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Evert de Bruin 
wint 1e prijs 
duurzaamheid
13 Wijdemeerse initiatieven

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week dinsdag nam 
Ankevener Evert de Bruin 
een cheque van 2500 euro 
in ontvangst uit handen 
van wethouder Joost 
Boermans. Het was de 
1e prijs van de prijsvraag 
Duurzame Dorpen in Actie 
van de Energiecoöpera-
tie Wijdemeren en de ge-
meente.

De Bruin ontwierp Het Ge-
lijkstroomhuis. Volgens de 
jury het meest verrassend, 
vernieuwend én uitvoerbaar 
van alle plannen die zijn 
binnengekomen. Het Ge-

lijkstroomhuis is een voor-
beeldhuis waarbij alle appara-
ten op 12-24 volt gelijkstroom 
werken. Apparaten besparen 
op deze manier 70% energie 
ten opzichte van een aanslui-
ting op een ‘normaal’ stopcon-
tact met 230 volt wisselspan-
ning. Voor apparatuur dat 
in de stand-by-modus staat, 
scheelt dit zo’n 80 tot 98 pro-
cent energie. Hiermee laat 
Evert de Bruin zien dat het 
mogelijk is om op deze ma-
nier energie te besparen. De 
jury adviseerde om de moge-
lijkheden concreter uit te wer-
ken. Wat kunnen mensen zelf 
doen in hun eigen huis, boot 
of vakantiehuis?

WINNAARS KUNNEN 
MET PRIJZENGELD 

HUN PLANNEN
REALISEREN

2e en 3e prijs
De 2e plaats ging naar Esther 
Klaver uit Kortenhoef voor 
haar initiatief de ‘Elektrische 
Buurtauto’. Zij ontving een 
cheque van 1500 euro. Met 
haar initiatief staan mogelijk 
binnenkort de eerste elek-
trische buurtauto’s in Wijde-
meren. Dit is niet alleen een 
duurzamer vervoersmiddel, 
maar meerdere auto’s sa-

men dienen ook nog eens als 
een ‘buurtbatterij’ voor zon-
ne-energie, zodat de buurt 
kan rijden op haar eigen 
energie. De derde plaats was 
voor Loosdrechter Paul Pou-
lissen (€ 1000). Hij bedacht 
de ‘Wijkbron Loosdrecht’. Met 
een buurtbatterij kan lokaal 
opgewekte energie ook lokaal 
opgeslagen worden. 

De jury vindt dit plan een 
kansrijk toekomstig model. 
Gezien de beperkte capaciteit 
van het elektriciteitsnet en de 
onvermijdelijke groei van wo-

ningen met zonnepanelen is 
dit een actueel onderwerp.

Beoordeling
De jury bestond uit Mariken 
Betsema, Sytske van den 
Akker en Eric Paardekooper 
Overman, drie Wijdemeerse 
professionals op het gebied 
van duurzaamheid. Uit 13 
initiatieven werden er vijf ge-
nomineerd, waar uiteindelijk 
3 prijswinnaars uitrolden. De 
jury vond het leuk dat een 
idee dat je zelf thuis uitvoert 
kan uitgroeien tot een project 
voor een hele buurt. Daarbij 
namen ze een aantal criteria 
mee, zoals natuurlijk de im-
pact op energiebesparing en 
daarmee op klimaat/ CO2. 
Ook de mogelijke financiële 
besparingen, de uitvoerbaar-
heid, de sociale component 
en de publieke zichtbaarheid 
waren beoordelingspunten. 
De winnaars kunnen met het 
prijzengeld aan de slag om 
hun plannen te realiseren.

Meer info:
duurzamedorpeninactie.nl.

 Foto: Winnaar Evert de Bruin met de wethouder (rechts)
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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.nlVERKOOP | 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 NIEUWBOUW (op afspraak)

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 di t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

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

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

(geldig van 29 mei t/m 4 juni) Tweede pinksterdag
gesloten!

Supermalse Ribeye steak
Grote mannenburger
Puur beef!
Gebraden BBQ kip 

100 gr.
per stuk

per stuk

€ 2,98 
€ 2,75

€ 7,95

Echte biologische graskaas
van heerlijkheid Mariënwaerdt kilo € 13,75

De lekkerste Grillworst van ome Gé
200 gr. € 2,50

GEZOCHT: Flexibele,sterke
hulp in huishouding in nw
Loosdrecht met rijbewijs.

Min.5 uur per week. 
Beslist referenties. 
Bel: 0652557952

Voor heerlijk natuurlijk 
Angusrundvlees uit Loosdr

www.boerderijvanherk.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen 
via www.denieuwsster.nl, inclusief de betaling 
daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur 
voor verschijning. Het tarief is € 1,50 per ge-
drukte regel

In verband met Pinksteren
verschijnt de Nieuwsster op

donderdag 4 juni!

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisteren

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word  vrijwi�iger!

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Wijdemeren sluit 2019 af met    
2.5 miljoen negatief
Jaarrekening 2019

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Financieel wethouder Jan 
Klink maakte bekend dat 
de gemeente de Jaarreke-
ning 2019 afsluit met een 
negatief resultaat van € 
2.520.000. Een jaarreke-
ning geeft een overzicht 
van inkomsten / uitgaven 
en een uitgebreide toelich-
ting op beide. De raadsle-
den kunnen zich vastbijten 
in een document van 159 
pagina’s. Vóór 3 juni, 12.00 
uur mogen de volksverte-
genwoordigers schriftelijk 
technische vragen stellen. 
Op 30 juni geeft de raad 
een oordeel over deze 
Jaarrekening, waarvan ook 
een samenvatting bestaat 
van slechts 20 velletjes.

De forse min van 2,5 miljoen 
komt door een structurele 
overschrijding van de budget-
ten voor jeugdzorg en WMO 
( ± 1 miljoen) en een aantal 
incidentele tegenvallers. Dat 
waren o.a. de verliezen op 
grondexploitaties als de Por-
seleinhaven in Loosdrecht 
(iets minder dan 1 miljoen) 
en de extra voorziening pen-
sioen wethouders (± 4 ton). 

Hierover is de raad eerder 
geïnformeerd. Het forse tekort 
op jeugdzorg en WMO is een 
blijvende zorg.

‘HET LIJKT ONVER-
MIJDELIJK DAT WE 
BIJ DE BEGROTING 
2021 LASTIGE KEU-

ZES MOETEN MAKEN’

Verbeteringen
Naast veel cijfers verantwoordt 
het college van B&W ook hoe 
ze de gelden hebben besteed. 
Zo is het dorpenbeleid inge-
richt met als doel het verster-
ken van de dorpskernen en het 
ondersteunen van inwoners. 
Er is met een cultuurweek een 
impuls gegeven aan kunst en 
cultuur en is er veel aandacht 
besteed aan duurzaamheid. 
Ook is er gewerkt aan het ver-
der verstevigen van de eigen 
organisatie. De dienstverle-
ning is verbeterd, mede door 
verdergaande digitalisering en 
het aanstellen van een onder-
nemersmanager. Bovendien 
was er veel aandacht voor de 
vernieuwing van onderwijs en 
kinderopvang.

Woningbouw
Vorig jaar kon een beperkt 
aantal nieuwbouwwoningen 

(circa 60) opgeleverd worden. 
In 2019 ging het dus vooral om 
kleinere bouwplannen. Met 
een kansenkaart is samen met 
inwoners geïnventariseerd 
wat kansrijke plekken zijn voor 
(her)ontwikkeling. Daar is het 
project ‘Nederhorst Noord’ er 
een van. Voor deze locatie zijn 
nadrukkelijk stappen gezet in 
de richting van de provincie 
om de woningbouwinitiatieven 

daar te kunnen honoreren.

Toekomst
Wethouder Klink voegt eraan 
toe: “Veel gemeenten hebben 
momenteel te maken met te-
korten in het sociaal domein. 
Het is zaak hier in volgende 
begrotingen rekening mee te 
houden. Het lijkt onvermijdelijk 
dat we bij het opstellen van de 
begroting 2021 lastige keuzes 

moeten maken om de finan-
ciële gezondheid van de ge-
meente Wijdemeren te waar-
borgen.” Het tekort in 2019 
wordt gedekt uit de Algemene 
Reserve (1.940.000) en door 
457.000 euro uit de reserve 
Sociaal Domein te halen. Hier-
door neemt de beschikbare 
weerstandscapaciteit af, maar 
is nog steeds voldoende voor 
het opvangen van risico’s.

   

Nog meer cijfers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De Jaarrekening 2019 be-
vat nog meer cijfers. Er 
zijn een aantal bedragen 
die wellicht voor de lezer 
interessant zijn.

De opbouw van de 2,5 mil-
joen negatief komt tot stand 
door de volgende getallen: 
geraamd tekort begroting 
2019: € 452.000 (N) + Verlies 
grondexploitaties: € 989.000 
(N) + Meer zorg geleverd dan 
begroot: € 417.000 (N) + Extra 
betaling pensioenvoorziening 
wethouders en ex-wethou-
ders: € 408.000 (N)+ Verkoop 
gronden vertraagd € 177.000 

(N)+ Overig: € 77.000 (N). 
Totaal: – € 2.520.000 (N). De 
177.000 verkoop gronden ko-
men in 2020 terug als inkom-
sten.

Algemene Reserve
Het tekort wordt voor een groot 
deel verwerkt door de Algeme-
ne Reserve te benutten. De af-
name van de algemene reser-
ve bedraagt € 2.481.200, van 
€ 7.485 600 naar € 5.004.400. 
De schuldquote is het per-
centage schuldenlast van de 
gemeente ten opzichte van 
de eigen middelen. De netto 
schuldquote van Wijdemeren 
bedraagt in 2019: 46% en valt 
onder de bandbreedte, die is 
tussen 100% en 130%. De 

schuldquote bedroeg landelijk 
in 2018 gemiddeld 57,9%.

Meer tabellen
De solvabiliteit is de mate 
waarin een gemeente in staat 
is aan haar financiële verplich-
tingen te voldoen. Die van 
Wijdemeren bedraagt in 2019: 
32% en is 1% lager dan de ge-
middelde solvabiliteit van Ne-
derlandse gemeenten.

In Wijdemeren is de structu-
rele exploitatieruimte: – 3% 
in 2019. Dit geeft aan hoe de 
vaste baten en lasten staan 
ten opzichte van de totale ba-
ten. In 2016 was het + 2%. 
Landelijk is dit: -0,4%. Hoe ho-
ger, hoe beter is het streven.

De waarde van de grond van 
Wijdemeren (grondexploita-
ties) is in 2019 gedaald tot 4% 
van de totale baten. Die was 
in 2018 nog 15%, landelijk: 
14,5%.

Inkomsten
De helft van de inkomsten van 
Wijdemeren komen uit het Ge-
meentefonds. In totaal ruim 25 
miljoen. Dat lijkt hoog, maar 
wethouder Klink merkt op dat 
onze gemeente tot de lande-
lijke top-4 behoort van laagste 
ontvangers per inwoner. Al-
leen in Bloemendaal, Blaricum 
en Bunnik is dat bedrag nog 
lager. Vooral de rijksbijdrage 
voor het sociaal domein is 
voor heel veel gemeenten een 

probleem. Overigens vult de 
wethouder aan dat de tekor-
ten van Wijdemeren niet gaan 
over het totale sociale domein, 
alleen over Jeugdzorg en 
WMO (± 40% van het sociaal 
domein). 

Uit diverse belastingen en le-
ges ontving Wijdemeren in 
2019 ruim 14,5 miljoen. De 
gemeente heeft een belasting-
capaciteit van 140%, dat is de 
mate waarin financiële tegen-
vallers kunnen worden opge-
vangen. Hier geldt, hoe lager 
hoe beter. De landelijke norm 
is ± 100%.
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All Directions! 
Aanwezig bij All You Need Is Love

Door: Wilma Biel

ANKEVEEN
Het koor All Directions! uit 
Ankeveen heeft dirigent 
Bruce Skinner verrast met 
All You Need Is Love. Bru-
ce neemt dit jaar afscheid 
van het koor en hij heeft 
speciaal een koorarrange-
ment geschreven op het 
nummer ‘Het is over’ van 
Jeroen van de Boom. Zijn 
afscheidsconcert zou in 
april plaatsvinden in de 
Dillewijn, maar kon door 
het coronavirus niet door-
gaan.

Het idee om het afscheidslied 
in een tv- uitzending ten ge-
hore te brengen, werd door 
de redactie direct enthousiast 

ontvangen. Slechts 20 koor-
leden mochten live aanwezig 
zijn, anderen konden met op-
genomen muziek via oortjes 
zingend een filmpje opsturen. 

Woensdag 20 mei werden Bru-
ce en zijn vrouw Lida thuis ver-
rast door een tv-ploeg en hen 
werd gevraagd naar het open-
luchttheater Caprera in Bloe-
mendaal te rijden. Intussen 
waren de koorleden al druk 
aan het repeteren. Presenta-
tor Robert ten Brink reikte nog 
wat ideeën aan om de opna-
mes nog leuker te maken. Met 
spanning wachtten de koorle-
den op de komst van Bruce die 
geen idee had wat zich af ging 
spelen. De ontlading was dan 
ook groot toen Bruce en Lida 
het podium op kwamen en 

‘zijn’ All Directions! hem luid 
applaudisserend welkom heet-
te. Na de opening door Robert 
ten Brink werd het scherm 
gestart en zetten de koorle-
den op het scherm in, gevolgd 
door het live zingen van de 
mannen en vrouwen. Het was 
een emotioneel gebeuren voor 
Bruce en Lida, zij hielden het 
dan ook niet droog. Koorleden 
konden daarom maar beter 
langs ze heen kijken om het 
zelf droog te houden. 

Het was een mooi gebaar als 
dank voor het 10 jaar dirigeren 
van All Directions! Bruce Skin-
ner heeft enorm veel gedaan 
om het koor op dit niveau te 
brengen. (De uitzending was 
zaterdag 23 mei jl. om 21.30 
uur op SBS-6).

TE KOOP
Nieuw Walden 66 te Nederhorst den Berg

Op zoek naar een ‘no-nonsense’ bedrijfsruimte?
Op het bedrijventerrein ‘Nieuw Walden’ gelegen te Nederhorst den Berg is een 
bedrijfspand voor de verkoop beschikbaar. In totaal telt het bedrijfspand een op-
pervlakte van circa 420 m² v.v.o., verdeeld over circa 210 m² werkplaats en/of 
magazijn op de begane grond, circa 30 m² kantoorruimte en/of kantine alsmede 
circa 180 m² aansluitend opslagruimte gelegen op de eerste verdieping.
 

De vraagprijs bedraagt € 345.000,- k.k. (voorbehoud gunning eigenaar).

Geïnteresseerd? Neem contact op met Castanea Bedrijfsmakelaars
via info@castanea.nl of 035-6460050.

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Zachte witte 
bollen 

6 + 2 gratis
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Grootschalige integrale controle op Loosdrechtse Plassen
WIJDEMEREN  
Op Hemelvaartsdag voer-
den de toezichthouders van 
de gemeente Wijdemeren, 
Recreatie Midden-Neder-
land, de politie, de brand-
weer, Natuurmonumenten 
en Waternet met maar liefst 
acht boten en een drone 
een integrale controle uit 
op de Loosdrechtse Plas-
sen en de Vecht.

Burgemeester Crys Larson: 
“Het was vanwege het mooie 
weer extra druk op de plassen. 
Dat is begrijpelijk. Toch zien 
we dat het op het water soms 
minder goed gaat met het na-
leven van de maatregelen. Ook 
zijn de bestaande problemen 
op het water zoals snelvaren 
en zwerfafval actueel. Daarom 
is ervoor gekozen om op de 
eerste zomerse dag van het 
jaar de handen ineen te slaan 
en met zes partijen en acht bo-
ten het water op te gaan. Ik wil 
onze samenwerkingspartners 
bedanken voor hun enorme in-
zet tijdens deze controle!”
Tijdens de controle zijn 53 be-
stuurders van boten gewaar-

schuwd en zes boetes uitge-
schreven voor overtredingen 
van de noodverordening. Er zijn 
30 waarschuwingen voor snel-
varen gegeven en hiervoor zijn 
drie boetes uitgeschreven. Ver-
der zijn er diverse waarschu-
wingen gegeven voor alcohol-
gebruik door een bestuurder of 
door minderjarigen aan boord. 
Ook is er jeugd aangesproken 
op gevaarlijk vaargedrag, zijn 
er waarschuwingen gegeven 
voor barbecueën en varen met 
een motorboot in een gebied 
waar dat verboden is.

Drukte op stranden
“Ik ben blij dat een groot deel 
van de recreanten zich op He-
melvaartsdag aan de maatre-
gelen hebben gehouden. Op 
de stranden bij de plassen was 
het echter erg druk, in het bij-
zonder de Zuwe in Kortenhoef. 
Het aanspreken en waarschu-
wen van mensen heeft onvol-
doende effect gehad, daarom 
is besloten het strand die dag 
af te sluiten. We willen ieder-
een echter de kans geven om 
te blijven recreëren, dus was 
de Zuwe vanaf vrijdag 22 mei 

weer open. Echter vragen we 
mensen nadrukkelijk zich aan 
alle maatregelen te houden. 

Houd 1,5 meter afstand, geef 
elkaar de ruimte en vermijd 
drukte, zodat we niet weer hoe-

ven over te gaan op afsluiting”, 
benadrukt burgemeester Crys 
Larson.

Ree gespot op eiland Loosdrechtse plassen
LOOSDRECHT  
Aangenaam verrast was 
Bruun Scheltema toen hij 
tijdens de avondschemer 
een ree aantrof op zijn ei-
land in de Loosdrechtse 
plassen! Navraag bij Na-
tuurmonumenten leerde 
dat het inderdaad een bij-
zondere waarneming is, 
maar wel verklaarbaar.

Zo vertelt boswachter Warner 
Reinink: “In de wijde omge-
ving van Loosdrecht komen 
veel reeën voor. In het voor-
jaar gaan jonge reebokken op 
zoek naar een nieuw leefge-
bied. Dominante bokken zien 
hun jongere soortgenoten dan 

niet meer als kalf, maar als 
concurrent en verdrijven ze 
uit hun territorium. Deze waar-
neming is daarom wel goed 
te plaatsen. Reeën kunnen 
ook prima zwemmen en zijn 
dan ook regelmatig te vinden 
op rustige eilanden. De grote 
hoeveelheid harde beschoei-
ingen in Loosdrecht is uiter-
aard niet gunstig en kan een 
dier op gegeven moment wel 
fataal worden. Gelukkig is dat 
bij dit dier nog niet het geval. 
Uiteindelijk zal hij net zo lang 
rondzwerven tot hij een plek 
vindt met voldoende rust en 
schuilmogelijkheden. Voedsel 
is er op de meeste plekken in 
elk geval genoeg voor reeën.”

   

Sanitair weer open
REGIO   
De Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek heeft be-
sloten dat per 22 mei 2020 
toiletten weer open mo-
gen bij recreatieparken, 
vakantieparken, kampeer-

terreinen, kleinschalige 
kampeerveldjes, parken, 
natuurgebieden, jachtha-
vens en stranden.

De gemeenschappelijke was- 
en douchevoorzieningen blij-

ven wel gesloten op deze 
locaties. De Veiligheidsregio 
heft het verbod op de toilet-
voorzieningen op vanwege 
de negatieve neveneffecten. 
Het openstellen van toiletten 
voorkomt dat dagrecreanten 

hun behoeften in de natuur 
doen, waardoor het risico be-
staat dat het coronavirus zich 
verspreidt. De Veiligheidsre-
gio Gooi en Vechtstreek heeft 
deze wijziging in de noodver-
ordening gepubliceerd op haar 

website. Via een brief heeft de 
Veiligheidsregio de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport geïnformeerd.
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Mondkapjes, vloerstickers, spatschermen, veiligheidshesjes, desinfectiezuilen… Je wilt natuurlijk in deze 
tijd je medewerkers, gasten en klanten op een veilige manier ontvangen. Daarbij kunnen wij je helpen. We 
hebben een selectie gemaakt van producten die je hiervoor kunt inzetten én hebben we afbeeldingen voor 
je ontwikkeld die je daarbij kunt gebruiken. Uiteraard kunnen wij alle producten ook ontwerpen en leveren 
in uw eigen huisstijl. 

BALIE- EN TAFELDISPLAYS
Om de horeca en de evenementenbranche weer op een veilige manier op te 
starten, is heldere communicatie essentieel. Met een opvallende display op de 
ontvangstbalie en tafels wordt het grote publiek snel en duidelijk geïnformeerd 
over de geldende do’s en don’ts.
• Keuze uit onder andere tentcards, kubussen en banners
• Verschillende afmetingen, vanaf A6-formaat en groter
• Volledig in kleur, digitaal gedrukt

VLOERSTICKERS
Het kan voor mensen soms lastig zijn 
om in te schatten hoeveel 1,5 meter 
precies is. Met vloerstickers markeer 
je eenvoudig wat een coronaproof 
afstand is in apotheken, supermarkten 
of ziekenhuizen. Zo hoeven medewer-
kers en bezoekers niet meer te gissen.

In eigen vorm en eigen afmetingen
Bedrukking volledig in kleur
Voorzien van vloer- of asfaltlaminaat

TAPE
Bedrukt tape is een doeltreffend 
product om mensen 1,5 meter afstand 
van elkaar te laten houden. Ideaal 
voor bijvoorbeeld de openbare dienst-
verlening, supermarkten, apotheken 
en andere drukbezochte plekken.
• Keuze uit wit, bruin en transparant 
   materiaal
• Bedrukking tot 3 PMS kleuren
• Rolbreedte van 25, 50 en 75 mm
• Tape dispenser als extra optie

RAAMSTICKERS
Zoveel mogelijk met pin 
betalen, 1,5 meter afstand 
houden, een winkelmand-
je gebruiken: met een 
raamsticker weet iedereen 
nog voor binnenkomst 
welke coronaregels 
gelden in kledingwinkels, 
supermarkten en andere ondernemingen. Raam-
stickers zijn eenvoudig te bevestigen op de binnen- 
of buitenkant van ramen, schuifdeuren en andere 
glazen oppervlaktes.
• In alle bekende formaten of eigen afmetingen
• Keuze uit meerdere materialen en veredelingen
• Voor binnenzijde of buitenzijde raam

VEILIGHEIDSHESJES
Ook bij topdrukte moeten werknemers in supermarkten, bouwmarkten, 

tuincentra en andere plekken waar veel mensen 
komen kunnen rekenen op een veilige werk-
omgeving. Felgekleurde veiligheidshesjes zijn 
een effectief hulpmiddel om bezoekers eraan te 
herinneren om 1,5 meter afstand te houden. Van 
elkaar én van het aanwezige winkelpersoneel.
• Leverbaar in 13 kleuren
• Van maat S tot 5XL
• Bedrukking in PMS of volledig in kleur

BUTTONS
Klanten eraan herinneren om voldoende afstand 
te houden van personeel of steun betuigen aan 
bepaalde branches? Wat de boodschap ook is, 
buttons zijn een uitstekende manier om de geza-

menlijke strijd tegen 
het coronavirus te 
onderstrepen.
• Rond in 5 formaten, 
   vierkant in 1 formaat
• Ook te verkrijgen
   met rozette
• Met speld, clip of 
   magneet

DISPLAYS
Opvallende presentatiesystemen 
voor (hygiëne)reminders op de 
winkel- en werkvloer. Welke maat-
regel je ook wilt communiceren, 
met deze eenvoudig op te zetten 
binnen- en buitendisplays weten 
bezoekers en werknemers precies 
waar ze aan toe zijn.
• Geanodiseerd
   aluminium
• Met kliklijst voor 
   verschillende for-
   maten posters
• Vaste hoogtes en
   een in hoogte ver-
   stelbaar model
• Ook een outdoor 
   model beschikbaar

POSTERS
Aan de 
muur of op 
het raam: 
met posters 
informeer je 
iedereen snel 
en duidelijk 
over de anti-corona-aanpak op de 
winkel- of werkvloer. Welk formaat 
je ook kiest, dit product zorgt ervoor 
dat de serieuze boodschap goed 
blijft hangen bij het grote publiek.
• In alle denkbare formaten of
   eigen afmetingen
• Keuze uit diverse materiaalsoorten, 
   inclusief neon
• Whiteboardlaminaat als optie om 
   op de poster te schrijven

Bereid je voor op de 1,5 meter samenleving.
Wij kunnen je hierbij helpen!
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Voor prijzen of  

meer informatie 

kunt u contact met 

ons opnemen via 

info@dunnebier.nl

of  0294-256200

MONDKAPJES
Wereldwijd is het op steeds meer plekken 
verplicht om je neus en mond te bedekken.
In deze categorie heb je keuze uit niet één,
maar twee modellen: standaard en premium.
• Dubbel gelaagd
• Herbruikbaar, wasadvies 60°C
• Niet gecertificeerd, niet medisch
Standaard: dubbelgeslagen 140 g/m² (knitted) 
polyester. Voorzien van een opening aan de 
zijkant voor een eventueel filter.
Premium: 120 g/m² “cotton look” polyester 
(woven) aan de buitenzijde en een 80 g/m² 
spunbond polyproylene aan de binnenzijde 
(non woven, extra zacht, Oeko-Tex Standard 
100 (klasse 2) certificering). Met een flexibele, 
aluminium 
“nose bar” 
voor een 
verbeterde 
pasvorm.

PREVENTIESCHERMEN
Dé oplossing voor veilige werkplekken en horecazitplaatsen. 
Deze preventieschermen gaan verspreiding van het corona-
virus actief tegen door medewerkers, klanten en gasten te 
beschermen tegen nies-, kuch- en hoestdruppeltjes. Kies 
afhankelijk van de ruimte voor een hangende of staande 
variant.
• Staande en hangende oplossingen
• Budget versie van re-board karton
• Bureauscherm met doorzichtig venster
• Luxe aluminium vloerschermen met transparant doek
• Inclusief voetplaten of plafondbevestiging

ROLL-UP BANNER
TRANSPARANT
Met een transparante roll-up banner 
creëer je eenvoudig aparte hoekjes 
of looppaden ter voorbereiding op 
de 1,5 metersamen-
leving. Zo kunnen 
horecagelegenheden 
en sportscholen hun 
deuren straks weer 
veilig openen. Het 
materiaal is afneem-
baar en dus goed 
schoon te houden.
• In 4 staande formaten
• Materiaal is een
   transparante PET-film (pvc-vrij)
• Met bijpassende tas

ROLL-UP BANNERS
Direct bij 
binnenkomst 
de corona-
maatregelen 
onder de 
aandacht 
brengen? 
Dankzij de 
vorm en 
grootte van 
deze opvallende banners kan nie-
mand om de boodschap heen. De 
transparante variant van dit product 
is inzetbaar als scheidingswand.
• 9 afmetingen
• Volledig in kleur, enkel- of dubbelzijdig
• Geleverd in handige tas

HEKWERKBANNER
Met deze stevige hekwerkbanners maak je 
eenvoudig looppaden waarlangs klanten vei-
lig een winkel kunnen betreden en verlaten. 
Met een opvallende opdruk communiceer je 
daarnaast tegelijkertijd op effectieve wijze de 
coronaregels die bij binnenkomst gelden.
• Enkelzijdig en dubbelzijdig te bedrukken
• Beschikbaar voor dranghek en bouwhek
• Bevestigingsmateriaal bij te bestellen

PUZZELS
Nu mensen noodgedwongen veel tijd thuis door-
brengen zijn puzzels populairder dan ooit. Verras 
medewerkers of zakelijke contacten met een leg-
puzzel, voorzien van een foto en/of logo, volledig 
in kleur. Een mooi gebaar om de quarantainever-
veling buiten werktijd tegen te gaan.
• In rechthoek en hartvorm
• 9 varianten, van 24 tot 1000 stukjes
• Geleverd in hersluitbaar zakje en blanco doos
• Vanaf 1 stuk

STOEPBORDEN
Een stoepbord is ideaal om nog voor het 
betreden van een winkel te laten weten 
welke maatregelen gelden. Worden de regels 
aangepast? Dankzij de flexibele kliklijst is het 
verwisselen van posters 
zo geregeld. Zo houd je je 
coronacommunicatie altijd 
up-to-date.
• Als swingbord en
   klapbord
• Beschikbaar in A- en 
   B-formaten
• Inclusief set inlegvellen

PAPIEREN TASSEN
Nu veel horecagelegenheden afhaal- en 
bezorgopties aanbieden, zijn papieren tassen 
onmisbaar geworden. Deze praktische draag-
tassen hebben een platte lus en een brede 
bodem. Bijkomend voordeel: de papieren va-
riant is een milieuvriendelijk 
alternatief voor de traditio-
nele plastic tas.
• Beschikbaar in wit en kraft
• In 7 formaten, van 3 tot
   18,5 liter
• Bedrukking 1 tot 3
   PMS-kleuren

KAARTEN
Kaarten zijn 
een populaire 
manier om 
thuiswerkend 
personeel of 
klantrelaties 
een hart onder de riem te steken 
in tijden van sociale afstand.
• Gevouwen of ongevouwen
• Keuze uit tientallen materialen 
en veredelingen
• Als optie met bijpassende 
envelop

SPEELKAARTEN
Verras klanten of medewerkers met een gepersonaliseerde set speelkaarten. Een speels 
geschenk met je eigen ontwerp en verpakt in een bedrukt doosje.
• 52 kaarten, in bridge- en poker- formaat
• Bedrukking achterzijde met of zonder witte rand
• Speelzijde met internationale kaarttekens of eigen design
• Keuze uit verschillende doosjes
• Vanaf 75 stuks



	 	 	 	 				’s-Graveland,	27-05-2020

Geachte	klant,		relatie,

Er	is	een	tijd	van	komen	en	er	is	een	tijd	van	gaan.
Onze	tijd	van	gaan	is	nu	gekomen.
Na	ruim	50	jaar	hebben	wij	doen	besluiten	om	onze	zaak	per
30-06-2020	te	beëindigen.

“Het is mooi geweest”

Wij	bedanken	U	hartelijk	voor	het	in	ons	gestelde	vertrouwen	al
die	jaren	en	wensen	U	voor	het	vervolg	het	allerbeste	toe.

Met	vriendelijke	groeten	en	nogmaals	bedankt,

Peter	en	Jan	Kroegman

Voor	uw	vervolg	bevelen	wij	U	graag	aan:

Voor verkoop - onderhoud - garantie
Stam	Renault	Bussum
Prinses	Beatrixplantsoen	42-44
1402	TS	Bussum
Tel.	035-2050210

Of

Voor universeel - occasions - onderhoud - service
Autobedrijf	T.	van	Rijn
Cannenburgerweg	73b
1244	RH	Ankeveen
Tel.	035-6562253

P.S.
Heeft	U	wellicht	nog	zomer-winterwielen	bij	ons	in	de	opslag,
dan	verzoeken	wij	U	vriendelijk	deze	tijdig	doch	uiterlijk
15-07-2020	bij	ons	weg	te	halen.

     TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE    
Twingo Collection 5drs Geel 06-2019 2000 km 13500,-

Twingo Diesel 3drs Zwartmet. 05-2011 265000 km   2950,-

Captur Dynamique tce-90 Ivoire 04-2016 56000 km 12750,-

Captur Ed.One  tce-120 Brons/Zwart 04-2018 15000 km 19750,-

Megane Coupe 1.6 Zilvermet. 02-2001 115000 km   2500,-

Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007 190000 km   3750,-

Kadjar Intens Automatic tce-140  Zilvermet. 04-2019 4500 km 29750,-

Peugeot 5008 Premiere Antracietmet. 11-2009 165000 km   6500,-          
2 cabrio’s voor het zonnige voorjaar

Opel Tigra 1.4 Twin-Top Sport   Blauwmet. 07-2007 61000 km  4600,-

Renault Megane 1.6-CC Dynamique  Beigemet. 01-2005 190000 km  3500,-

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 
 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!



Woensdag 27 mei 2020
9LOKAAL

Nieuw jeugdbestuur bij    
SV Loosdrecht
LOOSDRECHT
Bij SV Loosdrecht loopt 
een gloednieuw jeugdbe-
stuur zich warm om straks 
helemaal klaar te zijn voor 
een nieuw voetbalseizoen.

Het jeugdbestuur staat onder 
leiding van Jur Koetze, die 
als kersverse jeugdvoorzitter 
wordt ondersteund door Chris-
tiaan Saalmink (manager ope-
rationele voetbalzaken jeugd), 
Simon Arp (manager tech-
nische voetbalzaken jeugd) 
en Rolf de Graaf (manager 
activiteitencommissie jeugd). 
Het jeugdbestuur pakt met 
nieuw elan de voetbalschoen 
op. Daar staan een paar an-
kerpunten voorop: de ontwik-
keling van trainers en trainin-
gen, iedereen is welkom en 
gewaardeerd en het belang-
rijkste: plezier en gezelligheid 
staan voorop bij de jeugd, dan 
komen de prestaties vanzelf!

Jur trapt meteen af met een 
van zijn belangrijkste speer-
punten: “Voor de jeugd die met 
veel plezier en gezelligheid 
willen trainen en voetballen 

om zo als speler tot een leuk 
niveau te groeien, is SV Loos-
drecht de voetbalclub waar je 
moet zijn!”

EERST PLEZIER,
DAN PRESTATIE

 
Winnen altijd leuk
Bij de jongste jeugd wil Jur niet 
spreken van selectieteams. 
“We willen wegblijven bij ter-
men als selectie bij de jeugd 
tot en met 12 jaar. Plezier met 
vriendjes en vriendinnetjes 
gaat boven prestatie. Maar 
uiteraard is het winnen van 
een spelletje altijd leuk.” En 
daarbij is het belangrijk dat ie-
der jeugdlid zich gewaardeerd 
voelt, vult Christiaan aan. “Ie-
der lid moet zich waardevol, 
gewaardeerd, gezien en ge-
hoord voelen”, zegt hij. Chris-
tiaan heeft inmiddels wat erva-
ring bij de jeugd. “Als manager 
operationele voetbalzaken 
jeugd ga ik, samen met een 
team van enthousiaste coördi-
natoren, proberen alle jeugd-
leden en ouders te ontzorgen 
ten tijde van het lidmaatschap 
bij SV Loosdrecht.”

Trainen en activiteiten
Uiteraard is het wel de bedoe-
ling dat voetballers zich ontwik-
kelen bij SV Loosdrecht. Daar 
heeft elke speler natuurlijk zijn 
eigen verantwoordelijkheid in, 
maar de omstandigheden wor-
den geregeld door Simon Arp. 
Hij bewaakt de kwaliteit van 
trainers en coaches, draagt 
zorg voor passende ontwikkel-
plannen en is een belangrijke 
schakel tussen jeugd en seni-
oren als het gaat om doorstro-
ming van spelers.
Uiteraard horen daar leuke 
activiteiten en af en toe een 
feestje bij. En dan komt Rolf 
om de hoek kijken. Hij gaat 
o.a. nadenken over nieuwe 
activiteiten. Centraal staat dat 
het voornamelijk leuk moet 
zijn op de voetbalclub en dat 
de prestatie dan vanzelf komt, 
aldus Rolf. En dat straalt dit 
nieuwe jeugdbestuur duidelijk 
uit. Niet alleen de voetballer-
tjes staan te trappelen om na 
de coronatijd weer de wei in 
te gaan, het nieuwe jeugdbe-
stuur trappelt net zo hard mee.

   
 

NL-Alert controlebericht 8 juni
NOORD-HOLLAND
Maandag 8 juni rond 12.00 
uur zendt de overheid een 
NL-Alert controlebericht 
uit in heel Nederland. Ook 
in Noord-Holland. Het 
NL-Alert controlebericht 
ontvang je op je mobiel. 
Daarnaast is het NL-Alert 
controlebericht te zien op 
steeds meer digitale re-
clameschermen en digita-
le vertrekborden van bus, 
tram en metro. Vanaf nu 
ook op digitale vertrekbor-
den van de NS.

Met het NL-Alert controlebe-
richt kun jij ervaren hoe het is 
om een NL-Alert te ontvangen. 
Zie je een NL-Alert? Lees me-
teen het bericht, kom in actie 
en help anderen.

Wanneer NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en infor-
meert je over noodsituaties 
zoals een grote brand, terro-

ristische aanslag, epidemie of 
onverwacht noodweer. In een 
NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en 
waar je meer informatie kunt 
vinden.

Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je 
mobiel. Daarvoor hoef je niets 
te doen. Wanneer je een NL-
Alert op je mobiel ontvangt, 
laat je telefoon een hard en 
doordringend alarmgeluid ho-
ren. Let op: het NL-Alert con-
trolebericht kan luid binnenko-

men als je een koptelefoon of 
oortjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op 
steeds meer digitale reclame-
schermen en digitale vertrek-
borden van trein, bus, tram en 
metro.

Dit moet je doen bij een  
NL-Alert
Lees meteen het bericht.
Volg het advies op.
Informeer en help de mensen 
om je heen.

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 27 mei 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

In TV Magazine komen di-
verse onderwerpen aan bod 
zoals sport bij Gooise Meren 
Beweegt en het suikerfeest. 
Ruud Bochardt staat in In Der-

de Termijn stil bij het vertrek 
van Sandra van Rijkom, oud 
wethouder in Wijdemeren. Ze 
verhuist naar Deventer. Daar-
naast zendt GooiTV op Eerste 
Pinksterdag een protestante 
en een katholieke kerkdienst 
uit. Andreas van der Schaaf 
laat weer van zich horen in De 
Dag van Andreas.

#samenvoordieren

WORD
DONATEUR

OF KOM 
IN ACTIE!GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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TOPPERS

Foodstore ‘t Gooi; het adres voor de consument 
die van lekker eten en drinken houdt.
•   dagelijks aanbod van verse vis, vlees, gevogelte en groenten/fruit
•   vele delicatessen en ruim wijnassortiment
•   ruim opgezet -> 1½ meter afstand is geen probleem
•   vele interessante weekacties
•   voor privé en/of zakelijke aankopen; kooppas is niet nodig!
•   Foodstore zorgt voor thuis uit eten gaan!

Openingstijden maandag – vrijdag 10.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00 – 17.00 uur

PRIJZEN 

INCLUSIEF
 BTW Week WEEK 22 2020 van maandag 25 mei t/m zaterdag 30 mei

*Prijs kan variëren door gewicht. **Actiepercentage is in prijs doorberekend. Zolang de voorraad strekt. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 Zowel voor particulieren als zakelijk zonder kooppas. Alleen pin mogelijk.

  Foodstore ‘t Gooi is gevestigd op de Franse Kampweg 38 in Bussum (voorheen Hocras locatie).

Lekker eten & drinken voor kleine prijsjes

(4,36 excl. btw)

4,75

Olijfolie Pomace
SABROSO 
fles 1 liter
25.150.57

Theelichten met cup
GOUDA  
8 branduren
zak 100 stuks
53.917.35

(7,40 excl. btw)

8,95

Satésaus
PRIMA 
emmer 3 kilo
23.147.30

(9,17 excl. btw)

10,00
(2,16 excl. btw)

2,35

Sauzen
GOUDA’S GLORIE 
bijvoorbeeld: mosterd 
of fritessaus 25%
tube 850 ml
23.155.22 - 23.195.74 e.a.

Vanaf

Hamburger 
BLACK ANGUS
4 stuks à ca. 120 gram
33.650.13

(5,50 excl. btw)

5,99*

Noorse gerookte zalm
langgesneden
per pak 200 gram
47.622.18

(5,04 excl. btw)

5,49

Ossenhaasspies 
greek passion  
5 stuks à ca. 60 gram
33.687.02

(4,54 excl. btw)

4,95*

Kipdijsaté
GILDEHOEN 
gegaard, 26x ca. 80 gram
kiloprijs
44.285.55

(9,13 excl. btw)

9,95*
Rundvlees 
croquetten 
VAN DOBBEN  
doos 20 stuks à 100 gram
46.111.68

(14,63 excl. btw)

15,95

Slagroomsoesjes  
POPPIES 
doos 1 kilo, ca. 75 stuks
46.516.43

(6,19 excl. btw)

6,75
Hollandsche kalfsvlees 
croquetten   
PRIMA/VHC
doos 18 stuks à 100 gram
46.150.87

(8,21 excl. btw)

8,95

(5,46 excl. btw)

5,95
Witte bolletjes  
CHAUPAIN 
gesneden
doos 32 stuks
41.141.20

(3,71 excl. btw)

4,49

Sauvignon Blanc
NOGALES 
Chili
fles 75 cl
08.827.05

(1,51 excl. btw)

1,65

Appelsap
FLEVOSAP 
fles 1 liter
02.858.76

Rosé Grande 
Olivette
LA BAUME  
Pays d’Oc, Frankrijk
fles 75 cl
08.346.49

(4,95 excl. btw)

5,99

(3,71 excl. btw)

4,49

Cabernet 
Sauvignon/Merlot
NOGALES 
Chili
fles 75 cl
08.827.13

voor
particulieren

en zakelijk
zonder
kooppas
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Nationale Buiten-
speeldag 10 juni
REGIO
Tijdens deze unieke peri-
ode is het zeer belangrijk 
voor kinderen om gezond 
te blijven en buiten te kun-
nen blijven spelen. Nickelo-
deon en Jantje Beton heb-
ben daarom besloten om 
op woensdag 10 juni voor 
de 13e keer de Nationale 
Buitenspeeldag te organi-
seren. Vorig jaar hielpen 
meer dan 1.000 lokale ini-
tiatieven mee om meer dan 
100.000 kinderen volop te 
laten buitenspelen. Deze 
13e editie belooft door de 
huidige situatie een histori-
sche dag te worden.

Dit jaar gaan er, volgens de 
richtlijnen van het RIVM en 
de overheid, geen grote spee-
levenementen plaatsvinden. 
Nickelodeon en Jantje Beton 
geven de komende tijd via 
www.buitenspeeldag.nl echter 
éxtra veel tips op welke manier 
kinderen alsnog veilig buiten 
kunnen spelen (denk aan een 
racebaan krijten op de stoep, 
touwtjespringen, balspelletjes, 
en veel meer!). Daarnaast 

kunnen kinderen en lokale or-
ganisaties op de site ook de 
toffe poster van dit jaar weer 
downloaden waarmee de hele 
buurt kan zien dat het weer tijd 
is voor de Buitenspeeldag.
Beide organisaties bieden zo 
op hun eigen manier een hel-
pende hand bij het creëren 
van spellen, speelplekken en 
het organiseren van speelac-
tiviteiten. De komende weken 
zullen Nickelodeon en Jantje 
Beton campagne voeren om 
zoveel mogelijk kinderen te la-
ten spelen en ook dit jaar gaat 
de Nickelodeon zender zoals 
gebruikelijk op de Buitenspeel-
dag op zwart.
Tijdens deze bijzondere editie 
spelen wij samen met de Jo-
han Cruyff Foundation en de 
Krajicek Foundation. Beide or-
ganisaties zetten zich al jaren 
in voor het belang van regel-
matig buiten spelen en sporten 
en ondersteunen onze bood-
schap dan ook van harte. Deze 
editie zetten we ons dan ook 
samen in zodat we nog meer 
kinderen kunnen motiveren om 
lekker naar buiten te gaan.
www.buitenspeeldag.nl

   

Online kerkdienst NGK 
Loosdrecht
LOOSDRECHT
Nu de leden van de Ne-
derlands Gereformeerde 
kerk in deze coronatijd 
niet samen kunnen komen 
in het kerkgebouw aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk 124 
is er iedere week een opna-
me van een kerkdienst.

Iedereen kan deze dienst van-
af de zondagmorgen volgen 
via www.ngkloosdrecht.nl De 
opnames worden met profes-
sionele apparatuur gemaakt op 
een doordeweekse dag. Naast 
de verschillende voorgangers 
leest steeds een ander ge-
meentelid een stuk uit de Bij-
bel, zodat de kijker bekende 
gezichten langs ziet komen. De 
opgenomen beelden worden in 
de montage afgewisseld met 
opnames van Nederland zingt 
van de EO. De kijker kan dan 
thuis enthousiast meezingen 

met liederen die ooit in volle 
kerken werden gezongen!
Daarnaast heeft de websitebe-
heerder een soort Facebook 
gemaakt op de website, waar 
de kerkleden berichtjes en fo-
to’s kunnen plaatsen over hoe 
het hen vergaat nu men elkaar 
niet ziet of spreekt: NGKL-soci-
aal. Zo blijven de leden met el-
kaar verbonden in deze span-
nende tijd.

Vestiging Bibliotheek Gooi 
en meer Loosdrecht weer 
open
WIJDEMEREN
Met hier en daar wat ‘an-
derhalve meter’ aanpas-
singen, zoals het verplich-
te mandje en het volgen 
van de looproute, kunnen 
mensen weer volop terecht 
voor het lenen en terug-
brengen van boeken. De 
vestiging van Bibliotheek 
Gooi en meer in Loos-
drecht is weer geopend 
op: maandag, woensdag 
en vrijdag van 14.00 – 
17.00 uur. De vestiging in 
Nederhorst den Berg blijft 
nog even gesloten.

Voor alle 67+ leden die nog niet 
naar de bibliotheek kunnen 
komen is nog steeds de 67+ 
Bezorgservice actief. Een be-

zorgdienst waarbij een pakket 
boeken (tot aan de voordeur) 
bij je wordt thuisgebracht. Wil 
je liever een verrassingstas 
afhalen of enkel dat wat je ge-
reserveerd hebt? Ook dat kan 
met de afhaalservice.

Voor alle vragen is de help-
desk nog steeds bereikbaar; 
per mail via helpdesk@biblio-

theekgooienmeer.nl en tele-
fonisch op 085 – 2085418 op 
werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Kijk voor je bezoek aan de bi-
bliotheek en voor alle actuele 
informatie over de openingstij-
den en de nieuwe huisregels 
op de website:
www.bibliotheekgooienmeer.nl

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Lieve (ome) Jan,

Langzaam ben je van ons weggegleden, 
elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je iets ontnomen, de zwager
en oom van vroeger was je niet meer. 
Wij zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden wij je niet. 
Het is een gemis, een stille pijn dat je nooit 
meer bij ons zou zult zijn. 

Wij zullen je missen

Gea 
Cynthia 
Patrick 
Mark en Tessa

Tot het laatste toe 
wilde je leven,
door je sterke wil gedreven.
Je geest nog op volle kracht, 
maar over je lichaam 
had je geen macht. 

Verdrietig hebben 
wij afscheid genomen 

van mijn lieve man 
en onze vader

Jan Huisman
Ankeveen, 1 juni 1949

Loosdrecht, 23 mei 2020

Hoe jij omging met 
het naderende einde van 

je leven, daarvoor hebben 
wij enorme bewondering.

Lia
   Gert-Jan
   Peter
Daisy 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 125
1231 KP  Loosdrecht

Jan is thuis.

De crematieplechtigheid 
zal op vrijdag 29 mei in 

familiekring plaatsvinden
vanwege de huidige 
omstandigheden.

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

FAMILIEBERICHTEN



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


