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SV Loosdrecht viert 
uitgebreid Nieuwjaar

Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Voetbalvereniging Loos-
drecht heeft blijkbaar zin 
in 2020, want afgelopen za-
terdag werd het Nieuwjaar 
uitgebreid gevierd aan de 
Rading.
 
De jongste pupillen werden 
verrast door een optreden van 
een goochelaar die hen ver-
steld deed staan met talloze 
verdwijntrucs. Gelukkig bleef 
de voorraad ballen in tact, naar 
verluidt. De selectie trainde 
ontspannen onder leiding van 
Roy Versluis, gevolgd door 
een smakelijke lunch. Het lijkt 
erop dat het vlaggenschip op 
weg is naar een prima twee-
de helft van het seizoen. Mis-
schien wel resulterend in een 
kampioenschap in de 2e klas-
se. Want met een gedeelde 1e 
plaats en een periodetitel moet 

het toch kunnen? Daarna kon 
de hoofdtrainer weer aan de 
slag. Het veld was vol met de 
vertrouwde oranje kleuren, pi-
lons, doppen en doeltjes, het 
ideale terrein voor een voet-
balclinic. Waarbij Versluis met 
zijn assistenten de jeugd op 
gevarieerde wijze leerde op 
welke manieren je een tegen-
stander kan uitspelen, wat de 
perfecte kaats is en hoe je het 
beste een keeper kunt ver-
schalken. Om 15.00 uur stond 
de Verrassingsmatch op het 
programma. Twee gemengde 
teams, bestaande uit Veterin-
nen en Veteranen, speelden 
op een half veld een gezelli-
ge wedstrijd. Het haalde net 
niet het niveau van het eerste 
elftal, maar de sfeer was opti-
maal.
 
Inmiddels steeg de stemming 
in de kantine naar een hoog-
tepunt. Interim-voorzitter Piet 

Baas slaagde er evenwel goed 
in om de luisteraars in kort be-
stek de bestuursvisie over te 
brengen. Hij constateerde dat 
de 50-jarige vereniging sportief 
en sociaal goed functioneert. 
Er volgen in 2020 nog diver-
se jubileumactiviteiten, onder 
andere voor de jeugd. Hij had 
bewondering voor de overstap 
van trainer Roy Versluis, een 
promotie van 2e klasser SVL 
naar 3e divisieclub Hoogland. 
Een sportieve uitdaging die 
Loosdrecht Versluis gunt. Het 
schijnt dat er veel kandidaten 
zijn die graag bij Loosdrecht 
hoofdtrainer willen worden. 
Eind januari komt er een naam 
naar buiten. Voorts kondigde 
Baas aan dat het bestuur een 
andere structuur krijgt, dat 
SVL ook rookvrij zal worden 
en dat men hard bezig is met 
o.a. zonnepanelen en nieuwe 
toiletten. Tot slot bracht hij een 
toost uit op ‘dat mooie cluppie’.

 Foto: Piet van Bemmelen
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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

RUIMT OP!
T/M 11 JANUARI

MATRASSEN, BOXSPRINGS 
BEDTEXTIEL EN NOG VEEL MEER!

tot wel

70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33 

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 
1231 NH LOOSDRECHT 

VEERMANMAKELAARS.NL 

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

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren, 
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.

Privacy is gewaarborgd.

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 12 januari:  11.00 uur:
 P. de Klerk.

      (mmv. N.H. Byzantijns koor)

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 12 januari:  10.00 uur:
 Geen opgave ontvangen

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 12 januari:  10.00 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 12 januari:  11.15 uur:
 Geen opgave ontvangen.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 12 januari:  9.30 uur:
 Geen opgave ontvangen.

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

Als je denkt dat alles tegenzit,
denk dan opnieuw.

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.

10,95 

4 gepaneerde kipschnitzel
500 gram gehakt (runder of half om half)

4 runderhamburgers

Combinatieaanbieding:

ambachtelijke
slagerij

Samen voor

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

Vanaf de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de Rading zijn wij via de Lindelaan goed bereikbaar
Voor de winkel kunt u uitgezonderd donderdag parkeren
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Vertraging 2e IKC Loosdrecht
Pas na 1 januari 2022
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In Loosdrecht komen twee 
Integrale Kind Centra (IKC) 
waarbij basisonderwijs en 
kinderopvang in één ge-
bouw samenkomen. Het 
IKC RehobothTerpstra van 
de protestantse stichting 
Proceon kan in oktober 
2020 geopend worden. 
De samenvoeging van de 
openbare scholen De Ster-
renwachter en de Linde-
school plus kinderopvang 
Eigen&Wijzer vergt meer 
tijd en kan pas in 2022 ge-
realiseerd worden.
 
Voor het IKC van de stich-
ting Talent Primair (openbaar) 
geldt dat er sprake is van 
een samenvoeging van twee 
scholen met ieder een eigen 
identiteit en onderwijsvisie, 
waarbij het de bedoeling was 
om beide scholen in één ge-
bouw onder te brengen. De 

Sterrenwachter werkt vanuit 
het Jenaplan- onderwijsmodel, 
waar de kring en de gemeng-
de stamgroep (3,4,5 en 6,7,8) 
belangrijke uitgangspunten 
zijn. Inmiddels zijn de inzich-
ten echter gewijzigd en is be-
sloten dat de twee scholen 
niet ‘alleen maar’ samen onder 
één dak opereren, maar dat zij 
ook organisatorisch moeten 
gaan fuseren. Er komt een 
gezamenlijke onderwijsvisie 
(februari 2020). Dit betekent 
dat er een ander ruimtelijk pro-
gramma voor de nieuwbouw is 
opgesteld en dat er een ander 
ontwerp van de school moet 
worden gemaakt dat hierbij 
past. In het gunstigste geval 
kan de nieuwbouw pas starten 
vanaf januari 2022.
 
Gevolgen
Door de vertraging komen de 
lege schoolgebouwen van de 
Terpstra en De Linde later vrij 
voor woningbouw (of andere 
ontwikkelingen). Daarnaast is 

bij het IKC van Proceon geble-
ken dat de prijzen in de bouw 
de afgelopen twee jaren aan-
zienlijk zijn gestegen. Dat be-

tekent dat de latere bouw van 
het IKC van Talent Primair ook 
kan leiden tot kostenstijging. 
De stand van zaken voor IK-

C’s in Nederhorst den Berg en 
Kortenhoef is nog onduidelijk.

Dorpenbeleid op de rails
2 coördinatoren voor 6 dorpen
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Het ‘Dorpenbeleid’ kan nu 
officieel beginnen. Alles 
ligt vast in een document 
van bijna 20 pagina’s. Ver-
antwoordelijk ‘dorpen’- 
wethouder Rosalie van 
Rijn wil nadrukkelijk con-
tact met dorpsbewoners 
en organisaties om tot een 
goede samenwerking te 
komen.
 
Het toekomstbeeld is een ge-
meente met 6 dorpen die hun 
eigen identiteit behouden. Het 
gaat om Ankeveen, Korten-
hoef en Nederhorst den Berg, 
‘s-Graveland, Oud- Loos-
drecht en Nieuw-Loosdrecht 
(incl. Muyeveld, Boomhoek, 
Breukeleveen). Die visie moet 
in 2022 zijn uitgewerkt in een 
Dorps Ontwikkelings Plan per 
dorp. Er komen twee dorpsco-
ördinatoren, die ieder 3 dorpen 
zullen beheren. Saskia Hille is 

al benoemd, zij is bekend van 
de Appelboom- projecten. Van 
buitenaf is er een tweede op 
komst, de naam wordt nog 
even op de achterhand gehou-
den.
 
HET WORDEN DE
AMBASSADEURS 
VOOR DE GEMEENTE
 
De dorpscoördinatoren zijn op 
de hoogte van alles wat in het 
dorp speelt. Zij zijn het aan-
spreekpunt voor initiatieven 
die uit de dorpen komen (incl. 
De Appelboom). Het worden 
de ambassadeurs voor de 
gemeente. Uiteraard is er ook 
een budget om plannen te on-
dersteunen.
 
1 ton
Hiervoor is een Dorpenfonds 
van in totaal 1 ton, variërend 
van € 5000,- voor Breukele-
veen tot 26.000 voor Korten-
hoef. Daarnaast kunnen ook 
andere geldpotjes van de ge-

meente worden aangespro-
ken, als het plan daarin past. 
Denk aan wegen, groen en 
recreatie. In elk dorp wordt 
gevraagd om een vorm van 
dorpsraad te kiezen om als ge-
sprekpartner te functioneren. 
Daarnaast worden de reeds 
aanwezige structuren van or-

ganisaties en verenigingen in 
hun rol als behartiger van de 
dorpsbelangen versterkt.
 
Dorpsavonden
In oktober en november 2019 
waren er 5 dorpsavonden in 
de dorpen. Die werden over 
het algemeen goed bezocht. 

Bewoners schetsten een 
beeld hoe zij de toekomst van 
hun kern zagen. Dat heeft veel 
opgeleverd waarmee de ge-
meente aan de slag kan. Op 
www.wijdemeren.nl/dorpenbe-
leid kunt u de verslagen lezen.

 Foto: De Sterrenwachter wordt gesloopt

 Foto: 
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Onverwachte Nieuwjaarsduik
Ingezonden brief

Wij wonen in ‘s-Graveland al 
zo’n 14 jaar aan de Vaart, maar 
wat wij op oudjaarsavond mee 
maakten leek meer op een 
oorlogsgebied dan het anders 
zo vredige straatje. Vuurwerk 
(lees veel illegaal) werd van 
aan het begin van de avond 
tot vroeg in de ochtend afge-
stoken. Tegen 3 uur leek alles 
wat rustiger te worden en om 

half vier waagde ik mij de tuin 
in met onze hond. Uit het niets 
een enorme knal, ons oude 
hondje schrok zo erg dat zij 
vluchtend de vaart in sprong 
en het enige wat ik kon doen 
was er achteraan springen. Ze 
was toen al zo’n 10 meter weg, 
gelukkig kon ik haar nog op 
tijd pakken, maar dit had heel 
anders kunnen aflopen in het 

donkere en ijskoude water.
 
Plaatselijke of landelijke poli-
tiek doe hier iets aan, zeker in 
een landelijke gemeenten als 
Wijdemeren met veel huisdie-
ren, boerderijen, maneges en 
wild?
 
Frank Valkenhoff

   

Driesterrenchef Jacob Jan Boerma 
komt koken bij Vlaar
‘S- GRAVELAND  
In 2020 gaat restaurant 
Vlaar in ‘s-Graveland gast-
chefs uitnodigen voor een 
aantal bijzondere culinaire 
evenementen. Driesterren-
chef Jacob Jan Boerma 
bijt deze maand het spits 
af. Op woensdag 15 janu-
ari bereidt hij samen met 
het keukenteam van res-
taurant Vlaar een speciaal 
4-gangen tasting menu in 
het Gooische restaurant.
 
Net als bij Vlaar is de keuken 
van Boerma gebaseerd op 
de Franse keukenleer maar 
modern uitgewerkt. En wordt 
er veel met lokale en pure in-
grediënten gewerkt. Op twee-
de kerstdag sloot Boerma na 
17,5 jaar definitief de deuren 
van zijn restaurant De Leest 

in Vaassen, een van de drie 
driesterrenrestaurants in Ne-
derland. Eigenaar Arlo Vlaar: 
“Wij zijn enorm trots dat een 
van de beste chefs van Ne-
derland bij ons in ‘s-Graveland 
komt koken en verwachten dat 

dit voor onze gasten een zeer 
bijzondere avond gaat wor-
den.” De kosten voor dit tasting 
menu inclusief amuses zijn € 
95 per persoon. Reserveren is 
verplicht en kan enkel telefo-
nisch via tel. 035-6561661.

De Heer is mijn Herder
‘k heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden
Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust

Na een mooi leven is vredig van ons heengegaan onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma, en overgrootoma.
Ze is weer herenigd met haar echtgenoot.

Jannetje 
Schras - van Willigenburg

Janny

Lid in de Orde van Oranje - Nassau

5 november 1927      27 december 2019

Bert en Will
   Edwin
   Wendy en Roy
      Rover
   Bjorn

Marian en Jolanda
   Lise en Thomas
   Marjolein
   Casper

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN

✓ 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

 
Pedicure Janet de lange 
maandag dinsdag en donderdag 
geopend van 8.00 tot 20.00 uur 
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 	
Ik kom ook bij u thuis 
telefoon: 06-29060003 

	

 

	

Pedicure Janet de Lange
maandag dinsdag en donderdag
geopend van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 

Ik kom ook bij u thuis
telefoon: 06-29060003

 
Pedicure Janet de lange 
maandag dinsdag en donderdag 
geopend van 8.00 tot 20.00 uur 
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 	
Ik kom ook bij u thuis 
telefoon: 06-29060003 

	

 

	

Kijk op toegift .nl
en ontdek hoe uw idealen

kunnen voortleven door na te 
laten aan een goed doel.

‘ Ik laat niet alleen geld
maar ook mijn hele
jazzcollectie na.’Weekendaanbieding

 (don,vrij,zat)

Schwarzwalder 
Kirsch Schnitt

Per stuk € 7,50
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Een graat in de keel van de Eeuwige
Nescio-lezing
KORTENHOEF  
Op zondag 19 januari is 
er bij de Oecumenische 
Streekgemeente om 11.15 
uur een Nesciolezing met 
koffieconcert in het Oude 
Kerkje in Kortenhoef. Ra-
bijn Tamarah Benima zal 
een lezing met de titel: 
‘Een graat in de ‘keel’ van 
de Eeuwige’. De entree is 
€10,-, scholieren: vrij.
 
De religieuze praxis begint 
voor een Jood en Jodin met 
het openen van de ogen na 
het wakker worden. Vanaf dat 
moment zijn handelingen van 
het lichaam, of handelingen 
ten behoeve van het lichaam, 
ingebed in zegenspreuken: 
wassen, aankleden, ontlas-
ten, eten. Zelfs zien en horen 
kunnen hun zegenspreuken 
krijgen. Hoewel het Joden-
dom diepgaand door het Pla-
tonisme en sterker nog door 
het Aristotelianisme is beïn-
vloed, heeft het Jodendom de 

Bijbelse eenheid van lichaam 
en geest nooit opgegeven. 
Rabbijn Benima zal een po-
ging doen het spectrum aan 
Joodse opvattingen over de 
verhouding tussen ‘lichaam’ 
en ‘geest’ te belichten. Maar 
wat heeft een vissengraat 
daarmee te maken? Kom luis-
teren en oordeel zelf
 
Tamarah Benima is rabbijn 
van twee Joodse gemeenten: 
de Progressief Joodse Ge-
meenten in Noord-Nederland 
(synagoge in Zuid- Laren, 
Drenthe) en de onafhanke-
lijke Joodse gemeente Beit 
Ha’Chidush te Amsterdam. 
Ook leidt zij eens per maand 
een zgn. Open Synagoge-
dienst ergens in het land, in 
kerken, scholen etc. , zoals 
vorig jaar in het kerkje van 
Kortenhoef. Het concert rond 
deze lezing wordt verzorgd 
door Trioforte, bestaande uit 
Francien Post, fluit, Sander 
Westphal, cello en Corien 

van den Berg, piano. Zij zul-
len werken uitvoeren van o.a. 

Joh.S. Bach, Carl P.E. Bach, 
Pierné en Gounod.

Rustige jaarwisseling Wijdemeren
WIJDEMERN  
De jaarwisseling is in Wij-
demeren rustig en zonder 
grote incidenten verlopen.
 
Inmiddels is een eerste in-
ventarisatie van de vuur-
werkschade gedaan. Vooral 
verkeersborden (16 stuks) en 
prullenbakken (3 stuks) zijn 
beschadigd. Het schadebe-
drag aan gemeentelijke eigen-
dommen ligt vooralsnog rond 
de 6000 euro.
 
Hoger dan gemiddeld In de 
afgelopen vijf jaar was het ge-
middelde schadebedrag 4600 
euro. Met 6000 euro is de 
schade dit jaar dus hoger dan 
gemiddeld. Als het schadebe-
drag onder dit gemiddelde was 
uitgekomen, zou de gemeente 
geld beschikbaar stellen voor 
jongerenactiviteiten in Wijde-
meren. Helaas heeft deze po-
sitieve stimulans geen effect 
gehad op het schadebedrag.
 
Voorzorg
Net als voorgaande jaren is er 
veel gedaan om de schade aan 

gemeentelijke eigendommen 
te beperken. Prullenbakken en 
andere objecten die gevoelig 
zijn voor vernieling werden op 
diverse plekken verwijderd of 
afgesloten met een klep en er 
gold een vuurwerkverbod bij 
scholen, sportcomplexen en 

dierenweiden. Ook werden er 
twee extra toezichthouders in-
gezet om preventief toe te zien 
op vuurwerkoverlast.
 
Voorlichting basisscholen
De brandweer gaf vooraf-
gaand aan de jaarwisseling 

voorlichting over het veilig ge-
bruik van vuurwerk op de Wij-
demeerse basisscholen.
 
Schade melden
Inwoners die vuurwerkschade 
in hun omgeving zien, kunnen 
dit bij de gemeente melden 

via www.fixi.nl of via de Fixi-
app. De gemeente zet de her-
stelwerkzaamheden direct in 
gang.

 Foto: Tamarah Benima
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Lions Club: ‘Bridge aan de Dijk’
LOOSDRECHT  
Voor de 11e keer organi-
seert Lions Club Loos-
drecht e.o. het evenement 
‘Bridge aan de Dijk’ op 
zaterdag 1 februari. De op-
brengst van dit toernooi 
komt elk jaar ten goede 
aan een goed doel. Voor 
2020 is o.a. gekozen voor 
Stichting Kinderboerderij 
De Vechtse Hoeve. In de 
vorm van een kroegen-
tocht langs verschillende 
locaties van de Oud- Loos-

drechtsedijk in Loosdrecht 
spelen de paren 24 spellen 
in 6 rondes. De start is om 
10:45 uur.
 
Er zijn nog plaatsen vrij. Aan-
melden kan via de website 
www.loosdrecht.lions.nl. Deel-
name is uitsluitend mogelijk 
per paar. Inschrijving vindt 
plaats op basis van volgorde 
van betaling en is definitief na 
ontvangst van het inschrijfgeld 
op rekeningnummer: NL78RA-
BO033.69.37.075 t.n.v. Lions-

club Loosdrecht e.o., met ver-
melding van de achternamen 
van het bridgepaar.
 
Deelname aan het toernooi 
kost € 69,50 per paar. In dit 
bedrag is inbegrepen een 
kopje koffie of thee bij de start 
op de eerste locatie, een een-
voudige lunch op de locatie 
van de 3e ronde en borrel-
hapjes bij de prijsuitreiking bij 
KWVL ‘de Vereeniging’ aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk 151-
153.

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en 

nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht

www.landgoedderading.nl

Toneelles voor jongeren
Maandagavond om de week 

19.00-20.30 bij Rafaéla
www.theaterenzo.nl

Afwassers gezocht voor één 
of meerdere avonden per week. 

Interesse? Mail je cv naar 
info@restaurantvlaar.nl of 

bel voor een afspraak. 
RESTAURANT VLAAR, Noorder-

einde 129  in ’s-Graveland,
tel. 035-6561661.  

Gez. Man voor hulp bij
tuin en klusjes in en om 

het huis in Loosdrecht.
mail noella@mentation.eu
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11 januari 
Renée van Bavel ‘Mensenkind’ – Ankeveen

Renee van Bavel (1981) is al jaren 
een vertrouwd gezicht in de thea-
ters, concertzalen en op festivals. 
Sinds 2002 toert ze met haar eigen 
repertoire, solo aan de vleugel of 
met band, door Nederland. In ‘Men-
senkind’ verbindt zij het werk van 
Herman van Veen met haar eigen 
verhalen en observaties, en zet op 
die manier klassiekers zoals ‘Liefde 
van later’, ‘Suzanne’ en ‘Cirkels’ 
in een nieuw licht. Begeleid door 
pianist Dirk Flatau zingt Renee op 
eigen wijze met juweeltjes van tek-
sten het vroege werk van Herman 
van Veen. “Puur en prachtig!” aldus 
Herman van Veen.

Kijk voor het volledige programma, kaartverkoop en meer info op www.dedillewijn.nl
De Dillewijn Stichts End 57, 1244 PL  Ankeveen

14 januari 
Creatieve ontwerpsessie energie – Wijdemeren
Heb je een goed idee om energie te besparen in je huis? Een aanpak voor verbruik, tips voor 
een energiezuinige woning of een actie met jongeren of 65plus? Doe dan mee aan de Prijsvraag 
Duurzame Dorpen.
Kom op 14 januari 19:30 - 22 uur 
naar de creatieve ontwerpses-
sie in het gemeentehuis Wijde-
meren. Samen met anderen en 
begeleid door een ontwerper, 
werken we jouw idee verder uit 
tot een aanpak voor je straat 
of het hele dorp! De drie beste 
ideeën ontvangen een geldprijs 
van 1.000, 1.500 of 2.500 euro.
Meld je aan via: info@ecwijde-
meren.nl of bel voor informatie 
naar Anne-Marie Poorthuis van 
de energiecoöperatie Wijdeme-
ren 06-12395394. Heb je al een 
idee stuur dan vast een korte omschrijving. Zoek je aansluiting bij een team of wil je gewoon 
meehelpen? Kom dan ook! 

15 januari
Themaochtend over Barcelona - Loosdrecht
Woensdag 15 januari van 10.00-12.00 uur bij Bibliotheek Gooi en meer vestiging Loosdrecht 
Themaochtend over Barcelona door Henk Butink. Barcelona een architectonisch wonder De oor-
sprong van de stad is Romeins; toen Barcino genoemd. Barcelona heeft prachtige middeleeuw-
se en modernista architectuur (de Catalaanse versie van de Jugendstil stijl). De stad staat be-
kend om de vele parken, plaças (pleinen) en de Ramblas met zijn menselijke beelden. Barcelona 
heeft negen bouwwerken die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. Een aantal van 
deze gebouwen ga je in de presentatie zien. De bouw van Gaudí’s Sagrada Família (1882-2026) 

wordt belicht, omdat het heel 
bijzonder is dat wij hetzelfde 
meemaken als de middeleeu-
wer, toen er ook generaties 
lang aan een kathedraal werd 
gebouwd. Catalaanse gebrui-
ken en feestdagen komen 
aan bod, zoals de bouw van 
menselijke torens (de zoge-
heten castellers), de nationa-
le volksdans Sardana en de 
speciale manier van kerst-
viering. De grandeur van de 
stad is helemaal zichtbaar 
als de avond valt, wanneer 
de gebouwen prachtig ver-
licht zijn!
Iedereen is van harte wel-
kom, de entree is vrij!
www.bibliotheekgooienmeer.nl

11 januari
Tuintje maken met de 
Spotjes - Nederhorst 
den Berg
Allereerst wensen wij alle 
kinderen en hun ouders een 
geweldig nieuw jaar toe! Wij 
gaan in januari goed van start. 
Je zou er niet zo gauw aan 
denken nu het seizoen nog 
koud en nat is en de plantjes 
diep weggedoken onder de 
grond zitten, maar we gaan 
een mini tuintje maken. Dit 
tuintje kan je binnen in huis 
zetten zodat je de bloemetjes 
kunt zien groeien. Zoals je 
van de Spotjes gewend bent 
wordt er weer volop geknut-
seld en daarbij ga je zelf de 
plantjes in je tuintje zetten. 
Dus lekker met een schepje 
en je handen in de aarde! Dit 
beloofd weer een gezellige 
ochtend te worden. Kom je 
ook?
Wij  zijn op zaterdag 11 janu-
ari tussen 9.30 uur en 11.30 
uur op de bovenverdieping 
van Kidswereld. De kosten 
zijn €3. Wij zorgen weer voor 
wat lekkers en alle benodigd-
heden. Tot dan!
www.despotfabriek.nl

16 Januari
Programma Parkinson 
Café Laren
Donderdag 16 januari 2020 
wordt aandacht geschonken 
aan RGM bewegingstherapie 
door Ingrid Zalme. We hou-
den ook de Nieuwjaars recep-
tie. Hierna kan men vragen 
stellen. Na afloop weer een 
gezellig samenzijn met een 
drankje. Adres: Amaris The-
odotion Ridderzaal, Werkdro-
ger 1, 1251CM Laren  Toe-
gang: gratis. Aanvang 14.30 

uur. Zaal open om 14.00 uur, 
waar u de informatie-tafel 
van de Parkinson Vereniging 
kunt bezoeken. Koffie en thee 
staan voor u klaar.
www.parkinsoncafelaren.nl
Toegang: gratis. 

Elke woensdag
’t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen uit Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en iets 
actiefs te doen. Waar: Veen-
staete, ingang Parklaan, Kor-
tenhoef. Meer weten of aan-
melden: Opgeven bij Christa 
Pos, 06-21983314 of c.pos@
inovum.nl

t/m eind januari
Galerie Wijdemeren in 
Wintersferen - 
Loosdrecht-Breukeleveen
Onze jaarlijkse winter-ex-
positie is weer gestart! We 
hebben alle expositieruimtes 
omgetoverd tot een fantas-
tisch winterwonderland. U 
kunt genieten van prachtige 
sneeuw- en ijsgezichten en 
andere fijne winterse tafere-
len. Wij zijn al in de stemming, 
het is bij ons heerlijk warm, 
de open haard staat aan en 
we schenken met liefde een 
kopje koffie of thee voor u in. 
Afbeelding: W.G.F. Jansen, 
Wintergezicht met molen. 

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

Kunst a/d vijfde Plas
In-/v���oop �uns� & �n���
��s��u����- / lijs��n���li��

������s n�l���nsch�p / v��z����ing

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����
H���nw�g 73, B��u��l�v��n

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����

www.g�l��i�wijd�m���n.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

Nieuwjaars Suppen
LOOSDRECHT
Op diverse plekken in de dorpen was er een Nieuwjaarsduik. 
In Loosdrecht vierde een grote groep suppers o.l.v. Margriet 
Broekman de start van 2020 met een Super Suptocht op de 
mistige plassen.


