aandacht te vragen 
voor de gevolgen van het 
gebiedsakkoord van de 
provincie in het gebied de 
Weersloot/ Egelshoek.
 
Bewoners en grondeigena-
ren zijn erg geschrokken toen 
bekend werd dat de provincie 
het bestaande cultuurhistori-
sche landschap tot aan hun 
achterdeur wil omvormen tot 
NNN- natuurgebied, wat di-
recte invloed heeft op hun ei-

gendom en manier van leven. 
Ontwikkelen van natuur klinkt 
fantastisch. Maar wij hebben 
hier al prachtige natuur! Een 
schitterend landschap, waarin 
weidevogels, ringslangen, ha-
zen, dassen en reeën leven.
 
‘LIEVER DIEREN IN 
HET GRAS DAN MUG-
GEN EN KNUTTEN UIT 
HET MOERAS’
 
Waar ook onze schapen, koei-
en en paarden heerlijk in het 
land kunnen grazen. Wie is er 
niet groot gebracht met lam-
metjes kijken op landgoed de 
Schaapskooi? Met paardrijden 
op de manege of het beeld van 
de limousin- runderen langs 

de Oude Lange akker? Koei-
en, schapen een paarden ho-
ren in ons landschap, wat we 
met elkaar al generaties lang 
onderhouden en verzorgen.
 
Pech
Helaas, onze natuur heeft ken-
nelijk pech, ze moet worden 
vervangen door aan te leggen 
natuur die is bedacht door de 
provincie en is ingekleurd als 
nat schraalland. Een natuur-
doel dat neerkomt op afgra-

ven, onder water zetten en 
vervolgens permanent inten-
sief onderhoud vergt. Knutten 
en muggen zullen toenemen 
en oprukken. Niet alleen hin-
derlijk, maar ook schadelijk 
voor de gezondheid. Nat, 
moerasachtig land pal naast 
de sportvelden en de recre-
atieparken, hoeveel sporters 
en recreanten blijven daar dan 
over?
De bewoners maken zich gro-
te zorgen over de haalbaar-

heid van de plannen en de 
hoge kosten. Vele miljoenen 
aan overheidsgeld worden in 
een twijfelachtig plan gesto-
ken. Trilveen doet er maar 
liefst 50 – 60 jaar over om te 
kunnen ontstaan en kan zeker 
niet ontstaan zolang de grau-
we gans en rivierkreeft aan-
wezig zijn. En die leven hier in 
groten getale.

-Lees verder op pagina 4
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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

StijlvolKOM

WONEN IN ‘S-GRAVELAND

VERKOOP

GESTART

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

035-582 53 33

WONEN INLEREVE .NL

PROJECTLOCATIE
Zuidereinde 111 
‘s-Graveland

Uw project

makelaar !

De uitgave
van De NieuwsSter

van woensdag
25 december zal i.v.m. 

Kerst vervallen.

De eerste uitgave van 
2020 zal verschijnen op 
donderdag 2 januari a.s.

Wij wensen u hele fijne 
feestdagen!
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✓ 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

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

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.

WWW.DENIEUWSSTER.NL

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 15 december:  11.00 uur:
 W. Balk.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 15 december:  10.00 uur:
 Ds. M. Roelofse.
 Zo. 15 december:  18.30 uur:
 Ds. U.W. van Slooten.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 15 december:  10.00 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 15 december:  11.15 uur:
 W. Vlooswijk.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 15 december:  9.30 uur:
 Ds. P. Veldhuizen.

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

Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.

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 

Toscaanse kipsteak 
Italiaans gekruide kipfilet met roomkaas en parmaham

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

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

Vleeswarentrio:
100 gram corned beef
100 gram wijncervelaat
Bakje beenhamsalade
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Rapport vaarverbinding ter inzage
WIJDEMEREN  
Het Milieu Effect Rapport 
(MER) over de mogelijke 
vaarverbindingen tussen 
de Loosdrechtse Plassen 
en het Hilversums Kanaal 
ligt vanaf half december 
officieel ter inzage. Dit 
hebben de stuurgroep 
Oostelijke Vechtplassen 
en het college van burge-
meester en wethouders 
besloten. In het rapport 
staat beschreven welke ef-
fecten de verschillende va-
rianten van een eventuele 
vaarverbinding hebben op 
natuur, recreatie, woon- en 
leefomgeving.
 
Een mogelijke vaarverbinding 
tussen de Loosdrechtse Plas-
sen en het Hilversums Kanaal, 
via de Wijde Blik, zorgt voor 
nieuwe (kortere) vaarroutes, 
waardoor de watersportmoge-
lijkheden in het gebied verbe-
teren. Het rapport geeft inzicht 
in zes alternatieven voor een 
vaarverbinding. Dit helpt bij de 
afweging of er een verbinding 
zou moeten komen en welke 

variant nader uitgewerkt moet 
worden. Of er daadwerkelijk 
een route komt en welke vari-
ant dan de voorkeur zou heb-
ben, staat niet in dit rapport.
 
Ter inzage
Op dinsdag 17 december 
wordt de gemeenteraad geïn-
formeerd over de inhoud van 
het MER. Ook inwoners zijn 
tijdens deze avond welkom 
om in gesprek te gaan met de 
verschillende raadsfracties. 
Vanaf woensdag 18 decem-
ber ligt het rapport ter inzage 
en start de procedure voor het 
indienen van een zienswijze. 
Die kunnen t/m woensdag 12 
februari ingediend worden. Te-
gelijkertijd gaat het MER ook 
naar de Commissie voor de 
m.e.r. Deze commissie kijkt of 
het MER dat nu voorligt alle 
informatie bevat die nodig is 
om verdere stappen voor te 
bereiden.
 
Besluitvorming
Nadat alle reacties zijn ver-
werkt, volgt de besluitvorming. 
Na afloop van de procedure 

besluiten de stuurgroep Oos-
telijke Vechtplassen en de 
gemeenteraad van Wijdeme-
ren of zij een vaarverbinding 
verder willen laten onderzoe-

ken. Het onderzoek naar de 
mogelijkheid van een nieuwe 
vaarverbinding is onderdeel 
van het gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen. Inwoners 

die de stukken alvast willen 
lezen, kunnen de documenten 
vinden op www.wijdemeren.nl/
oostelijkevechtplassen.

‘s- Gravelandse Vaart niet bij
federatie
Georkestreerde kakofonie
Door: Herman Stuijver
 
‘S-GRAVELAND  
De Stichting Behoud Erf-
goed ‘s-Gravelandse Vaart 
zal niet toetreden tot de 
bewonersfederatie. Deze 
stichting wenst geen vaar-
verbinding door de ‘s- Gra-
velandse Vaart. Na diverse 
protesten was de stuur-
groep Oostelijke Vecht-
plassen bereid om een 
federatie van diverse be-
wonersverenigingen toe te 
laten tot de stuurgroep. Die 
eindverantwoordelijk is 
voor het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen, 
het plan om voor 77 mil-
joen natuur en recreatie in 
het gebied te verbeteren, 
waaronder ook deze vaar-
verbinding.
 

In een lange brief leggen de 
vaartbewoners uit waarom ze 
niet mee willen doen. In de 
eerste plaats worden ze ge-
acht het programma van het 
Gebiedsakkoord te erkennen. 
Dus ook verantwoordelijkheid 
te nemen voor de vaarbinding. 
Dat vindt men niet bespreek-
baar. Ze willen zich absoluut 
niet aansluiten bij dit uitgangs-
punt. De totale bewonersfe-
deratie krijgt twee zetels in de 
regiegroep en één zetel in de 
stuurgroep, terwijl alle onder-
tekenaars (21) elk een eigen 
zetel in beide groepen hebben. 
Een scheve verhouding vindt 
de stichting, waarbij ze boven-
dien vrezen ondergesneeuwd 
te raken bij de andere bewo-
nersbelangen. Ze denken 
ook dat de opgave voor één 
vertegenwoordiger die alle 
deelprojecten moet behan-

delen veel te groot is. En wat 
weet iemand uit bijvoorbeeld 
uit Loosdrecht nu van ‘s-Gra-
veland en andersom hoe kan 
een vaartbewoner meedenken 
over het baggerproject? Ook 
wil de stichting zich niet actief 
inzetten om met voorstanders 
in gesprek te gaan. Dat wordt 
wel van hen verwacht en dat 
willen ze dus niet.
 
Unaniem
Stuurgroep en regiegroep kie-

zen voor unanieme besluitvor-
ming. Dat lijkt de tegenstan-
ders juridisch onmogelijk. Wat 
gebeurt als de bewonersfede-
ratie vóór de vaarverbinding 
‘s- Gravelandse Vaart stemt 
en de stichting wil niet? Er zou 
dan een geschillenregeling in 
werking treden die eindigt bij 
de rechter. Dat vindt de stich-
ting onduidelijk.
 
Tot slot hebben de ‘s- Grave-
landers hun twijfels over de 

motieven van de stuurgroep. 
Het lijkt een gebaar om de be-
zwaren te laten verstommen 
in ‘een georkestreerde kako-
fonie’. De Stichting Behoud 
Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart 
wil liever apart en rechtstreeks 
met bestuurders overleggen 
over dit ene project. Want ze 
willen best op een construc-
tieve manier meedenken over 
alternatieven.

 Foto: artist impression vaargeul langs Horndijk
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-Vervolg van voorpagina
 
Bovendien lijkt het overgrote 
deel van dit gebied, wat zand-
grond is, totaal niet geschikt te 
zijn voor schraalland.
 
Toch worden de bewoners 
gedwongen om mee te gaan 
in deze ontwikkeling die de 
provincie hen oplegt. Wan-

neer ze daarin niet mee wil-
len worden de landeigenaren 
onteigend om hoe dan ook 
dit gebiedsplan tot uitvoering 
te brengen. Agrariërs moeten 
hun huidige activiteiten staken 
en verhuizen uit het gebied, 
ondernemers komen in de 
knel en onze schapen, koeien 
en paarden moeten verdwij-
nen uit dit unieke landschap. 

Het gebied en haar inwoners 
houdt hier de eigen broek op. 
Als de agrariërs en ons vee 
weggaan, dan wordt het hele 
gebied louter en alleen afhan-
kelijk van subsidies. Wat een 
kwetsbare positie. Wie gaat 
het noodzakelijke intensieve 
onderhoud betalen wanneer 
er minder geld beschikbaar 
komt?
 
Duurzaam
De plannen van de provincie 
zijn bovendien niet duurzaam. 
Lokale diervoerproductie kan 

niet meer, het ruwvoer zal 
straks van buitenaf moeten 
komen en dus vervoerd moe-
ten worden. Dit land wordt al 
eeuwenlang erg goed onder-
houden door agrariërs. Stop-
pen we daarmee dan staat de 
Weersloot binnen de kortste 
keren vol met elzen. En met 
het vertrek van de agrariërs 
verdwijnt ook aloude kennis 
van dit gebied. We moeten 
juist zuinig zijn op ons unie-
ke landschappelijke gebied, 
wat vee voedt in plaats van 
een natuurtype dat enkel met 

zwaar materieel in stand kan 
blijven en jaarlijks vele tonnen 
groenafval oplevert. Het is niet 
alleen een zaak tussen provin-
cie en bewoners, verlies van 
hooggewaardeerd landschap 
gaat ook onze gemeente aan. 
Dat bleek wel door het grote 
aantal aanwezigen op de tribu-
ne van de vergadering. Want 
zeg nou zelf: Welk landschap 
wilt u als bewoner? Het huidi-
ge landschap met wat exten-
sief gehouden vee in de wei, 
of een drassig gebied vol mug-
gen en knutten met de dieren 
permanent op stal?Weekendaanbieding

 (don,vrij,zat)

Appel
Beignets

Per stuk € 1,50

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

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

Zondag 22 Dec OPEN HUIS
Atelier a/d Dijk 112 O.L.

15.00-17.00 hapje drankje
Kom gezellig kijken, Dans
Theater Beelden Make-up

Gooise Ouderen 
Ondersteuning

Begeleiding bij afspraken
De begeleiding blijft bij

u tot u klaar bent
www.gooise-ouderen-

ondersteuning.nl
06-53891602

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help nierziekten 
genezen.

Met 1 SMS doneert u 
eenmalig € 2 (exclusief 
telefoonkosten).  
Meer informatie:  
www.nierstichting.nl/sms
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Sint met treintje naar Catamaran
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Vol spanning keken de 
kinderen van de Catama-
ran uit Oud-Loosdrecht uit 
over de plas op een mis-
tige 5 decemberochtend. 
Geen boot te zien vanaf de 
steigers van de Koninklijke 
Watersport Vereeniging. 
Plots dendert er een trein-
tje met Sint en twee Pie-
ten het terrein op. Wat een 
verrassing, precies zoals 
in het Sinterklaasjournaal, 
niet per boot maar via het 
spoor de aankomst van de 
Goedheiligman.
 
Netjes begeleid door boven-
bouwers steken de circa 85 
leerlingen van SWS De Ca-
tamaran de dijk over naar de 
jachthaven schuin aan de 
overkant. Het is waterkoud. Uit 
volle borst zingen ze het ene 
na het andere sinterklaaslied-
je. In de verte zien ze lichtjes. 
Is dat de boot? Waar blijft Sint? 
Is hij ons vergeten? Volkomen 
onverwacht nadert de trein, op 

wielen. De oude heilige hangt 
stoer aan een wagon. Hij wuift 
met z’n pieten, de kinderen 
zwaaien hartstochtelijk terug. 
St.-Nicolaas neemt uitgebreid 
de tijd om alle kinderen een 
handje te geven. Dan mogen 
ze mee voor een ritje in het 
treintje. Niet iedereen wil. Bin-

nen brandt het knapperend 
haardvuur, verzorgd door kok 
Roel Pos die al bijna 25 jaar de 
ontvangst sponsort. Evenals 
Bonnema Watersport, 2-nice 
Eventstyling, de Partykist, de 
Ouderraad en een aantal ou-
ders. Want bij de Catamaran 
willen ze altijd een bijzonder 

welkom voor de Sint, vertelt 
Connie van den Noort- Fluh-
me.
 
Steijn en T-Jay uit groep 3 
knabbelen aan de pepernoten, 
ze weten dat OzoSnel liever 
met de trein reist. Ondertus-
sen zijn achtstegroepers Jet 

en Senna een beetje zenuw-
achtig of hun surprises zullen 
aanslaan. Ze zijn wel trots op 
hun zelfgeschreven gedichten 
die veel tijd hebben gekost. 
Het was vast een mooie Sin-
terklaas op de Catamaran.

Vuurwerk moet leuk zijn
Belangrijke les brandweer
Door: Anja Lodder
 
KORTENHOEF  
Als burgemeester Crys 
Larson groep 8 van mees-
ter Erik op basisschool De 
Regenboog binnenkomt 
valt haar oog meteen op 
de kaarten van de Verenig-
de Staten. Ze vertelt dat ze 
in Michigan is opgegroeid, 
maar al lang in Nederland 
woont. René Wollaars en 
Bianca IJdens van brand-
weer Gooi- en Vechtstreek 
zijn aanwezig om vuur-
werkvoorlichting te geven. 
Vorig jaar moesten er in 
Nederland 396 gewonden 
in het ziekenhuis worden 
behandeld en meldden 
zich ruim 800 personen bij 
de huisarts. 42% Hiervan 
bleken omstanders te zijn.
 
Tijdens de presentatie van 
Wollaars blijkt dat de kinderen 
goed op de hoogte zijn van 
de regels: alleen afsteken op 

31 december tussen 18.00 en 
02.00 uur, niet naar andere 
mensen en dieren gooien, niet 
in je broek- of jaszak stoppen, 
afstand houden en bescherm-
bril op. Verdere tips: siervuur-
werk tussen bakstenen zetten, 
niet uit je hand afsteken en 
niet opnieuw aansteken als 
het niet afgaat en mocht het 
toch mis gaan, meteen 112 
bellen. Nieuw is dat vuurpijlen 
niet uit een fles maar vanaf 
een lanceerstandaard moeten 
worden aangestoken. Legaal 
vuurwerk herken je aan de Ne-
derlandse beschrijving, het CE 
keurmerk en de F categorie. 
F1 is voor bijvoorbeeld kna-
lerwten (vanaf 12 jaar) en F3 
groot vuurwerk (vanaf 18 jaar). 
Wollaars: “Koud vuurwerk be-
staat niet. De temperatuur van 
een sterretje kan oplopen tot 
boven de 1100 graden.”
 
‘NIET VERBIEDEN, 
MAAR DE REGELS 
VOLGEN’

Wollaars vraagt de kinderen 
wat ze willen worden. Dit va-
rieert van modeontwerper en 
uitvinder tot voetballer en juf. 
Vervolgens laat hij een leerling 
op tafel klimmen, de veters 

losmaken en dan proberen 
deze zonder duim en wijsvin-
ger weer vast te maken. De 
ernstige gevolgen van vuur-
werkletsel worden zo wel heel 
duidelijk gemaakt. De burge-

meester meldt dat er vorig jaar 
€ 4.500 euro vuurwerkschade 
was. Alles wat dit jaar onder 
dit bedrag blijft wordt gebruikt 
voor jeugdactiviteiten. Een 
mooie aanmoediging!

 Foto: Groep 8 Regenboogschool met burgemeester en brandweer.
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Oliebollenaktie voor Alpe d’HuZes/KWF
LOOSDRECHT  
Op 4 juni 2020 wordt er voor 
de 15e keer Alpe d’HuZes 
georganiseerd. Deze dag 
gaan Tanja en Kees Nie-
sing uit Loosdrecht samen 
met andere fietsers, hard-
lopers en wandelaars de 
Franse berg, Alpe d’Huez, 
wandelend en fietsend be-
klimmen.
 

De bedoeling van deze dag is 
om zoveel mogelijk donaties 
te ontvangen t.b.v. KWF kan-
kerbestrijding. Om zoveel mo-
gelijk geld op te halen voor het 
KWF, worden er op zaterdag 
28, maandag 30 en dinsdag 
31 december in samenwer-
king met Bakkerij Mur oliebol-
len gebakken.
 
U kunt de oliebollen per 5 

stuks (€ 4,50) of per 10 stuks 
(€ 8,50) bestellen via oliebolk-
wf@gmail.com of op telefoon-
nummer 035 5823297. Bestel-
len kan tot uiterlijk 17.00 uur 
op de dag voor de gewenste 
afhaaldag, maar natuurlijk 
liever eerder, dan bent u er 
zeker van dat u uw oliebol-
len vers kunt afhalen en niet 
misgrijpt. Vermeld hierbij uw 
naam, telefoonnummer, aan-

tal oliebollen, afhaaldatum en 
afhaaladres. U kunt de olie-
bollen afhalen op zaterdag 28, 
maandag 30 en dinsdag 31 
december van 10.00 uur tot 
14.00 uur bij bakkerij Mur, Oud 
Loosdrechtsedijk 68 of buiten 
bij de kraam voor Jumbo van 
de Bunt, Nootweg 45. Uitslui-
tend contante betaling, er is 
geen pin aanwezig.
 

Dankzij de belangeloze inzet 
van de ervaren bakploeg van 
Bakkerij Mur en 100% spon-
soring van de ingrediënten, 
gaat elke euro rechtstreeks 
naar het KWF. Kees en Tanja 
hebben een actiepagina waar 
u eens een kijkje kunt nemen 
en eventueel een donatie kunt 
doen https://www.opgevenis-
geenoptie.nl/fundraisers/Nie-
sing.
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Karin Lit – de Jong
Karin Lit- de Jong vierde een 
half jaar geleden haar koperen 
jubileum bij Inovum, de laatste 
zeven jaar als wijkverpleeg-
kundige. “Ik vind de vrijheid 
om zelfstandig de cliëntenzorg 
te regelen en de tevredenheid 
bij cliënten en familie het aan-
trekkelijke van mijn werk”, zegt 
Karin. Verder is ze blij met de 
kleine teams met goede on-
derlinge sfeer. Voorts wijst ze 
op mogelijkheden om door te 
groeien d.m.v. van opleiding-
en.
 
“Het mooiste is als de cliënt tot 
einde van het leven in zijn of 
haar eigen woning kan blijven 
met ondersteuning van fami-

lie, mantelzorg en wij als thuis-
zorgteam.”
 
Het werk van Karin bestaat 
voor ongeveer 30% uit zorg. 
Het is gevarieerd, ondersteu-
nen bij het douchen maar ook 
injecteren, een infuus, een 
pijnpompen of wond- en sto-
mazorg horen erbij. Verder 
besteedt ze 40% aan intake-
gesprekken, coördineren van 
zorg, kwaliteit van zorg verbe-
teren, leerlingen begeleiden, 
deelnameparticipatie en werk-
overleggen. De rest van haar 
tijd is ze dementieverpleeg-
kundige. “Het werk wordt niet 
zwaarder, maar de druk wordt 
wel hoger. Je hebt de taakver-

schuiving van huisarts naar 
wijkverpleegkundige. Plus dat 
mensen steeds langer thuis 
blijven wonen. Ook is er een 
verschuiving in de rol van de 
mantelzorgers”, vindt Karin. 
Daarentegen wordt de regel-
druk vanuit overheid en zorg-
verzekeraars groter. “We heb-
ben een tekort aan collega’s.” 
Ze voegt eraan toe dat Inovum 
nog vacatureruimte heeft voor 
HBOV ‘ers, verpleegkundigen, 
VIG ‘ ers en Helpende +. Die 
kun je terug vinden op www.
inovumwerkt.nl. “Het is echt 
prachtig werk, met veel vrij-
heid. We hebben leuke teams 
bij Inovum, die veel voor el-
kaar over hebben.”

Marianne Haaima
Marianne Haaima is al 10 
jaar als wijkverpleegkundige 
bij Buurtzorg Kortenhoef e.o. 
werkzaam. Haar werk is ge-
richt op warme, betrokken, 
persoonlijke en verpleegkundi-
ge zorg. Buurtzorg werkt met 
kleine zelfstandige teams die 
zo snel mogelijk inspelen op 
zorgvragen. Het team wordt 
ondersteund door de landelij-
ke organisatie Buurtzorg Ne-
derland. Dat gebruik maakt 
van moderne ICT-toepassing-
en waardoor de administra-
tieve kosten tot een minimum 
worden beperkt.
 
“Het fijne vind ik het thuis ko-
men bij klanten in hun eigen 

woonomgeving en het ver-
pleegtechnische handelen. 
Ook de palliatieve zorg vind ik 
mooi werk. Daar krijg ik ener-
gie van.”
Marianne werkt 18 uur per 
week met circa 35 à 40 klanten 
die ze verdeelt in drie routes, 
overdag 3 routes en één in de 
avond. De werkzaamheden 
van de wijkverpleegkundige 
variëren: onder andere het 
ondersteunen bij wassen en 
douchen, het aanreiken van 
de medicatie, infuustherapie, 
wondzorg en sondevoeding. 
Het werk van de Buurtzorger 
wordt steeds zwaarder. Mari-
anne noemt meerdere rede-
nen. Zoals de toename van de 

zorg rondom chronisch zieken 
die langer thuis wonen. Dat 
komt mede door het verdwij-
nen van de verzorgingshui-
zen. Ook lastig zijn de stren-
gere toelatingscriteria tot de 
Wet Langdurige Zorg. Verder 
worden, volgens haar, patiën-
ten (te) snel ontslagen uit het 
ziekenhuis. Wat weer leidt tot 
een toename van klanten voor 
de wijkverpleegkundige. On-
danks de werkdruk genieten 
Marianne en haar collega’s 
van Buurtzorg van het werk. 
Marianne: “De afwisseling 
maakt het fijn, plus het contact 
met de klanten in hun eigen 
woonomgeving.” De keerzijde 
is dat ze weleens ‘nee’ moeten 

verkopen. Door een gebrek 
aan oproepkrachten kunnen 

ze helaas wat minder flexibel 
zijn.

Sabine van Neunen
Wijkverpleegkundige Sabine 
van Neunen werkt al vijf jaar 
bij Amaris. Ze maakt ander-
half jaar deel uit van het Ama-
ris-wijkteam Wijdemeren. Dat 
bestaat uit ongeveer 10 mede-
werkers van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Ze werken in 
Nederhorst den Berg, Korten-
hoef, ‘s- Graveland en Anke-
veen. “Iedere cliënt is anders 
en heeft andere verpleging en 
verzorging nodig. Het is echt 
een uitdaging om de cliënt
zelf de regie laten houden. 
We moeten niet alles van hen 
overnemen, maar samen met 
hen naar een manier zoeken 
om met hun beperking om te 
gaan.” Sabine heeft naast haar 

werk als wijkverpleegkundige 
ook een coördinerende taak.
 
Het gaat om de dagelijkse 
zorg. Daarnaast heeft het wijk-
team veel contact met andere 
zorgverleners als ziekenhuis 
en huisartsen. De wijkver-
pleegkundige bepaalt samen 
met de cliënt welke zorg ver-
leend dient te worden. In totaal 
bedient het wijkteam 80 cliën-
ten in dit gebied.
 
Sabine: “De zorg in de wijk is 
niet fysiek zwaar. Mensen in 
de wijk wonen zelfstandig en 
kunnen vaak nog veel zelf. 
Wel is de zorg misschien druk-
ker, vanwege een personeels-

tekort, maar daar hebben we 
in ons team niet vaak mee te 
maken. We helpen elkaar tij-
dens ziekte of vakantie.” Ze 
wijst erop dat binnen Amaris 
veel aandacht is voor het ver-
lichten van de administratieve 
last van het werk.
 
“Werken in de wijk betekent 
improviseren en creatief zijn. 
Ons werk is elke dag anders. 
We genieten van ons werk 
en het contact met cliënten.” 
Volgens Sabine is het werk 
niet lastig, omdat het altijd erg 
gewaardeerd wordt door cliën-
ten.
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Kom werken bij het 
leukste bedrijf 

van de regio

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

www.bvintersell.nl
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Het Kerstdiner!
ANKEVEEN  
Lekker eten met de Kerst-
dagen is tegenwoordig 
meer regel dan uitzonde-
ring. Iedereen vult dat op 
zijn eigen manier in, maar 
steeds vaker gaan men 
of uit eten of maakt men 
gebruik van een ‘afhaal’ 
menu. Zo ook bij Restau-
rant Lekr te Ankeveen.
 
We spreken met Stijn Kren-
ning, eigenaar-kok van Res-
taurant Lekr. “We merken de 
laatste jaren een opgaande 
lijn in de vraag naar afhaal-
menu’s tijdens de feestdagen 
alsmede ons Kerstdiner in het 
Restaurant.” Hoe werkt dat nu, 
zo’n afhaalmenu? We leggen 
deze vraag neer bij Stijn en 
zijn chef-kok Bart. “Wat tien 
jaar geleden vanuit onze wijn-
winkel in Kortenhoef als klein-
schalig gebeurde, is tegen-
woordig een hele logistieke 
organisatie. Niet alleen vanuit 
de kooktechnische kant, maar 
ook vanuit de leveranciers. We 
zijn inmiddels gegroeid naar 
meer dan 150 menu’s, welke 
allemaal op dezelfde dag af-

gehaald worden” aldus Stijn. 
Bart vult aan: “zelfs voor onze 
leveranciers zijn dat, inclusief 
de aantallen van het Restau-
rant zelf, enorme aantallen.
 
We serveren hert en dit is een 
gewild product met de feest-
dagen. Dit vlees reserveren 
we dan ook al begin decem-

ber, om er zeker van te zijn 
voldoende te hebben.” Om op 
de vraag terug te komen, men 
krijgt een doos met daarin het 
gehele menu mee naar huis. 
Alles is verpakt en heeft een 
eigen kleur. Deze kleur hoort 
bij de omschrijving van het 
gerecht. Als men precies doet 
wat er staat, kan er bijna niets 

fout gaan. Uiteraard blijven er 
de variabelen van de eigen 
keuken, maar dat is makkelijk 
op te lossen.
 
Ook op de vraag qua allergie-
en of andere voorkeuren, blijkt 
Lekr voorbereid. “Dit is geen 
enkele probleem” volgens 
Bart “en ook een ander hoofd-

gerecht als ossenhaas wordt 
aangeboden.”
 
U hoort het, geen zin om zelf 
aan de slag te gaan, maar wel 
lekr willen eten met de Kerst?
 
Restaurant Lekr staat voor u 
klaar.
www.restaurantlekr.nl

Winterfair op z’n best
Gevarieerd aanbod

LOOSDRECHT Wat een sfeervolle Winterfair op de Beukenhof zaterdag jl. De vrouwen van 
Haak ‘ns Aan haakten al ruim 100 kleurrijke omslagdoeken. De Beukenhofbewoners kregen 
er een gratis. Er was weer veel te zien, van o.a. kleding, handgemaakte colliers en kaarten, tot 
cd’s, spellen. Alles gelardeerd met live muziek, oliebollen en andere lekkere hapjes.
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Kerstfeest voor alle ouderen
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 Kerst-
feest te verzorgen.
 
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 geza-

menlijke kerken van Neder-
horst den Berg en de samen-
werkende ouderenbonden van 
de gemeente Wijdemeren. Er 
zal een collecte plaatsvinden 
zodat wij mede met uw vrijwil-
lige bijdrage deze viering mo-
gelijk kunnen maken. Het feest 
is vrijdagmiddag 13 december 
en wordt gehouden in de Berg-
plaats 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 ge-
zorgd worden!

   

Kerstsamenzang 2019
LOOSDRECHT  
Nu de drukte en de ge-
zelligheid rondom het 
feestgedruis van het Sin-
terklaasfeest weer wat tot 
rust is gekomen, dient de 
volgende hoogtij-activiteit 
zich al weer aan: het Kerst-
feest.
 
Natuurlijk gaat Kerst over rust 
en bezinning, maar in Loos-
drecht leek het dit jaar wel 
erg rustig te worden. Het koor 
Fun4all zingt dit jaar niet, mu-
ziekvereniging Nieuw Leven 
bestaat helaas niet meer en 
er is dit jaar ook geen licht-
jestocht. Een dorp met zo’n 
muzikaal rijke historie, zon-

der kerstsamenzang. Dat kan 
toch niet! Dat vonden ook 
een aantal muzikanten. Zij 
hebben het plan opgevat om 
toch een kerstsamenzang te 
organiseren. Zaterdagavond 
21 december 2019 bent u van 
harte welkom te komen zingen 
met Klinkende Koper Klanken 
van het Blazers Ensemble 
Wijdemeren in de Sijpekerk te 
Nieuw Loosdrecht. De muzika-
le leiding is in handen van Gert 
Jan van den Dolder. Aanvang 
20.00 uur en de kerkdeuren 
staan open vanaf 19.30 uur. Bij 
de uitgang kunt u een bijdrage 
doneren als blijk van uw waar-
dering. Met dank aan Vuister 
makelaardij Loosdrecht.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 11 december 
2019 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: Ruud 
Bochardt praat in In Derde 
Termijn over de te ontwikkelen 
kustvisie voor Gooise Meren 
met Alexander Luijten (wet-
houder Gooise Meren), Thijn 
Westermann en Marianne den 
Hartog (Groen Muiderberg). 

TV Magazine heeft diverse 
onderwerpen, waaronder de 
Tattoo-shop in Bussum, Jorrit 
Eijbersen, de boksende wet-
houder en diverse activiteiten 
rondom de ijsbanen in Bus-
sum en Nederhorst den Berg. 
Toos en Frits gaan nog kijken 
naar de bijzondere figuren in 
Sijpestein.

Kindertheater Simon en Zo
LOOSDRECHT  
Jozef en Maria zijn op 
weg naar Bethlehem. Daar 
wordt het kindje Jezus 
geboren in een stal. Her-
ders horen van het goede 
nieuws en gaan samen met 
hun schapen op weg. Het 
wordt een spannende reis 
om het kindje te begroe-
ten.
 
Koning Herodes is niet blij en 
bedenkt een plan. Lukt het de 

herders en de schapen om Je-
zus te begroeten? En wat doet 
de engel in de stal? Weten 
hoe dit verhaal afloopt? Kom 
dan maandag 23 december 
om 18.45 uur naar de voorstel-
ling “Hoor de engel zingt” van 
het theatergezelschap ‘Simon 
en Zo’. De kinderen mogen tij-
dens de voorstelling meespe-
len en meezingen waardoor ze 
het zelf beleven! Spelender-
wijs leren ze het kerstevange-
lie kennen met muziek, plezier 

en een mooi decor. De orga-
nisatie is in handen van de 
kinderkerk van de Hervormde 
Gemeente Loosdrecht. Wan-
neer: maandag 23 december, 
18.45 uur. De kerk is open 
vanaf 18.15 uur. Waar: Sijpe-
kerk Nieuw Loosdrechtsedijk 
171, Loosdrecht. Voor wie: 
kinderen vanaf 4 jaar, en neem 
je ouders, familie en vriendjes 
mee. Entree: gratis.

   

COM-missieconcert in Sijpekerk
NIEUW-LOOSDRECHT 
Aan het adventsconcert 
Kerst in Contrast in het 
elfde seizoen van de afwis-
selende reeks COM-mis-
sieconcerten zullen op 
vrijdagavond 13 december 
a.s. om 20.00 uur de ge-
broeders De Jong (orgel 

en harmonium) alsook een 
dubbelkwartet en altviolis-
te meewerken.
 
Deze musici zullen de con-
certavond in de historische 
Sijpekerk aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk 171 te 
Nieuw-Loosdrecht vullen met 

een intiem en weids, solistisch 
en dubbelkorig programma. 
De COM-missie biedt u als 
altijd een kopje koffie of thee 
aan in de pauze. De aanvang 
is 20.00 uur en de kerk is open 
vanaf 19.30 uur. De toegang is 
als immer vrij.

   

Loosdrecht herpakt zich
Door: Nick Doppenberg
 
LOOSDRECHT  
Zaterdag 7 november was 
het aan de oranjehemden 
om te laten zien dat het 
gelijkspel van vorige week 
tegen Geinoord een inci-
dent was. Roy Versluis gaf 
dit dan ook aan tijdens de 
bespreking dat vandaag 
gewonnen moest worden 
als we mee wilden doen 
met de top-3 dit seizoen.
Het was een eentonige wed-
strijd waarbij Loosdrecht voor-
namelijk de 1e helft domineer-
de en kans op kans creëerde. 
In de 5e minuut werd er ge-
scoord door Jesse Van ‘t Land. 
Khalid El Jebli omspeelde zijn 

directe tegenstander en gaf 
een voorzet op maat op Luuk 
van Huisstede. Die speelde, 
de goed meegelopen, Jesse 
Van ‘t Land aan. Hierna volg-
de achtereenvolgens een of-
fensief van de oranjehemden. 
Met name Mohammed Ham-
daoui gaf panklare voorzetten. 
Helaas werden deze niet ver-
zilverd.
In de rust werd er door trai-
ner Versluis geattendeerd op 
het gevaar van slechts een 
1-0 voorsprong. Door slordig-
heden en persoonlijke fouten 
hielpen de oranjehemden bij-
na de Benschoppers in het za-
del. Gelukkig wisten de oran-
jehemden na een periode van 
druk van de Benschoppers 

een fantastische goal te ma-
ken. In de omschakeling was 
het weer Khalid El Jebli die 
Abou Ouaddouh bediende met 
een splijtende pass. Ditmaal 
wist hij 2 man volledig van zich 
af te schudden om vervolgens 
in de 5 meter met een sleep-
beweging nog eens 2 spelers 
het bos in te sturen. In de 86e 
minuut was het wederom Abou 
Ouaddouh die in de omscha-
keling Nick Doppenberg vrij-
speelde. Doppenberg plaatste 
de bal in de bovenhoek buiten 
bereik van de sluitpost van 
Benschop: 3-0.
Een gewonnen wedstrijd en 
een stap dichter bij een over-
wintering als de nummer 1 van 
de zaterdag 2e klasse-B.

   

Klaverjassen
REGIO  De nieuw 
opgerichte klaverjasclub 
LOEVRE (Loosdrecht-Loe-
nen en Vreeland) heeft 
op 1 december een zon-
dagmiddag toernooi ge-
organiseerd in het Web in 
Loenen. De organisatie is 
goed gelukt, er waren 68 
inschrijvingen. Er zijn 3 
rondes geklaverjast.

De sfeer was goed en heel 
gezellig. De koffie en thee met 
koude en warme hapjes waren 
inbegrepen. Er waren kaart-
prijzen te winnen en een lote-
rij. De prijzen zijn uitgedeeld 
door de Pieten van de Sint. 
Dank aan de vele sponsors 
en winkeliers voor hun mooie 
cadeaus.
De klaverjasclub LOEVRE 

spelen op dinsdagavond van 
20.00 tot 22.30 uur, van sep-
tember t/m mei. In het cultu-
reel centrum het Web, Spin-
nerie 15 Loenen a/d Vecht. 
Nieuwe leden en oproepba-
re spelers zijn welkom. In-
lichtingen bij Joke de Jong 
0615310846 en/of Freddy Ver-
voort 0612830511.

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
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KERSTWEEK BIJ KUNST-
KAMER WIJDEMEREN
- HET GEZELLIGSTE 
EVENT VAN HET JAAR!
15 december
KERSTMARKT op 2 locaties! Aan de 
Angstelkade in Nieuwersluis in onze 
brocante-outlet bent u welkom op za-
terdag 14 december tussen 10-15 uur. 
Op vrijdag 13 december wordt u warm 
onthaald in onze galerie te Breukele-
veen. U vindt op beide locaties unieke 
kerstcadeaus, kerstdecoraties en heel 
veel inspiratie. Op zondag sluiten wij de 
kerstweek af met een gezellige KERST-
FAIR in Galerie Wijdemeren. Omlijst 
met glühwein, chocolademelk, warme 
haardvuren en veel gezelligheid kunt 
u rondneuzen tussen onze uitgebreide 
collectie kunstwerken en vele andere 
hebbedingetjes. Komt u ook? Wij heb-
ben er zin in! Meer info: www.galerie-
wijdemeren.nl of www.stockenco.com 

OERRR WINTERS STRUINEN EN BROODJES BAKKEN MET DE 
BOSWACHTER
15 en 22 december
Wandel zondag 15 of 22 december mee 
met de boswachter over de winterse 
buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze 
gezinswandeling is speciaal voor gezin-
nen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt 
anderhalf uur. Ga samen met de bos-
wachter op ontdekkingsreis door de ’s-
Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn 
en Schaep en Burgh. Neem je camera 
mee om onderweg foto’s te maken.
In de winter is het koud en is er min-
der voedsel te vinden voor de dieren. 
Hoe komen ze aan voldoende voed-
sel? Hoe houden zij hun huisje lekker 
warm? De boswachter weet antwoord 
op al je vragen. Zorg dat je een tasje bij 
je hebt voor bijzondere vondsten. In het 
bezoekerscentrum krijgen de vondsten 
een plek in de interactieve natuurwand.
Na afloop bak je een broodje boven een knapperend vuur. Voor meer 
informatie www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

KERK IN KERSTSFEER - NEDERHORST DEN BERG
14/15 december en 21/22 december
De OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg is helemaal in kerstsfeer. Loop gerust even bin-
nen om te luisteren, tot rust te komen, te genieten of om een kaarsje aan te steken. Achterin de 
kerk staat een kerstkraam waar leuke kerstspulletjes en kerststukken verkocht worden. De ope-
ningstijden zijn op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 uur tot 14.00 uur. 
Wij verwelkomen u graag met een glas glühwein of chocolademelk.

KERSTSAMENZANG - NEDERHORST DEN BERG
15 december
Traditionele kerstsamenzang gehouden in de R.K. O.L.V.  Hemelvaartkerk aan de Dammerweg 
in Nederhorst den Berg. Medewerking wordt verleend door de Willibrordcantorij van de Pro-
testantse gemeente onder leiding van dirigent Peter den Ouden. Organist Bas Groenewoud, 
de organist van de St. Jansbasiliek in Laren en de Willibrordkerk in Utrecht zal de samenzang 
begeleiden. En ook trompettist Rembrandt Zegers zal zijn kunsten laten horen.
Natuurlijk is er ruim gelegenheid voor samenzang van bekende kerstliederen, zoals dat hoort bij 
een Kerstsamenzang. Het belooft weer een mooie avond te worden en wij nodigen u van harte 
uit om op 15 december a.s. te komen meezingen en luisteren. We beginnen om 19.30 uur.  De 
kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang van de kerk zal een collecte worden 
gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Komt allen tezamen!

13 december
ZinCafé met live-muziek
Het ZinCafé op vrijdagavond 
13 december gaat over win-
terse stilte. Om niet te veel 
met bibbers thuis te komen, 
gaan we genieten van warme 
livemuziek door Fieke Neijsen, 
met onder andere accordeon. 
De deur is open om 19.15 uur 
en rond 21.15 uur ronden we 
af. De toegang is gratis. De 
locatie is Het Honk, achter het 
kerkgebouw van De Graan-
korrel, Zuidereinde 15 in ‘s-
Graveland. Meer info www.
pioniersgroep-wijdemeren.nl

21 december
Kerstsamenzang
Sijpekerk 21 december 20 u. 
Blazers Ensemble Wijdeme-
ren. Muzikale leiding Gert Jan 
van den Dolder Organist Bart 
van Loenen Komt U Allen Zin-
gen In De Kerstwinternacht? 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171, 
1231 KS Loosdrecht

22 december
Kerstoptreden Veen-
staete Kortenhoef
Op zondag 22 december zal 
All Directions uit Ankeveen 
een kerstoptreden verzorgen 
in Veenstaete in Kortenhoef 
om 14.30 uur. Iedereen is 
welkom.

24 december
Kerstnachtdienst met All 
Directions in de kerk van 
Ankeveen
In de Katholieke kerk van 
Ankeveen zal op kerstavond 
om 21.30 uur een kerstnacht-
dienst zijn met het Ankeveen-
se koor All Directions.

16 december
Avondgebed Stalpaert-
kerk
Behoefte aan even stilte en 
toeleven naar naar Kerst? Op 
maandagavond 16 decem-
ber om 19.30 wordt er in de 
Stalpaertkerk, Noordereinde 
14,  een avondgebed geor-
ganiseerd. Stilte, luisteren, 
zingen. Van harte welkom! 
In fo:dominee@her vorm -
degemeentesgraveland.nl

14 december
De Spotjes in de IJshal 
– Nederhorst den Berg
Dit jaar gaan de kinderen op 
14 december een KERST-
BOOM TIMMEREN en die 
vervolgens te versieren met 
allerlei zelf gemaakte kerst-
ballen, sterren, pieken en slin-
gers. Het Spotjesteam heeft 
wat versiering achter de hand 
en zorgt dat iedere boom met 
lichtjes de deur uit gaat. Heb 
je ook zin om zelf een mooie 
kerstboom te maken? Kom 
dan 14 december naar de 
Bergstube in de ijshal en neem 
je vriendje of vriendinnetje 
mee. Deels worden de Spot-
jes in december gesponsord, 
waarvoor onze hartelijke dank 
aan de Spotfabriek en de IJs-
club. Ook u mag ons steunen 
in de vorm van een vrijwillige 
bijdrage in het spaarvarken. 
Alvast heel erg bedankt.
We starten dit keer om 10.00 
uur en werken tot 12.00 uur. 
Na 12.00 uur kun je, met 
toestemming en onder ver-
antwoording van je ouders, 
schaatsen. Tot ziens in de ijs-
hal.

14 december
Mini winterfair - Albert 
Heijn Kortenhoef
Kom zaterdag 14 december 
tussen 10:00 uur en 16:00 
uur naar Albert Heijn in Kor-
tenhoef en proef de sfeer 
van Kerstmis. Geniet van een 
heerlijke, winterse barbecue 
onder het genot van een be-
ker warme chocolademelk of 
een lekker glaasje glühwein. 
Voor de jonge kerstfanaten 
is er een mogelijkheid om de 
Kerstman te ontmoeten en 
met hem op de foto te gaan. 
Mis het niet en kom helemaal 
in de kerststemming. Gewoon 
bij Albert Heijn Kortenhoef. 

14 en 21 december
Open atelier-Ankeveen
Emma van der Meulen zet de 
deur van haar pottenbakkerij 
open.Keramiek met prachtige 
eigen glazuren. Van harte wel-
kom tussen 11.00 en 17.00 uur.
Herenweg 50 Ankeveen.

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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