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Natuurmonumenten weg uit   
‘s-Graveland
Verhuizing naar Amersfoort
‘S- GRAVELAND  
Het landelijk kantoor van 
Natuurmonumenten ver-
huist naar Amersfoort. 
Daarmee vestigt de ver-
eniging zich centraler in 
Nederland en bovendien 
op steenworp afstand van 
een treinstation. Dat komt 
de bereikbaarheid en duur-
zaamheid van de vereni-
ging ten goede. De nieuwe 
locatie biedt plaats aan 243 
landelijke medewerkers.
 
Marc van den Tweel, direc-
teur Natuurmonumenten: 
“Het grootste deel van ons 
bestaan huisden we in het 
centrum van Amsterdam. Het 

werken vanuit een stad past 
bij ons: we staan midden in 
de samenleving. Onze groene 
partners als Staatsbosbeheer, 
het Groenfonds, de Nationale 
Monumentenorganisatie en de 
Rijksdienst voor Cultureel erf-
goed zijn allemaal in Amers-
foort gevestigd. Het is inmid-
dels dé plek voor organisaties 
op het gebied van groen en 
cultureel erfgoed. Samenwer-
ken met deze partners wordt 
nu nog vanzelfsprekender en 
makkelijker. Ik heb daar enorm 
veel zin in.”
 
Duurzamer
In het nieuwe hoofdkantoor 
vinden de directie en mede-

werkers van diverse afdeling-
en een plek. “Het nieuwe 
kantoor is energiezuiniger en 
biedt ook plaats aan grotere 
bijeenkomsten zoals de ver-
gaderingen van de ledenraad. 
We verwachten een lagere 
CO2-uitstoot doordat er min-

der met de auto en meer met 
openbaar vervoer gereisd zal 
worden.”
 
‘EEN BEETJE PIJN’
 
Schaep en Burgh
Met de verhuizing komt na 45 

jaar een einde aan de vesti-
ging van het hoofdkantoor in 
het statige Schaep en Burgh. 
Het buitenhuis was echter te 
klein om alle landelijke mede-
werkers te huisvesten, waar-
door er verspreid over zes 
gebouwen op de buitenplaats 
werd gewerkt. De buitenplaats 
blijft eigendom van Natuur-
monumenten en zal worden 
verhuurd. “Natuurlijk doet het 
een beetje pijn om ons schit-
terende pand in ‘s-Graveland 
achter te laten, maar met onze 
verhuizing breekt een nieuwe 
periode aan voor onze ver-
eniging.” De verhuizing vindt 
naar verwachting plaats in het 
najaar van 2020. Het nieuwe 
adres van Natuurmonumen-
ten is vanaf dan: Stationsplein 
1-37 Amersfoort.

 Foto: © Natuurmonumenten - Johan van Galen Last
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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.

 
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
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Ik kom ook bij u thuis 
telefoon: 06-29060003 

	

 

	

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL  0294237320








NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 26 januari:  10.00 uur:
 Geen viering Pauluskapel,
 Oec. viering in Geref. kerk.

      H. Ploeger en R. Simileer.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 26 januari:  10.00 uur:
 Geen opgave ontvangen

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 26 januari:  10.00 uur:

      H. Ploeger en R. Simileer.

 Beukenhof 
 Zo. 26 januari:  11.15 uur:
 Geen dienst.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 26 januari:  9.30 uur:
 Leesdienst.

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken 8-17 uur          035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             035 - 588 90 60
Receptenlijn 24 uur               035 - 588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen 8-17 uur            035 - 588 90 60
Telefonisch advies 8-17 uur             035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost 
te Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 - 130 96 00.  

Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7   035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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 

Varkensmedaillon
Gemarineerde zachte varkensbiefstuk

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 en de Rading zijn wij via de Lindelaan goed bereikbaar
Voor de winkel kunt u uitgezonderd donderdag parkeren

Vleeswarentrio:
100 gram runderroookvlees
100 gram leverkaas
Bakje beenhamsalade

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

Alles waar je ogen van gaan sprankelen,
moet je doen.
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Reacties op vertrek Natuur-    
monumenten
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Burgemeester Crys Lar-
son vindt het jammer dat 
het hoofdkantoor van 
Natuurmonumenten weg 
gaat uit ‘s- Graveland. 
Georges Mutsaers van 
Wonderfeel weet dat het 
muziekfestival in ieder ge-
val nog dit jaar kan blijven 
voortbestaan. En de VVD 
vraagt of Schaep en Burgh 
het nieuwe gemeentehuis 
kan worden.
 
De burgemeester: ‘Uiteraard 
betreuren we als gemeente 
het vertrek van een unieke 
organisatie als Natuurmonu-
menten. Niet alleen zijn ze 
een van de grotere werkge-
vers in onze gemeente, maar 
ook grondeigenaar van een 
flink aantal natuurgebieden 
en een belangrijke samen-
werkingspartner. Ook in de 

toekomst zullen we elkaar 
daarom regelmatig blijven op-
zoeken. Met het vertrek van 
Natuurmonumenten verliest 
de regio Gooi en Vechtstreek 
200 arbeidsplaatsen.
 
De afname van werkgelegen-
heid in de regio is een zorg-
wekkende trend die al langer 
de aandacht heeft van het lo-
kale bestuur. Het behoud van 
voldoende arbeidsplaatsen 
is namelijk van groot belang 
voor de leefbaarheid en vita-
liteit van onze dorpen nu en in 
de toekomst. Desalniettemin 
heb ik begrip voor de over-
wegingen van Natuurmonu-
menten om te verhuizen naar 
Amersfoort’.
 
Wonderfeel
In de Gooi- en Eemlander laat 
directeur Georges Mutsaers 
van Wonderfeel weten dat het 
driedaagse festival in de tui-
nen op het landgoed Schaep 

en Burgh deze zomer gewoon 
doorgaat. Dit jaar staat het 
klassieke buitenfestijn van 17 
t/m 19 juli op de agenda. “We 
hebben de toezegging van 
Natuurmonumenten dat Won-
derfeel ook dit jaar weer op 
het terrein mag.” Hij sluit niet 
dat een nieuwe huurder even-
tueel ook het festival omarmt.

Nieuw gemeentehuis
VVD-fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen was er snel bij met 
vragen toen ze vernam dat 
Natuurmonumenten weggaat 
uit ‘s-Graveland. Temeer daar 
B&W hebben aangegeven te 
verkennen of het pand aan 
de Rading in Loosdrecht kan 
blijven voortbestaan. De VVD 

zou graag zien dat het college 
navraagt of de natuurorgani-
satie open staat voor verhuur. 
Het antwoord op hun vragen 
kan volgens de VVD meege-
nomen worden als ‘de toe-
komstbestendige huisvesting’ 
wordt besproken in de com-
missie BM van 30 januari a.s.

Veel vragen over de MER
Nieuwe vaarverbinding
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Woensdag 15 januari was 
er in ‘t gemeentehuis veel 
belangstelling voor de 
MER; het milieueffectrap-
port over de mogelijke 
vaarverbinding tussen de 
Loosdrechtse Plassen en 
het Hilversums Kanaal. Tij-
dens de inloopavond kon 
men vragen stellen over 
het rapport en de procedu-
re.
 
Om de watersportmogelijkhe-
den in het plassengebied te 
verbeteren, is onderzoek ge-
daan naar een nieuwe vaar-
verbinding. Daarbij zijn zes 
alternatieven onderzocht die 
een verbinding kunnen maken 
tussen de Loosdrechtse Plas-
sen en het Hilversums Kanaal. 
Welke gevolgen hebben deze 
nieuwe vaarroutes voor de na-
tuur, recreatie, woon- en leef-
omgeving? Het 226 pagina’s 

tellende rapport geeft daar een 
antwoord op en ligt sinds half 
december officieel ter inzage.
 
Mogelijke routes
In de raadzaal hangen grote 
afbeeldingen van de verschil-
lende vaarverbindingen. “Komt 
er dan een brug tussen? Waar 
precies?” vraagt een bezoeker 
aan Louk Welter. De gemeen-
teambtenaar legt uit dat het 
om mogelijke routes gaat. “Het 
zijn nog theoretische keuzes. 
Als je het doet, dan zou het er 
zo uit kunnen zien” meldt hij. 
De MER helpt om een afwe-
ging te maken of er een vaar-
verbinding kan komen en zo 
ja, welke variant dan nader uit-
gewerkt moet worden. Welter: 
“Ook dan is nog niet gezegd 
dat die het gaat worden, maar 
het zou kunnen dat.”
 
WELKE GEVOLGEN 
HEBBEN DE NIEUWE 
VAARROUTES?
 

Zienswijze indienen
Of een vaarverbinding verder 
onderzocht wordt, besluit de 
gemeenteraad van Wijdeme-
ren samen met de stuurgroep 
Oostelijke Vechtplassen. “Als 
inwoner kun je laten weten wat 

je van de plannen vindt” meldt 
een woordvoerder van de pro-
vincie Noord-Holland. “Je kunt 
tot 12 februari een zogenaam-
de zienswijze indienen bij de 
burgemeester en wethouders 
van Wijdemeren. Bijvoorbeeld 

als je vindt dat er iets extra’s 
in de afweging moet worden 
meegenomen of als je andere 
suggesties hebt.” Het rapport 
en de samenvatting is te vin-
den op de website van de ge-
meente.

 Foto: Visualisatie van de vaargeul Loenderveense Plas
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Weidevogelgebied volbouwen? Nee!
Ingezonden brief

Als Provinciaal Statenlid wist 
ik al rond 2003 dat de Horn- en 
Kuijerpolder in Nederhorst den 
Berg weidevogelgebied werd. 
Problemen waren daar toen 
niet over aan de orde. Sliepen 
de lokale politici al die 17 jaren 
in Wijdemeren en waren ze 
dus nalatig? Er is onvoldoen-
de aan vogel- en graanakker-
bouw gedaan, het grondwater-
peil staat te laag, de mensheid 
heeft PFAS en stikstof lustig 
om zich heen gestrooid. Dan 

kun je de vogels toch moeilijk 
kwalijk nemen dat ze hun toe-
vlucht elders zoeken? Gevolg 
is, dat grutto’s en kieviten in 
aantallen hard achteruit zijn 
‘geboerd’.
 
En dát gebrek aan weidevo-
gels nu aanvoeren als reden 
om hier maar woningen te 
gaan bouwen, mede omdat de 
politici het niet voor elkaar kre-
gen in Ter Sype en Ankeveen 
te bouwen, is m.i. een naïeve 

drogreden, die de natuur we-
derom bedreigt. Wethouders 
zijn er als uitvoerders voor 
om de wet- en regelgeving te 
handhaven, ook die van het 
rijk en de provincie. Raadsle-
den controleren die handha-
ving, toch? Vogelweidegebied 
volbouwen? Nee dus.
 
Wim van Oudheusden, Loos-
drecht

   

Carole Denninger wil geen affaire 
over schilderij
Twijfel over Het Schildershuis

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Kunsthistorica Carole 
Denninger wil geen ‘onver-
kwikkelijke discussie’ met 
de Stichting Kunstbezit 
‘s- Graveland over de echt-
heid van een schilderij van 
Ernst Leyden. Dat heeft ze 
aan de voorzitter laten we-
ten. Mevrouw Denninger 
blijft wel bij haar mening 
dat het aangekochte kunst-
werk ‘voor bijna 100% vals’ 
is.
 
Vorig jaar meldde de stich-
ting met enige trots dat ze 
‘Het Schildershuis’ van Ernst 
Leyden heeft aangekocht. 
Het zou gaan om het atelier 
in de sneeuw in Loosdrecht. 
Mevrouw Denninger kende 
het werk al, want ze had met 
de verkoper via de kunstver-
koopsite Catawiki uitvoerig 
gecorrespondeerd over de 
echtheid. Ze geloofde er om 
veel redenen niet in en zag 
ook dat er niemand op bood. 
De kunsthandelaar deed de 
truc van zelf opbieden, waar-
na de stichting voor 2001 euro 
ongezien toe hapte. Volgens 
Denninger vinden veel slech-
te en valse werken via Cata-
wiki vaak weer een nieuwe 
eigenaar. Ook de herkomst is 
twijfelachtig, de kunsthandel 
had het 10 tot 15 jaar daar-
voor gekocht en was nu aan 
het opruimen. Carole Dennin-
ger vindt het jammer dat de 
stichting niet om haar mening 

heeft gevraagd bij 
de aankoop. Ze 
noemt het schilde-
rij ‘broddelwerk’.
 
Onecht
Vervolgens komt 
de kunsthistorica 
met een reeks argumenten 
waarom het schilderij geen 
Leyden kan zijn. Het werk is te 
vlak, ongenuanceerd met pa-
letmes en met amateuristische 
schilderhand. Bovendien is het 
niet logisch dat Leyden meer-
dere stijlen zou hebben toege-
past. Hij was juist consistent 
met veel expressie in meer 
okertinten. Ook de signatuur 
vindt Denninger onbeholpen, 
zonder jaartal. Volgens haar 
is het onmogelijk dat Leyden 
dit buiten heeft geschilderd, te 
groot en het was te koud. Dat 
het doek hard zou zijn gewor-
den, is niet plausibel. Leyden 
was een vooraanstaand kun-
stenaar van goede komaf die 
al in het Stedelijk Museum ex-
poseerde, die gebruikte dure 
en goede materialen.
 
‘IEDEREEN IS 
WELKOM OM HET 
SCHILDERIJ ZELF TE 
BEKIJKEN’
 
De kunsthistorica gaat nog 
een stapje verder. Uit haar 
eigen onderzoek naar archi-
tectuur blijkt dat Leydens huis 
totaal anders was. Zo zou het 
opeens maar zo kunnen zijn 
dat het schilderij én een ander 
onderwerp heeft én door een 

ander gemaakt is. Volgens 
Carole Denninger kun je nooit 
genoeg onderzoek doen.
 
Niet vals
Stichting Kunstbezit ‘s-Grave-
land, waarvan drs. Denninger 
jarenlang bestuurslid was, 
heeft in een uitgebreide analy-
se ‘Het Schilderhuis’ laten on-
derzoeken. De conclusie luid-
de dat het ‘niet aannemelijk 
lijkt dat het een vervalsing is’. 
Ouderdom, techniek, stijlen en 
achterkant worden beschre-
ven. Ook wordt dit vroege 
werk van Leyden vergeleken 
met z’n andere werk, techniek 
en opbouw zouden veel over-
eenkomsten vertonen. Over 
de signatuur zegt het rapport 
dat die vaker wisselend was 
bij de kunstenaar. Voorzitter 
Henri Spijkerman wil ook een 
slot aan het dispuut. “Iedereen 
is welkom om het schilderij zelf 
te bekijken, wellicht dat er dan 
nog een deskundige komt die 
een andere invalshoek heeft.”
 
Het werk is te bezichtigen op 
een tijdelijke tentoonstelling 
‘Winter in het Gooi’ t/m 18 april 
in het Huizer Museum, Ach-
terbaan 82; 1271 TZ Huizen; 
www.huizermuseum.nl

4
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Stampvolle stamppottenparty
ondernemers
Nieuwe ondernemersmanager
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In het Spieghelhuys in Ne-
derhorst den Berg waren 
veel leden van Onderne-
mend Wijdemeren vorige 
week maandagavond afge-
komen op de gevarieerde 
stamppotten uit de Bergse 
keuken. Een netwerkbij-
eenkomst voor de lokale 
ondernemers.
 
Voorzitter Wim Lorjé zei dat 
2020 een spannend jaar gaat 
worden, waarin onder andere 
meer eigentijdse activiteiten 
zullen worden gecreëerd. Ook 
de bestuurssamenstelling is 
fors veranderd. Lorjé was blij 
met de komst van Karin St-
eenvoorden, Laura Pijl, Rose-
marijn de Vink en Dik van Enk, 
naast de al eerder benoemde 

Hans van der Laan de Vries en 
Steven Voorn. Ook voor Lorjé 
himself wordt een opvolger 
gezocht. Wat altijd zal blijven, 
zijn de gezellige stamppotten- 
en haringparty’s. De spreker 
zei dat de Ondernemer van 
het Jaar voor de 2e keer een 
prima initiatief was, hij was 
verrast door de kracht van de 
familiebedrijven, het thema 
van 2019. Voorts vroeg hij 
aandacht voor ‘de opwarming’, 
wat na een paar zinnen werd 
gepaard aan een duurzamere 
samenleving. Met bijvoorbeeld 
de strijd tegen plastic, kansen 
en bedreigingen voor de com-
mercie. ‘Op prijs kun je het niet 
winnen, wel op kwaliteit’, zei 
de voorzitter monter, toen hij 
zijn zorgen uitsprak over win-
kelstraten met steeds minder 
winkels en meer distributie via 
het wereldwijde web.

‘OP PRIJS KUN JE 
HET NIET WINNEN, 
WEL OP KWALITEIT’
 
Ondernemersmanager
Natasja Zak, de nieuwe on-
dernemersmanager van Wij-
demeren, stelde zich voor. 
Zij wordt het aanspreekpunt 
voor de gemeente. Hoewel ze 
voorheen in een veel grotere 

werkomgeving functioneerde, 
vond ze een dorp wel prettig, 
met de kortere lijnen. Het was 
wel even wennen met al die 
40-plussers, maar de contac-
ten verliepen tot nu toe prima. 
De revitalisering van de be-
drijventerreinen, de dienstver-
lening en de banden met de 
regio behoren tot de eerste 
strategische aanpakpunten.

 

Boothuys verkocht
Namens het Spieghelhuys 
maakte manager Emiel Ha-
gen bekend dat het Boothuys, 
zomerse spot aan de Spiegel-
plas, verkocht is. Waardoor de 
kwaliteit van de brasserie ho-
pelijk nog beter zal worden.
 
 
 

Nilo valt weer in de prijzen
LOOSDRECHT  
Eindelijk was het zover, 
na lang oefenen en veel 
herhalen, hadden de jong 
talentjes van Nilo hun eer-
ste rayon voorwedstrijd en 
dat deden ze, ondanks de 
zenuwen, heel goed! Dat 
vond de jury ook, want er 
werd goud behaald door 
Mila en brons door Anne-
lot, echt heel knap! Maar 
ook de rest van deze mini 
turntoppertjes behaalden 
een mooie ranking: Lisa 
werd 8e, Sara 10e, Megan 
14e en Lotte 16e.
 
Na de jong talenten mochten 
Amber, Lily, Daniek en Da-
nique aan de beurt om hun 
kunsten te laten zien. Op een 
paar foutjes op de balk na, 
lieten ook deze turnsters zien 
wat ze waard waren. In de 
tussenstand hadden Danique, 
Amber en Lily een podium-
plaats. Maar toen moesten ze 
nog een hele ronde wachten 
om te kijken of ze hun podium 
plek behouden hadden. Dani-
que kreeg de zilveren medaille 

en had de tweede plek behou-
den, Lily viel met een 8e plaats 
jammer genoeg net buiten 
de prijzen, Amber werd 12e 
en Daniek als debutant in de 
D2 behaalde een mooie 24e 

plaats. Ook allemaal knappe 
prestaties. In de laatste ronde 
was het de beurt voor Sanne, 
Tess en Veerle. Ze draaide een 
super wedstrijd maar helaas 
rolde ze alle drie van de balk 

met de koprol. Maar verder lie-
ten ze mooie oefeningen zien. 
Tess behaalde een 7e plaats, 
Sanne een 11e plaats en Veer-
le een 16e plaats in een groot 
(36 turnsters) en sterk deel-

nemersveld. Het was weer 
een mooie wedstrijddag met 
mooie resultaten, persoonlijke 
overwinningen, enthousiaste 
supporters, blije turnsters en 
trotse trainsters!

 Foto: De jonge talentjes van Nilo met v.l.n.r. Lisa, Mila, Sara, Lotte, Annelot en Megan.
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Oogzorg Briljant   
Koppelcross 2020
REGIO   
Op zondag 26 januari 2020 
wordt de Oogzorg Briljant 
Koppelcross verreden op 
het schitterende parcours 
van GWC de Adelaar aan 
het Kininelaantje te Hilver-
sum. De start is om 10.30 
uur.
 
Deze koppelcross is de tra-
ditionele afsluiting van het 
veldrij-seizoen in Midden Ne-
derland. Er wordt gereden in 
koppels van 40- en 40+ ren-
ners. Na de start door ‘jonkies’ 
nemen na één ronde de ‘oud-
jes’ het over. En ga zo maar 
door. De prijsuitreiking zal 
plaatsvinden in de kantine van 
GWC de Adelaar. Naast bloe-
men en bekers voor de eerste 
3 koppels, is er voor elke ren-
ner een herinneringsmedaille. 
En natuurlijk de Zilveren Helm, 
beschikbaar gesteld door de 
Polijstspecialist uit Hilversum. 
Wie gaan Marco Ehlert en Rai-
mon Knip opvolgen? Of prolon-
geren zij hun titel?
 
Net als vorig jaar werd in een 
vroeg stadium de inschrijving 
gesloten. De Koppelcross was 
met ruim 40 koppels VOL. Dit 
geeft aan hoe populair deze 
wedstrijd is.
 
Kortenhoevers, Raimon Knip 
en Marco Ehlert zullen dit jaar 
te maken krijgen met geduchte 
tegenstanders. Er staan enke-
le kleppers aan de start. Wat 
te denken van Bart de Veer en 
Jouco Hartveld. Bart stond dit 
seizoen al vele malen op het 
podium, waarvan 11x op de 
hoogste trede. Dit ijzersterkte 
duo zal ongetwijfeld revanche 
willen nemen na hun tweede 
plaats vorig jaar. En vlak ook 
Dick en Johim Ariesen niet uit. 
Bij de vorige editie net naast 
het podium met een 4de plaats.
We zijn zeer verheugd met de 

deelname van Elleke Claes-
sen met haar maatje Gerard 
Keizer. Elleke is dit jaar Euro-
pees kampioen geworden in 
haar klasse. Daarnaast staan 
er vele andere dames aan de 
start, die hun beste beentje 
voorzetten. Op alle niveaus 
zal er gestreden worden. Een 
wedstrijd in een wedstrijd. Kort-
om genoeg spektakel om van 
te genieten.
 
De renners krijgen een zeer 
gevarieerd parcours voorge-
schoteld: lange snelle stroken, 
afgewisseld door kombochten, 
een zandbak met bocht, een 
stevige trap, diverse heuveltjes 
en een wasbord. Voor elk wat 
wils. Het wisselen vindt elke 
ronde plaats tussen 2 balken, 
alwaar het altijd een gedrang 
van jewelste is. De renners 
kunnen even uithijgen om 
daarna weer vol aan de bak te 
kunnen.
 
Voor renners is de Koppelcross 
een hele zware discipline, voor 
publiek een lust om naar te kij-
ken. Iedereen is dus van harte 
welkom.
 
Datum: 26 januari 2020, start: 
10.30 uur, locatie: Kininelaan-
tje ‘s Graveland/Hilversum, 
prijsuitreiking en gratis loterij: 
11.45 uur.

Autocross Nederhorst den 
Berg komt er weer aan

NEDERHORST DEN BERG 
Op zaterdag 2 mei is er 
weer een Autocross, nu 
aan de Middenweg 32 bij 
boerderij De Horst van de 
familie Voshaart.
 
Het bestuur is op dit moment 
druk bezig met de laatste 
puntjes om de vergunning he-
lemaal in orde te krijgen. De 
inschrijfavond heeft inmiddels 
plaatsgevonden. In alle klas-
sen zijn weer vele aanmel-
dingen. Gelukkig ook van de 
plaatselijke helden. Misschien 

zijn Jari Kroon, Jasper Pouw 
en Twan Scheel weer van de 
partij. En daarnaast kunnen 
we ook genieten van de aller-
jongste rijders in de Mini Bug-
gy en de Junior- klasse. Wil 
je nog meedoen dan kan je je 
nog steeds inschrijven. Neem 
even een kijkje op onze web-
site: www.autocrossteamne-
derhorst.nl/deelnemers. Hier 
vind je alle benodigde informa-
tie hoe je je kan aanmelden.
 
Hulp
Natuurlijk zijn wij beschikbaar 

voor vragen, aanmeldingen 
als je ons gezellig wilt komen 
meehelpen (opbouwen, dag 
zelf, afbouwen – je verdient 
gratis toegang hiermee!) maar 
ook als je ons evenement wilt 
sponsoren. Stuur even een 
email naar crossteamneder-
horst@gmail.com en we ne-
men contact met je op. Maar 
zet vooral de datum 2 mei 
2020 in je agenda en kom ge-
zellig naar ons evenement. En 
hou onze Facebook pagina en 
website in de gaten zodat je 
van alles op de hoogte bent.

   

Wintergezichten uit het  
gemeentehuis
Gratis te zien in het Huizer Museum

REGIO    
Op zaterdagmiddag 1 fe-
bruari 2020 van 13.30 uur 
tot 17.00 uur is het Huizer 
Museum gratis toeganke-
lijk voor inwoners van Wij-
demeren. U kunt dan een 
kijkje nemen op de ten-
toonstelling Krakend koud. 
Winter in het Gooi. Op 
deze tentoonstelling zijn 
alle wintergezichten uit de 
collectie van de Stichting 
Kunstbezit ‘s-Graveland te 
bezichtigen.

Normaliter hangen deze schil-
derijen in het gemeentehuis 
van Wijdemeren. Zo zijn er 
onder andere wintergezichten 
te zien van Bernard van Beek, 
Anton Smeerdijk, Barend van 
Voorden, Louis Stutterheim, 

Dirk Smorenberg, Ernst Ley-
den, Karel Willerding, Jaap 
Sax, Bob Pestman én van 
Martien Beenen. Onder het 
genot van een gratis kopje 
koffie/thee of een glaasje wijn 
kunt u tijdens deze middag 
kennis maken met een uniek 
stukje Wijdemeers cultureel 

erfgoed! De tentoonstelling 
duurt tot en met 18 april 2020. 
Adres: Huizer Museum, Ach-
terbaan 82; 1271 TZ Huizen; 
www.huizermuseum.nl
Zie voor meer informatie over 
het kunstbezit in het gemeen-
tehuis:
www.kunstwijdemeren.nl #samenvoordieren

WORD
DONATEUR

OF KOM 
IN ACTIE!
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24 januari
Winterconcert  bij het Concert in Tienhoven
Marietta Petkova “emotioneel, intens, virtuoos, Petkova ís muziek” 
De van oorsprong Bulgaarse Marietta Pet-
kova was 10 jaar toen zij de Grand Prix van 
de nationale pianocompetitie in Bulgarije 
won, waarna nog vele prijzen en onder-
scheidingen volgden.  Sinds 1990 woont 
ze in Nederland, waar ze in 1994 – met 
een 10 met onderscheiding - afstudeerde 
aan het Amsterdams Conservatorium, bij 
Jan Wijn. Deze zegt in een interview: “Ma-
rietta Petkova is een natuurtalent. Toen ik 
haar voor de eerste keer hoorde spelen, 
dacht ik dat ze in een vorig leven al pia-
nist moet zijn geweest. Ik had nog nooit 
iemand gezien met zoveel affiniteit met 
muziek en met de piano zelf. “   Marietta 
geeft concerten in heel Europa, de VS en 
Japan, in solorecitals en als solist met ge-
renommeerde orkesten. Haar CDopna-
mes (die zij altijd live speelt) van met name 
Rachmaninov zijn wereldberoemd.  Mari-
etta Petkova heeft een fenomenaal vermogen mensen werkelijk te raken. Voor kaarten zie: www.
concerttienhoven.nl

25 januari
Weet je nog wel... – Nederhorst den Berg

Maaike Widdershoven en Tony Neef 
zingen tijdloze Nederlandse liedjes en 
wisselen deze af met verhalen, terwijl 
pianist Ruud Bos zorgt voor de muzikale 
begeleiding. U hoort prachtige num-
mers van onder andere Robert Long, 
Wim Sonneveld, Annie M.G. Schmidt, 
Frans Halsema en Toon Hermans. Weet 
je nog wel……..,Super leuke show voor 
jong & oud! 
Dit zal plaats vinden, 25 januari 2020,  
De Bergplaats, te Nederhorst den Berg, 
van 14:00 tot +/- 17:00

26 januari
Nieuwjaarsreceptie Galerie Wijdemeren – Loosdrecht-Breukeleveen
2020 is niet alleen een 
nieuw jaar, maar ook het be-
gin van een nieuw decenni-
um. We willen dit bijzondere 
momentum niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom 
nodigen we u graag uit om 
samen met ons deze nieu-
we periode in te luiden op 
zondag 26 januari. Uiter-
aard staat er een heerlijk 
hapje en drankje voor u 
klaar. Wanneer u niets wilt 
missen van het unieke pro-
gramma doet u er goed aan 
om tussen 14.00 en 14.30 
uur al binnen te lopen. De 
eerste 50 bezoekers ver-
rassen wij met een bijzonder presentje. Graag tot ziens in onze galerie. Afbeelding: Jan Bakhoven, 
Carrousel. Herenweg 71-73 te Breukeleveen. www.galeriewijdemeren.nl

1 februari 
‘Reddeloos verloren aan de vecht’ – Nederhorst den Berg
Vanaf 21 uur, een heerlijke avond jammen met als basis band ‘Reddeloos verloren’. Iedereen is 
welkom om mee te komen jammen met deze rock en blues classics. Speel of zing je niet dan is het 
luisteren, dansen en genieten met andere ook heel gezellig.
Café Die 2 Vreelandseweg 42 Nederhorst den berg

Elke dinsdag
Filosofische kring in
Het Spieghelhuys -
Nederhorst den Berg
Filosofie kan de mens duide-
lijkheid verschaffen in de hecti-
sche wereld om ons heen.
Er zit meer wijsheid in de men-
sen onder ons dan men denkt.
Wilt u mee filosoferen , dan bent 
van harte welkom, van 14.00 tot 
16.00 uur.
De kosten zijn €5,00 , de koffie 
en thee zijn gratis.

23 januari
Thema-avond Aquathermie 
Ankeveen
Aquathermie is één van de 
warmtebronnen die het aard-
gas gaan vervangen. In Wij-
demeren is veel water, maar 
is dat ook te gebruiken voor 
aquathermie? Geeft dat geen 
schadelijke gevolgen voor de 
beschermde natuur? En hoe 
gaat dat dan met het aanleg-
gen van een warmtenet? We 
willen het allemaal weten en la-
ten ons graag informeren. Hoe 
kunnen we ons als bewoners 
voorbereiden op de energie-
transitie? 
Donderdagavond 23 januari 
19.30-22.00 uur Het Wapen 
van Ankeveen, Stichtse End 41 

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

25 januari
Historische Kring “In de 
Gloriosa” - Ankeveen, 
`s-Graveland en Korten-
hoef
Op zaterdag 25 januari heb-
ben wij een opendag van 
13.00u tot 16.00u op het 
adres Kerklaan 89, te Korten-
hoef.
www.hk-kortenhoef.nl

Harpiste Regina Ederveen

26 januari
Galerie concert Regina 
Ederveen - Loosdrecht
Aanvang 15.00 uur, vooraf aan-
melden info@vermeulenart.nl 
of per telefoon 035-5821730
Vermeulen Art Gallery De 
Zodde 20, 1231 MB Loosdrecht 
www.vermeulenart.nl 

31 januari
Lezing Visserij - Kortenhoef
De lezing zal gegeven worden 
door Krijn Spaan. Krijn Spaan 
behoeft nauwelijks introductie 
en is bekend van zijn kweke-
rij maar ook van het schrijven 
van de serie boekjes over het 
Moleneind en de Kortenhoef-
sedijk. Krijn zal ons verrassen 
met mooie verhalen van vroe-
ger. De lezing begint om 20.00 
uur in de Nederlands Her-
vormde kerk, Noordereinde 14 
te ’s-Graveland. Toegang voor 
leden € 5,- en niet leden €8,-. 
Koffie in de pauze is voor ieder-
een gratis. Na afloop ontvangt 
u ook een hapje en drankje.

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



Woensdag 22 januari 2020
8

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

✓ 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

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

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

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

het huis in Loosdrecht.
mail noella@mentation.eu

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te Huur opslagruimte/
garagebox in Nw loosdrecht

3 bij 7
Info Pijnaker beheer bv

0653265336

Engelse taal leren bijles
mamdouh544@hotmail.com

LEOTUS MASSAGESALON
voor vrouwen en kinderen

o.a. ontspanningsmassage
Indiase hoofdmassage
fibromyalgie massage

www.leotus.nl

Gezocht: Enthousiaste, 
flexibele en ervaren

schoonmaker(m/v) voor ons
chalet in Oud Loosdrecht.
Werkzaamheden betreffen:
beddengoed etc wassen en 

interieur schoonmaken.
Vergoeding bedraagt 50 eu
Dit wordt verdubbeld als
de gast 5-sterren voor
netheid achterlaat. Wij 
betalen wit. Interesse??

jfl.hendriksen@gmail.com

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

#REN TEGEN  
KANKER


