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WIJDEMEREN?

NIEUWSSTER
Gouden huwelijk Annet en Jan Manten
Door: Loes Manten

BREUKELEVEEN
Op 19 november a.s. zijn
Jan Manten, beter bekend
als de Burgemeester van
Breukeleveen,
en
zijn
vrouw Annet 50 jaar getrouwd.

ontvangen. Moest er iets georganiseerd worden? Vraag Jan
Manten, die helpt wel. En als je
zelf vaak bij grappen en grollen
aanwezig was, kan je er op rekenen dat je ooit eens ‘teruggepakt’ gaat worden, zeggen
familie en vrienden van het
bruidspaar.

zat hij ook op de muziek, Soli
Deo Gloria. Hij bespeelde verschillende instrumenten en
heeft later de drumband een
boost gegeven en eindigde als
Tambour-maître. Er is nog veel
meer: lid van de visvereniging
en betrokken bij Sinterklaas en
de Oranje- optocht in Tienhoven. Voorzitter van de biljartclub en deelnemer aan de 5
mei optocht in Loosdrecht.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

ZE NIET IN HET ZONNETJE ZETTEN IS
GEEN OPTIE
Links en rechts
Breukeleveen was een deelgemeente van Breukelen, wat
hoorde bij de provincie Utrecht.
Door een herindeling kwam
Breukeleveen onder NoordHolland te vallen bij Wijdemeren. Annet en Jan zijn beide altijd actief geweest, zowel links
van Breukeleveen (Tienhoven
en Maarssen) als rechts van
Breukeleveen, Nieuw Loosdrecht. Zo was Jan lid van de
brandweer in Tienhoven. Daar

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
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Vergeet niet, achter Jan staat
zijn sterke vrouw Annet. Als
trotse dochter wil ik het volgende over het bruidspaar kwijt.
Ik heb de laatste twintig jaar
in Oostenrijk gewoond, dus
we hebben een iets andere
band gehad dan de meeste
doorsnee gezinnen. Wij, mijn
broer(tje) en ik, zijn nooit iets
tekort gekomen. Bij ons thuis
was het een zoete inval. Altijd
druk met van alles, ’s winters
en zomers. Voor de feestdagen
stond mijn vader voor de muziekvereniging 15000 oliebollen en 5000 appelbeignets te
bakken. Het was nooit saai was
bij ons op het erf. Mijn vader
was opzichter bij Staatsbosbeheer en ik merk dat hij steeds
weer meer met de natuur bezig
is. Hij houdt van Breukeleveen

www.veermanmakelaars.nl

en de omgeving en de plassen.
Mijn moeder is de stille kracht
in de familie. Het liefst zorgt ze
voor alle ouderen in Wijdemeren en Stichtse Vecht. Een heel

groot hart, daarom staat ook
ma echt voor iedereen klaar
die haar hulp vraagt. Namens
iedereen nog vele jaren samen
in goede gezondheid.
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Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333

Foto: Annet en Jan Manten

Onze kantoren
Nootweg 37 Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsedijk 238
Loosdrecht (op afspraak)

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

●

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

KELAARS.NL

Al vier jaar ligt er een draaiboek klaar, voor wat hét feest
van het jaar moest worden. Het
coronavirus is echter zo dichtbij gekomen binnen de familie
en vriendenkring dat ze één
wens hebben uitgesproken:
Kom Jan en Annet niet bezoeken. Ze zullen nooit iemand
voor de deur laten staan, maar
ze willen niet dat hun bruiloft
een besmettingsbron wordt.
Annet heeft jarenlang in de
Beukenhof gewerkt. Jan was
actief bij veel verenigingen,
hij heeft alles stopgezet, wat
betekent dat ze nergens op
bezoek gaan en geen bezoek

#samenvoordieren
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

UWAUDICIEN

Alarmnummer

INLOOSDRECHT
VOORDELIG EN IN DE BUURT

In verband met de
situatie in Nederland
zijn er geen reguliere
kerkdiensten.
Wij verwijzen u naar
de website van uw
eigen kerk voor de
mogelijkheden.

ONZICHTBAAR
HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

99

EURO

VOLUMEREGELING
MET DE SMART-APP

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar
Wij verzorgen uw declaratie

MAAK NU EEN AFSPRAAK BIJ
BUFFING OPTIEK & AUDIOLOGIE
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Meer informatie of meedoen?

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

WWW.DENIEUWSSTER.NL

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/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Hele week
Vleeswarentrio:
Gebraden gehakt, boerenham en
gebraden kiprollade
samen 300 gram

€ 5,50

Bij Oma’s stoofpot of Heerlijke Hazenpeper een
bakje Puree Bien Sûr GRATIS!
400 gram €
Oma’s stoofpot
400 gram €
Heerlijke Hazenpeper
Tiroler Würstel

Oostenrijkse worsten met spek en kaas

per stuk

7,98
9,98
€ 1,98

Op onze website vindt u alle vaste- en dagaanbiedingen.

WALNOOTCARAMELTAARTJE
5,25

www.v a nommerenbanket .n l
VanBel
Hogendorplaan
32 • Hilversum • T 035 - 621 32 31
Meer informatie?
035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Geldig t/m woensdag 18 november

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

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

LOKAAL
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Ons landschap en de nieuwe		

Burgemeester Larson

ruimtelijke projecten

sluit bedrijfspand voor

Ingezonden brief
Provincie Noord-Holland stelde onlangs een nieuwe omgevingsverordening vast. Het
landschap van Wijdemeren
krijgt nu meer bescherming.
Dit was hard nodig, want ons
college vindt die bescherming
minder belangrijk. Commerciële
projectontwikkelaarsplannen moeten volgens het
college voorrang krijgen op
schaarse natuur, verkeersveiligheid en de ruimtelijke
kwaliteit. Bovendien neemt dit
college de mening van vele inwoners niet serieus. Zo werd
voor het plan Zuidsingel fase 8
een digitale participatiebijeenkomst gehouden, georganiseerd door de projectontwikkelaar zelf, niet onafhankelijk
dus. Tevoren werd gezegd dat
het onderwerp ‘verkeer’ niet

aan de orde mocht komen.
Je vraagt je af hoe het zover
heeft kunnen komen. Nederland stond bekend om zijn
goed georganiseerde planologie die ons cultuurlandschap,
onze waterrijkdom en onze
langzaam gegroeide stedelijke structuren prachtig voor het
voetlicht bracht. Maar we zien
hier in onze gemeente, ook
elders helaas, een wethouder die de druk en listen van
marktpartijen niet kan weerstaan. De Lokale Partij vindt
dat je als gemeente eerst zélf
een plan moet hebben en dán
pas om tafel moet gaan met
wie dan ook.
Ik betitelde de aanpak van
onze wethouder, tijdens de behandeling van deze verordening bij de provincie, als ‘cow-

boyacties’. Maar het is nog
veel treuriger dan dat! Er is
namelijk niet alleen sprake van
overhaaste bouwprojecten in
de polders, die de provincie
zal tegenhouden en waartegen nu al veel verzet bestaat,
maar óók ons beeldbepalende
groen en bomen zijn niet veilig!
Ik maak me grote zorgen om
ons karakteristieke landschap.
Een evaluatie (van maart) van
het bomenbeleid liet zien dat
er veel is misgegaan. Maar
de betreffende wethouder laat
weten dat de discussie over
die evaluatie nog eventjes zal
worden uitgesteld. Dus gaandeweg gaat nu veel verloren.
Gaat ons landschap zo niet
naar de knoppen?
Renée Wijnen,
raadslid voor De Lokale Partij

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

zes maanden
WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren heeft
vrijdag 6 november een
bedrijfspand aan de Industrieweg in Loosdrecht
gesloten voor de duur van
zes maanden. Eerder is in
dit pand handel in goederen gesignaleerd, bestemd
voor de drugshandel.
Woensdag 30 september is
er in dit pand een grote integrale doorzoeking geweest,
op basis van verdenkingen
van het faciliteren van de productie en handel in drugs. De
politie heeft samen met het
Openbaar Ministerie, de gemeente Wijdemeren en het
UWV onderzoek gedaan naar
strafbare feiten binnen het bedrijf. Er is een groot deel van
de bedrijfsvoorraad in beslag
genomen.

Damoclesbeleid
Uit van politie ontvangen informatie en de aangetroffen situatie in het bedrijfspand is voor
burgemeester Larson zeer
aannemelijk dat vanuit deze
onderneming criminaliteit is
gefaciliteerd, waardoor sprake is van ernstige verstoring
van de openbare orde. Met de
sluiting heeft de burgemeester
het Damoclesbeleid toegepast. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast de
strafrechtelijke maatregel van
de politie en het Openbaar Ministerie worden opgelegd om
gevaarlijke situaties op te heffen. De sluiting houdt in dat de
toegang tot het perceel voor
een periode van zes maanden
is afgesloten en verzegeld.
Het is gedurende deze periode verboden het perceel te
betreden. Overtreding van dit
verbod is een strafbaar feit.

Toekomst bedrijventerreinen pittige uitdaging
venterreinen. Weliswaar komt
er mogelijk in Wijdemeren
een uitbreiding van 10 ha.
op Ter Sype naast woningbouw. Maar verbetering is
echt nodig, omdat er diverse
grote spelers zijn die economisch van belang zijn.” In het
rapport worden 123inkt op
Nieuw-Walden, de Avonturenfabriek op de Rading en Zijtveld en Eurosort op De Boomgaard genoemd.

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder
Jan
Klink
vraagt aandacht voor de
toekomst van de bedrijventerreinen in de dorpen.
Hij baseert zich op een
uitgebreid rapport van Bureau Buiten.
Uit het rapport blijkt dat de

Wijdemeerse
bedrijventerreinen te maken hebben met
een viertal vraagstukken. Met
uitzondering van De Boomgaard aan de provinciale
verbinding N201 is de ligging
ongunstig, aan kleine wegen
voor lokaal verkeer. Ook is
uitbreiding beperkt, omdat de
terreinen veelal zijn omgeven
door de harde natuurgrenzen.
Ten derde zien de terreinen

er meestentijds rommelig uit,
qua bestrating, uitstraling en
parkeerruimte, ook de kwaliteit van de panden is niet
bijzonder. Tot slot klagen de
ondernemers over de slechte
digitale bereikbaarheid.
Niets doen is volgens de wethouder geen optie. “Er is in
de regio Gooi en Vecht een
behoefte aan 80 ha. bedrij-

Weliswaar zijn de meeste Wijdemeerse bedrijven buiten de
terreinen gevestigd. En zijn er
slechts 1300 banen gevestigd
(15% van alle banen in Wijdemeren), toch mag het belang
niet onderschat worden. Blijkbaar hebben de ondernemers
het wel naar hun zin op die
terreinen, want de bezettingsgraad is hoog, er is nauwelijks
leegstand. Door de coronacrisis zal het moeilijker worden
om het hoofd boven water te
houden.
Allerrommeligst
Van
De
Boomgaard,
Nieuw-Walden, de Rading,

de Zodde, de Reeweg en De
Slenk kan laatstgenoemde
aan de Cannenburgerweg in
Ankeveen zonder twijfel het
allerrommeligst worden genoemd. Gesitueerd aan een
smal boerenweggetje waar
her en der veel auto’s in de
berm staan.
Dat is de wethouder ook opgevallen. Hij pleit voor een
verbinding tussen De Boomgaard en De Slenk, waardoor
een betere ontsluiting kan
plaatsvinden. Het liefst zou
Klink zien dat beide terreinen
naar elkaar toegroeien. Daarvoor is nog een lange weg te
gaan. Ondernemers zullen
het zelf moeten oppikken, hetgeen een forse financiële injectie vereist. Bovendien heb
je te maken met weilanden
rondom die als natuurgebied
staan ingetekend. “Het is niet
statisch, kaartjes veranderen.
Er is van alles mogelijk, in
goed overleg”, sluit Jan Klink
hoopvol af.
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APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Secretariaatswissel					

✓ Wijdemerenfonds

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO
Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

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

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

TIJDELIJKE OVERBRUGGING
WONEN
Chalet Parc De Vechtoever verhuurt diverse recreatiewoningen.
De chalets zijn fraai gelegen met parkeergelegenheid.
De chalets zijn goed geïsoleerd, volledig ingericht en zeer geschikt als tijdelijke woning voor overbrugging tussen 2 huizen
of bij verbouwing.
De minimale huurtermijn is 2 maanden en er wordt uitsluitend
voor bepaalde tijd verhuurd.
Huurprijs vanaf € 975,- per maand.

www.vechtoever.nl • 0294 25 16 92

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Saucijzenstaaf
per stuk € 4,50

WIJDEMEREN
Sinds september is Kim
van den Berg de nieuwe
secretaris van het Wijdemerenfonds. Zij neemt het
stokje over van Saskia
Luijer. De dames gaan in
onderstaand dubbelinterview samen in gesprek.
Vijf vragen van Kim aan
Saskia
1. Jij bent bij aanvang van het
fonds niet zomaar gevraagd.
Je bent heel actief binnen Wijdemeren. Waar kunnen mensen jou van kennen? “Ik denk
met name als redactielid van
het Weekblad Wijdemeren en
de Nieuwsster, co-presentator
van het GooiTV programma
‘In gesprek met’, vrijwilliger
van de Hervormde Gemeente Kortenhoef, saxofonist (en
oud-bestuurslid) van muziekvereniging Amicitia en secretaris van de Avondvierdaagse
Kortenhoef.”
2. Voor wie het Wijdemerenfonds niet kent, kun jij als
voormalig bestuurslid vertellen waar het fonds voor staat?
“Het doel van het fonds is om
de saamhorigheid in Wijdemeren te versterken. Om het contact in de buurt te vergroten
en om de omgeving meer te
verbinden. Inwoners die daar
initiatieven in willen nemen,
kunnen een beroep doen op
financiële ondersteuning.”
3. Wat is je grootste uitdaging
geweest als secretaris van het
Wijdemerenfonds? “Het creëren van bekendheid. Dat was
– en is nog steeds – een grote
uitdaging.”
4. Welke bijdrageverzoek aan
het Wijdemerenfonds heeft jou

Foto: Saskia (links) en Kim

het meest geraakt en waarom? “Na de uitbraak van het
coronavirus hebben we een
oproep gedaan om juist tijdens
de lockdown initiatieven te nemen gericht op verbinding en
saamhorigheid. Het idee om
‘opvrolijktasjes’ uit te delen in
de zorgcentra, vond ik toen
een prachtige aanvraag.”
5. De kerstbomen die het Wijdemerenfonds dit jaar weer in
iedere dorpskern neerzet, zijn
dit jaar ‘wensbomen’. Voor wie
zou jij een wens ophangen?
“Het klinkt misschien wat stichtelijk, maar mijn wens voor iedereen zou zijn ‘de kunst van
dankbaarheid’. Om blij te zijn
met alles wat je hebt en (nog
wél) kunt. En om dit te delen
met de mensen om je heen.”
Vijf vragen van Saskia aan
Kim
1. Ook jij bent in Wijdemeren
geen onbekend gezicht. Waar
kunnen inwoners jou van kennen? “Mensen kunnen mij
kennen via de facebookpagina De Wijdemeer en van de
artikelen die ik als ZZP’er heb
geschreven voor de Nieuwsster. Ik werk als marketing en
communicatie
medewerker
voor de kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer en ik ben
ook gewoon een moeder die
actief is als MR-lid, als luizenmoeder en als chauffeur naar
sportclubs van mijn kids.”
2. Bij het zoeken naar een
opvolger voor het secretariaat vonden we jou de ideale
kandidaat. Welke kwaliteiten
neem jij mee? “Ik denk dat
het een pluspunt is dat ik een
groot netwerk heb en dat ik benaderbaar ben. Netwerken,

content en het vergroten van
de online zichtbaarheid zijn
mijn expertises, dus toen mij
werd verteld dat het Wijdemerenfonds nog weinig zichtbaarheid heeft, zag ik daarin zeker
een rol voor mij.”
3. Wat spreekt je aan in het
Wijdemerenfonds? Waarom
zei je ‘ja’ toen je werd gevraagd? “Als eerste vind ik het
een eer dat ik ben gevraagd.
Ten tweede is mij het geregeld
opgevallen dat veel goede
initiatieven er niet komen bij
gebrek aan financiële middelen. Dat ik nu samen met het
bestuur kan kijken of wij die
financiële bijdrage kunnen leveren, vind ik ontzettend leuk.”
4. Welke ideeën heb je om
meer bekendheid te geven
aan het fonds? “Ik wil nog
eens teruggaan naar de mooie
projecten die reeds ondersteuning hebben ontvangen, om te
zien hoe het er nu voorstaat.
Bij nieuwe projecten wil ik kijken hoe we de betrokkenheid
en zichtbaarheid kunnen vergroten.”
5. Het Wijdemerenfonds bestaat nu vier jaar, hoe zou ‘t er
over nog eens vier jaar moeten uitzien? “Ik zou graag zien
dat wij een nog altijd financieel
gezond fonds zijn, dat mensen in de gemeente helpt en
diedatook wordt gevonden
door mensen die een bijdrage
willen doen. Daarom nodig ik
iedereen uit om een kijkje te
nemen op
www.wijdemerenfonds.nl.”

LOKAAL

Woensdag 11 november 2020

5

Bier, bitterballen en erwtensoep bij				
AH Loosdrecht
LOOSDRECHT
Na het bier van de Gooische Bierbrouwerij uit
Hilversum en de in Loosdrecht
wereldberoemde
erwtensoep van Roel Pos
van de KWVL zijn nu ook
de lokale producten van
Heeren van Loosdrecht
Croquetteurs te vinden in
het diepvriesvak van AH
aan de Oud Loosdrechtsedijk.
Vorige week overhandigde
croquetteur générale Jan Lagrouw het eerste doosje kroketten aan supermarktmanager
Dennis Lankreijer, die ook de
bitterballen en gemengde borrelhapjes in zijn assortiment
heeft opgenomen. Ook aan
de liefhebbers van ‘vega’ is
gedacht, zo zijn ook de veganistische groentekroketten en
de vegetarische borrelhapjes
verkrijgbaar.
Door de komst van airfryers en

ovenproducten is de frituurpan
uit veel keukens verdwenen,
maar frituren in een stevige
pan gaat ook prima. Vul deze
voor de helft met schone fri-

tuurolie, zet stabiel op het
kooktoestel, breng de temperatuur naar 180° (kookthermometer) en bak je producten tot
ze mooi goudbruin zijn.

Jan Lagrouw: “Veel consumenten denken dat ovenproducten minder vet bevatten,
dat is een misverstand, want
die worden in de fabriek eerst

voor gefrituurd. Dus zoals
chef-koks beamen gaat er
niets boven échte frituur, waar
natuurlijk ook hier geldt: geniet, maar snack met mate.”

Komt Sinterklaas naar Wijdemeren ?
WIJDEMEREN
Mendy van Dort van Stichting SLOEP was erg ongerust: kan Sinterklaas wel
naar Wijdemeren komen
in verband met alle coronamaatregelen? Wat heeft
Mendy gedaan? Natuurlijk,
een brief geschreven naar
Piet in Spanje en wat een
verrassing, hij nodigde
Mendy uit om met Sinterklaas te skypen. Sinterklaas komt hoor, dat heeft
hij Mendy beloofd. De Pakjesboot is onderweg, vol
met cadeautjes.
Bekijken!
Je kunt het gesprek tussen Sinterklaas en Mendy bekijken op
Gooi TV, www.stichtingsloep.
nl en de facebook pagina van
Sloepy Loosdrecht.
Ja …. hij komt!!
Sinterklaas heeft Mendy beloofd dat hij ’s avonds laat aan
in één van de jachthavens van
Wijdemeren aankomt en haar
gevraagd om hem dan op te
wachten zodat ze samen op
bezoek kunnen bij de burge-

meester. De aankomst kun je
bekijken op zondag 15 november vanaf 15.00 uur op Gooi
TV, www.stichtingsloep.nl en
de facebook pagina van Sloepy Loosdrecht.

Filmpjes en mails voor Sinterklaas
Wil je Sinterklaas wat vragen,
heb je een mooie tekening gemaakt, wil je voor Sint en Piet
een liedje zingen of een

dansje doen, stuur dit dan
naar Sloepy Loosdrecht op
facebook of naar info@stichtingsloep.nl ter attentie van
Sinterklaas. Op zondag 28 november zal Mendy samen met

Foto: Miransfotografie
Sinterklaas en zijn Pieten alle
inzendingen bekijken, dit is
ook weer te zien op Gooi TV,
www.stichtingsloep.nl en de
facebook pagina van Sloepy
Loosdrecht.
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FAMILIEBERICHTEN

Blijf komen!

Huisartsen en zorginstellingen blijven patiënten oproepen zich te

Als een schip verdwijnt achter de horizon,
is hij niet weg, wij zien hem alleen niet meer.
Tot op het laatst betrokken en belangstellend voor
allen die hem lief waren, maar nu hebben we hem
moeten loslaten, mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa.

Cornelis Jacobus van Rijn
Kees
* Hilversum,
4 juli 1933

† Loosdrecht,
1 november 2020
Tiny van Rijn - Beuker
Jacqueline en Henk
René en Tonny
Nelleke en Henny
Kim en Jerôme
Naomi en Stijn

melden met klachten.
REGIO
De gezamenlijke huisartsen en zorginstellingen
blijven patiënten oproepen
om met klachten huisarts
of medisch specialist te
blijven raadplegen.
Het op tijd vast stellen of behandelen van een ziekte of
kwaal, kan erger voorkomen.
Bij klachten die wijzen op corona (hoesten, verkoudheid,
koorts, etc.) is telefonisch
overleg vooraf altijd noodzakelijk. De zorgprofessionals
en -organisaties doen er alles aan om de reguliere zorg
veilig door te laten gaan. Wel
vragen ze bezoekers om een
mondkapje te dragen. Veel

zorgprofessionals zagen afgelopen voorjaar dat mensen
met klachten, waarmee ze
normaal gesproken naar de
huisarts, de specialist of een
andere zorgprofessional zouden gaan, niet kwamen. Een
veel gehoorde reden was dat
mensen de zorgprofessionals,
die toch al zo druk waren met
corona, niet wilden belasten
of dat men bang was voor coronabesmetting door bezoek
aan een zorgprofessional of
huisarts. Om te voorkomen
dat mensen onnodig lang met
klachten rond blijven rondlopen, blijven alle organisaties
uit Gooi en Vechtstreek mensen oproepen om bij klachten
of zorgen contact op te nemen

en wel te komen. Alle huisartsen en zorgorganisaties
gebruiken beschermingsmiddelen en hebben de praktijken
dusdanig ingericht, dat het
veilig is om voor een consult,
bezoek of behandeling langs
te komen. Wel vragen ze bezoekers om een mondkapje te
dragen als ze naar de huisarts
of een zorgprofessional komen. Op deze manier kunnen
mensen veilig en op tijd de
juiste zorg krijgen.
Meer informatie over het coronavirus vindt u op de website van de GGD: www.ggdgv.nl/corona. Ook kunt u van
08:00 tot 17:00 uur contact
opnemen met het corona-callcenter (035) 692 64 00.

Petitie Omheinde Hondenspeeltuin

Correspondentieadres:
Familie van Rijn
Schakel 22
1231 SW Loosdrecht
Het afscheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

in Wijdemeren
Tekening: Frian Lit

De petitie is online inmiddels
ruim 200 keer ondertekend en
ook op papier worden handtekeningen verzameld.

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze fijne en vrolijke collega

Steunt u deze petitie? Onderteken dan alstublieft.

Piet Zuidervaart
Piet was de laatste jaren een zonnetje in ons team.
Helaas mocht hij zijn strijd de afgelopen weken
niet winnen.

Hoe? Ga online naar petities.
com en typ bij “petities zoeken” de naam in van de petitie:
Omheinde Hondenspeeltuin in
Wijdemeren.

We zullen je missen Piet.
Ons medeleven gaat uit naar Marry, Jeroen & Jiska,
Mark & Brenda, familie en vrienden.
Ala’, Arnold, Bert, Carolien, Chantal, David, Gesiele,
Giel, Hans, Pim, Renando, Sebastiaan, Sjoerd,
Song - Team MASQUELIER’s

WIJDEMEREN
Mireille Mazzavillani start
Petitie Omheinde Hondenspeeltuin in Wijdemeren.

Er is behoefte aan een plek
waar honden veilig los kunnen
lopen, spelen en rennen, op
een gepaste afstand van woningen.

Bij Dierenwinkel Krans op winkelcentrum De Meenthof in
Kortenhoef kunt u de papieren
versie ondertekenen

Een zonnige dag ?
Ingezonden brief

Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

#samenvoordieren

Woensdag 4 november, een
bijzondere dag, aan de buis
gekluisterd om niets te missen
van het spektakel in Amerika, dan...eind van de middag
valt ons weekblad op de mat
en tot mijn en volgens mij tot
veler verrassing komt Piet van
Dijk met een ingezonden brief

waaruit blijkt hoe goed sommige inwoners op de hoogte zijn
met de politieke moeilijkheden
waar we vanuit Haarlem mee
te maken hebben. Dan wordt
mijn dag in ieder geval een
stukje zonniger....
Bedankt Piet!
		Ria Hennis
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Zonder jullie geen wij
Door: Sijmen Brandsma

‘S -GRAVELAND
Deze week staat in het teken van afscheid. Afscheid
van een grote groep mensen die hier wekelijks hun
groenten komen oogsten.
Dat betekent voor hen dat
ze voor het laatst van het
seizoen op het bord lezen
wat het land brengt.
Deze week Yacon, winterpostelein, peertjes, boerenkool en
pastinaak. Dan de inmiddels
verschoten blauwe vlaggetjes
zoeken, vuile handen krijgen
bij het pastinaken opgraven,
worstelen met te kleine mesjes
bij te grote stronken boerenkool en recepten uitwisselen
met Henriette.
Afscheid maar geen vaarwel.
Bijna iedereen geeft aan volgend jaar weer van de partij
te zijn. Dat wil zeggen dat we
het vertrouwen krijgen dat we
weer zoveel en zo mooi mogelijke groenten voor ze telen.
Daar zijn we inmiddels mee

begonnen, de eerste knoflook
is geplant en binnenkort gaan
we met het teeltplan aan de
gang, Dan worden zoveel mogelijk wensen en ideeën van

de oogsters meegenomen.
Zoals onze tuin ontstaan er
steeds meer initiatieven in ons
land. Tuinen, gedragen door
een vaste groep consumen-

ten. Hoewel consumenten
hier een vreemd woord is. Zij
oogsten groenten, beleving en
nieuwe onbekende gewassen,
wij oogsten heel veel dank-

baarheid.
Zonder jullie geen wij, groeten
van Sijmen van tuinderij Land
en Boschzigt.

Integraal Kindcentrum (IKC) openbaar onderwijs weer jaar later
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Terwijl het IKC Wereldwijs
van de pc-stichting Proceon al aardig vorm begint
te krijgen, schiet het niet
op met het tweede IKC
van het openbaar onderwijs. Het nieuwe gebouw
waarin De Sterrenwachter
en De Linde samen met
kinderdagverblijf
EigenWijzer kinderen van 4 tot
12 jaar opvangt, kan op z’n
vroegst in 2023 betrokken
worden.
Met de stichting Talent Primair
(openbaar onderwijs) waren
verschillen van inzicht over de
verdere aanpak van dit IKC.
B&W van Wijdemeren blijven
vasthouden aan de locatie
van De Sterrenwachter aan
de Lindelaan. Daarom heeft
de gemeenten ook het ernaast
gelegen De Pinkenstal aangekocht. Dat is de plek waar
de kinderopvang is gevestigd.
Een punt van gesprek was ook
het leerlingenaantal. Inmiddels
is uit een prognose gebleken

dat er 349 leerlingen zullen zijn
in 2035, veel hoger dan het
eerdere getal van 269. Daarom is onderwijswethouder Jan
Klink gedwongen nader onderzoek te doen welke gevolgen
dat heeft voor de huisvesting.
Het lijkt duidelijk dat er meer
vloeroppervlak nodig is als

er drie lokalen bij moeten komen (+ 80 leerlingen). De volgende stap is dat er gekeken
moet worden of een groter gebouw past op de plek van De
Sterrenwachter. Daarbij blijft
het uitgangspunt dat het IKC
wordt gerealiseerd in een deel
nieuwbouw en in een deel Pin-

kenstal, eventueel met elkaar
te verbinden via een loopbrug
of —tunnel. Vervolgens zullen
Klink en de zijnen moeten beoordelen of het tweede IKC financieel nog haalbaar is. Het
onderzoek kan ook leiden tot
de conclusie dat er op een
andere plek nieuwbouw zal

verschijnen, als er te weinig
ruimte is. Inmiddels blijkt dat
de Sterrenwachter nu ook al
‘uit z’n jasje’ is gegroeid. Voor
het volgend schooljaar (’21 –
‘22) kunnen de kinderen die
niet meer passen op de Lindelaan verkassen naar de Terpstraschool die dan leeg staat.
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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 gedrukte regel
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
Enquête Geluidshinder
vliegveld? Mail J/N naar
wimvanoudheusden@ziggo.nl

Te koop: openhaardhout
06-23188138

Enquête Wij Willen Wonen!
Ik wil in ter Sype wonen
en wil daar 70 woningen
of 160 of 600. Stem naar
wimvanoudheusden@ziggo.nl
Word lid actiecomité: J/N

Wij van Vulpen Facilitaire
uit Loosdrecht zoeken
een schoonmaker(ster) voor
3 halve dagen. Werktijden
ongeveer vanaf 06.00 uur
tot 11.00 uur op diverse
locaties in het Gooi.
Rijbewijs verplicht!
U kunt bellen met 035-5827277

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Verdeel- en heerspolitiek
Ingezonden brief
Onlangs kreeg een deel van
de bewoners van ’s-Graveland
een brief van de gemeente
over het haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing Kortenhoef. Een vreemde zaak.
In de brief wordt geen correcte
voorstelling van zaken gegeven. Ik noem de belangrijkste.
Het onderwerp van de brief
is ‘Verkeersoplossing Kortenhoef’. De suggestie wordt
gewekt dat er een verkeersprobleem is, waaronder de
Smidsbrug. Dat zit zo. De
gemeente wil het bouwplan
Zuidsingel fase 8 realiseren
waarvoor de gemeenteraad
als randvoorwaarde heeft
gesteld dat er een oplossing
moet komen voor het extra
verkeer door de geplande 200250 woningen. In het haal-

baarheidsonderzoek
wordt
toegewerkt naar een oplossing
voor het extra verkeer. De gemeente verkoopt deze oplossing als zijnde een probleem
dat er al was, notabene door
bewoners zelf aangegeven. In
het haalbaarheidsonderzoek
staat dat de locatie Smidsbrug
in de online inventarisatie ruim
50 van de ruim 1000 reacties
werd genoemd (circa 2%). Bewoners vinden de Smidsbrug
dus geen knelpunt.
De gemeente schermt in de
brief ook met het advies van
Veilig
Verkeer
Nederland
(VVN) die het verkeersplan
heeft beoordeeld. VVN vindt
een bypass op het Zuidereinde
‘een zeer creatieve oplossing.
Echter puur ingegeven door
onderzoeksvraag plancapaci-

teit woningbouw. Zeker geen
robuuste aanvulling (…) en
kan/moet worden beschouwd
als ‘noodgreep’.
De gemeente geeft aan dat in
het haalbaarheidsonderzoek
verschillende schetsen zijn gemaakt met mogelijke oplossingen. Dat blijkt niet te kloppen
getuige het advies van VVN:
‘Verder ontbreekt een duidelijk
inzicht in de onderzoeksresultaten van de in de rapportage
genoemde kansarme oplossingen. Hierdoor is een afweging tussen de voorstellen en
andere opties niet goed mogelijk. Ook inzicht in de kosten
van alle voorgestelde opties
ontbreekt nog.’
Kortom, de verkeersoplossing
zal en moet er komen met een
verkeerde voorstelling van za-

Onze droom voor
Mariëlle is nierziekten
genezen.
Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij
kunt doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Sinterklaas gaat door!
Sint en roetveeg piet
mondkapjes
bestellen via

www.sintenpietmondkapje.nl
ken en verdeel- en heerspolitiek.
Voor geïnteresseerden: een
overzicht van de gevolgen van

de verkeersoplossing is te vinden op minderhinder.nu.
Amelya Domina

LOKAAL
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Zandkasteel verhuist naar Natuur-						
monumenten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het Zandkasteel, een zorginstelling voor kinderen,
jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking, gaat mogelijk
verhuizen van de Kerklaan
in Kortenhoef naar Villa Labora in ‘s- Graveland. Villa
Labora is het kantoorpand
van Natuurmonumenten,
dat zoals bekend zal wegtrekken uit het dorp.
Volgens Zandkasteel-directeur
Karin van Zanden groeit haar
instelling uit z’n jasje. Op dit
moment wordt er gebruik gemaakt van lokalen binnen de
ZML-school (Zeer Moeilijk Lerende kinderen) de Mozarthof
in Hilversum en op de eigen locatie op de Kerklaan in Kortenhoef. “Wij bieden naschoolse,
vakantie- en weekendopvang.
Daarnaast bieden wij ook lo-

geren aan in het weekend
en hebben wij een dagbestedingsgroep voor schoolverlaters van het ZML-onderwijs
van 18 jaar en ouder. Logeren
doen wij nu op locatie bij een
bungalowpark. Nu gaat het
mogelijk worden om alles onder één dak te huisvesten, een
grote wens!” Villa Labora is
een groot pand aan het Noordereind, naast Boekesteyn en
grenzend aan de buitenplaatsen van Natuurmonumenten.
Op dit moment wordt er hard
gewerkt om de financiering
rond te krijgen. Daarna moeten de ruimtes nog verbouwd
worden zodat de cliënten daar
goed kunnen functioneren.
Met meer ruimte en meer diensten. Van Zanden wil dan ook
absoluut geen uitspraak doen
over het mogelijke tijdstip van
de verhuizing.
Uit het hele Gooi komen cliënten met een verstandelijke
beperking voor begeleiding

Foto:

en zorg naar het Zandkasteel.
Ook de gemeente Wijdemeren
heeft een zorgcontract vanuit
de jeugdwet met Het Zandkasteel. Karin van Zanden wijst
op een nieuwe tak van haar
bedrijf: de zorgontwikkelingsgroep. “Dat wordt een groep
voor kinderen die niet passen
in het ritme van een ZMLschool, maar zeker wel leer-

baar zijn. Die kinderen gaan
we kindvolgend begeleiden.
Op die manier kunnen zij ook
stapjes maken in hun ontwikkeling.”
Wethouder Rosalie van Rijn
is blij met de verhuizing. “Het
betekent voor Wijdemeren
dat we kunnen voldoen aan
een nieuw zorgaanbod op

een prachtige locatie. Ik vind
het echt een toegevoegde
waarde.” De financiering is
geheel voor de instelling, de
gemeente zal medewerking
verlenen aan een omgevingsvergunning. De invulling zal
veranderen van kantoor naar
maatschappelijke functie.

Duurzaam dak op Nederhorst
200 zonnepanelen maatschappelijk signaal
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Dankzij de 200 zonnepanelen op het dak van de
accommodatie van VV
Nederhorst is er 24.000
kg CO2- uitstoot bespaard
en zijn er al 712 bomen
geplant. Dat is een goede
maatschappelijke bijdrage, vinden Rin van der
Molen en Erik-Jan Hennis
van de Stichting Voetbalcomplex Nederhorst.
Een stichting die al bijna 10
jaar het beheer heeft over de
accommodatie op sportpark
Meerzicht, waar voetbalvereniging Nederhorst met plezier voetbalt. Van der Molen
en Hennis benadrukken dat
voetbal- en stichtingsbestuur
een twee- eenheid vormen.
De zonnepanelen werden al
in september 2019 geïnstalleerd door de firma Solention,
die ook een belangrijke bijdrage als sponsor leverde. “Het
bijzondere is dat deze pane-

len in oost-west richting zijn
geplaatst, waardoor je weinig
ballast nodig hebt. En het rendement is niet lager dan bij de
gangbare zuidelijke richting,
mede door de geknikte vorm
waarin ze liggen”, vertelt penningmeester Hennis. Die
eraan toevoegt dat de investering van 45.000 euro ‘een
stevige afweging’ was. “We
moesten het met eigen middelen doen”, voegt voorzitter
Van der Molen eraan toe. “De
gemeente Wijdemeren kon
ons op geen enkele manier
ondersteunen. Geen renteloze lening, geen 1/3 regeling,
het lukte allemaal niet. Dat
vonden we best teleurstellend. Terwijl het belang van
een sportclub die duurzaamheid wil uitstralen toch best
groot is.” Met een opbrengst
van ± 5000 euro per jaar is
de terugverdientijd zo’n 7 à 9
jaar, dus ook financieel- economisch zijn de zonnepanelen best aantrekkelijk.
“De VV Nederhorst staat mid-

den in deze gemeenschap.
Sport is een bindmiddel. Door
dit initiatief doen we ook een
stap in de energietransitie
en werken we hopelijk mee
aan de bewustwording dat
het allemaal duurzamer kan”,

meent Rin van der Molen. “In
ieder geval is VVN nu een
stuk toekomstbestendiger, zitten we steviger in het zadel”,
weet Erik-Jan Hennis.
De komen de tijd zijn de bestu-

ren flink bezig met het verlengen van diverse sponsorcontracten, naast het opstellen
van nieuwe samenwerkingsverbanden met bedrijven.
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Lelijk spandoek
Ingezonden brief

U heeft op hét kruispunt vast
dat grote lelijke spandoek
zien hangen. Daar heb ik de
stichting MinderHinder.nu toestemming voor gegeven om
onwetende dorpsgenoten te
waarschuwen voor de snode
plannen van onze wethouders.
In een brief aan de bewoners
deze week ondertekend door
wethouder Boermans werd het
haalbaarheidsonderzoek voor
de verkeersoplossing van Kortenhoef beschreven en wordt
met creatieve woordkeuzes de
waarheid verdraaid.
Ik citeer: ‘het college heeft na
toetsing van Veilig Verkeer Nederland besloten om naar één
voorkeursvariant het haalbaarheidsonderzoek uit te laten
voeren’. Lezers zouden zonder achtergrondinformatie uit
deze woorden kunnen opmaken dat deze ‘ByPass variant’
de voorkeursvariant van Veilig
Verkeer Nederland (VVN) is.

In het rapport waarin VVN alle
oplossingen heeft getoetst
schrijven zij over de door de
gemeente zo gewenste Bypass oplossing juist ‘Zeer creatieve oplossing. Echter puur
ingegeven door onderzoeksvraag plancapaciteit woningbouw. Zeker geen robuuste
aanvulling. Onduidelijk voor,
met name niet ter plaatse bekende, weggebruikers. Daardoor verhoogd verkeersveiligheidsrisico.
Haalbaarheid
(o.a. draagvlak, technisch/
financieel,
bereikbaarheid
aanliggende woningen/bedrijven Zuidereinde) niet onderzocht. Mogelijk negatief effect
op verkeersveiligheid door
extra aansluiting op Leeuwenlaan zeer dicht op de kruising
Smidsbrug, versterkt door
het weglaten van de huidige
rijstrook voor rechtsafslaand
verkeer richting Noordeinde’.
Kortom, VVN stelt verhoogd
verkeersveiligheidsrisico, en

benoemt direct dat deze enkel ingegeven wordt aantal te
bouwen huizen dat door deze
de verkeersomleiding mogelijk
wordt. Aan veiligheid, haalbaarheid, kosten, toename
van zwaar vrachtverkeer en
bereikbaarheid van de rest
van het dorp wordt volledig
voorbijgegaan.
VVN heeft dit plan inderdaad
getoetst, maar ook gelijk afgeschoten! In de brief van onze
gemeente wordt de toetsing
van VVN gespind tot goedkeuring.
Bewoners bij de plannen betrekken is ook één grote wassen neus, op slinkse wijze
wordt misbruik van de coronasituatie door het inspreken
online te organiseren. Met
dichte microfoons en alleen
een chatoptie, zo wordt elke
lastige vraag genegeerd en
ontweken.
William Rutten, ‘s-Graveland

Sinterklaas
gaat door!
Sint- en roetveeg piet mondkapjes
Unieke kapjes van stof zodat je ze kan wassen
Set van 4 mondkapjes
3 piet en 1 sint
Leuk voor kinderen, en voor ouders!
En natuurlijk alle hulpsinterklazen en hulppieten!
U bent als sint of pietje gelijk
onherkenbaar voor de kinderen.

Bestel nu
Set van 4 mondkapjes
voor € 24,95
(exclusief verzendkosten à € 2,75)

Bestellen via

Andere wensen of speciale aanvragen?

www.sintenpietmondkapje.nl

Mail dan naar
info@sintenpietmondkapje.nl

CULTUUR
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Bibliotheek Gooi en meer
blijft online open
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GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 11 november zendt GooiTV het
volgende programma uit:
Andreas van der Schaaf komt
met een nieuwe aflevering van
De Dag van Andreas, opnieuw
in retrostijl.
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn over onder andere
bouwen en wonen in het Gooi

met Theo Fambach en Rolien
Bekkema uit Gooise Meren.
In TV Magazine is er aandacht
voor diverse regionale gebeurtenissen zoals een pop-up kippentent in Loosdrecht.
Op zondag 14 november zendt
GooiTV een cantatedienst uit
die ditmaal in het teken staat
van Mendelssohn.

Rectificatie woningbouw
Soms kan 1 foutief woord een
groot verschil betekenen. De
gemeente onderzoekt een
bouwlocatie aan de Molen-

REGIO
Hoewel onze vestigingen in
verband met de lockdown
door covid-19 van donderdag 5 november t/m woensdag 18 november gesloten
zijn en alle activiteiten in
de bibliotheek geannuleerd
zijn, blijven we online open.
Dat betekent dat je gewoon
boeken kunt blijven lezen. De
boeken die je thuis hebt, mag

je nog even houden. Je kunt ze
online verlengen en na de lockdown, zonder boete, alsnog
inleveren.
Onze helpdesk staat voor je
klaar; je kunt ons op werkdagen van 10:00 – 18:00 uur en
op zaterdag van 10:00 – 14:00
uur bellen op 085 – 2085418 of
mail naar
helpdesk@bibliotheekgooien
meer.nl

Kerstlichtjestocht			
Loosdrecht gaat niet door
Kijk op onze website www.bibliotheekgooienmeer.nl voor
alle actuele informatie en de
mogelijkheden voor online lezen; heerlijke e-boeken, de
Luisterbieb met prachtige luisterboeken en de Thuis Bieb
App; voor zover je ‘m nog niet
had, download dan nu de online Bibliotheek-app voor nog
meer leesplezier.

LOOSDRECHT
Op vrijdagavond 18 en zaterdag 19 december stond
het 5-jarig lustrum gepland
van de Kerstlichtjestocht
in de kasteeltuin van Sypesteyn.

Muzieklessen
LOOSDRECHT
Net als voorgaande jaren
geeft Muziekeducatie Wijdemeren muzieklessen in
Loosdrecht.
Leerlingen van de groepen 5
en 6 maken in de vorm van 3
muzieklessen kennis met muziek. Aansluitend volgen zij 3
lessen op een instrument naar
keuze. De Lindeschool heeft
begin oktober het spits afgebeten en de Catamaran rondt
deze week waar de lessen af.
Nieuw dit jaar is dat de leerlingen de 3 lessen op hun instrument met 6 lessen uit kunnen
breiden. Deze lessen worden
georganiseerd door de plaatselijke muziekverenigingen en
vinden buiten schooltijd plaats
in de periode van 16 november
tot en met 18 december tegen
een zeer aantrekkelijk tarief.

Een aantal professionele docenten staat klaar om de kinderen wegwijs op hun instrument
te maken. Bovendien willen wij
de kinderen uit de huidige groepen 7 en 8 ook de mogelijkheid
bieden deze lessen te volgen.
Onze website, waarop u alle in-

meent in Loosdrecht. Niet de
Oude Molenmeent. Excuus
voor de fout (H.S.).

formatie kunt lezen, is: muzikidz-wijdemeren.nl. Heeft u een
vraag aan ons dan kunt u ons
bereiken via ons mailadres:
info@muzikids-wijdemeren.nl.
U kunt uw kind aanmelden met
de flyer die op school is uitgereikt. Aanmelden kan ook via
onze website.

Als bezoeker beleef je het
Kerstverhaal omdat je wandelt
langs de diverse bijbelse taferelen. Er doen altijd een groot
aantal vrijwilligers aan mee en
het trekt normaal gesproken
ruim 1000 bezoekers. Vanwege Corona en de huidige
‘semi-lockdown’ is het nu niet
meer realistisch dat de tocht
dit jaar door kan gaan. Wij willen de coördinatoren bedanken die tot nu toe alles in het
werk hebben gesteld om een
Coronaproof evenement in
de steigers te zetten. Op zich
waren wij er bijna klaar voor,
alleen zonder vergunning kom
je niet ver.
Wij hebben nu een heel mooi
draaiboek klaarliggen om er

een onvergetelijke tocht van te
maken, maar dan wel volgend
jaar. Bij deze bent u alvast van
harte uitgenodigd om deze beleving mee te maken en wel op
zaterdag 18 december 2021 (+
eventueel vrijdag 17 december). Volg ons op Facebook en
zie altijd het laatste nieuws als
eerste of kijk af en toe op onze
website: http://www.kerstlichtjestocht-loosdrecht.nl/Namens
de ruim 200 vrijwilligers, heel
graag tot volgend jaar!
Madeleen Pater, Wilma Hennipman, Nelly van Herk, Bram
Schouten van der Velden en
Eric Brand.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Doe mee met uw kerstkaart
Win 100 euro

Over twee weken verschijnt
de Feestmaand Special van
Weekblad Wijdemeren en de
Nieuwsster. Het wordt een vol
blad met veel verhalen, foto’s
en advertenties. Natuurlijk
kunnen de lezers ook actief

meedoen. Als u iets kwijt wilt
voor deze speciale editie (foto,
verhaal, tip), stuur het op naar:
redactie@dunnebier.nl
Kerstkaart
Maar er is meer! In samenwer-

king met Oogzorg Briljant is er
een wedstrijd voor de mooiste
kerstkaart. Stuur uw kleurrijkste, dierbaarste, creatiefste,
vertederendste, inspirerendste
of gewoonste kerstkaart op.
Het mag er een zijn van vroeger, of juist een die u in 2020
wilt sturen. Maakt niet uit. Alle
kerstkaarten worden geplaatst
in de special. De inzender van
de mooiste kerstkaart krijgt
een prijs van € 100, gesponsord door Oogzorg Briljant.
Hoe?
Opsturen (digitaal) naar: redactie@dunnebier.nl; afgeven
bij Oogzorg/ Oorzorg Briljant;
Meenthof 40 te Kortenhoef;
of per post: Dunnebier Print &
Marketing, Nieuw Walden 6;
1394 PB Nederhorst den Berg.
Graag vóór 18 november a.s.
( Yvar Steketee van Oogzorg
Briljant hangt ze ook op in de
etalage). Doe mee!!

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

