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Vernieuwen Nieuw-Loosdrechtse-
dijk tussen Boomhoek en Muyeveld

Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Het opknappen van de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
tussen Boomhoek en 
Muyeveld komt dichterbij. 
Op 18 november bespre-
ken burgemeester en wet-
houders met de gemeen-
teraad het ontwerp en het 
geldbedrag dat nodig is. 
Als de raad toestemming 
geeft, kan in het najaar van 
2022 worden gestart.

Al zeker tien jaar wordt gespro-
ken over het opknappen van 
dit deel van de Nieuw-Loos-
drechtsedijk. Het is de verbin-
ding tussen Nieuw-Loosdrecht 
en Breukeleveen. Ruim 2,5 ki-
lometer lang. Het vernieuwen 
van de weg is nodig omdat de 
bovenste laag van het asfalt 
loslaat. Ook zitten er scheuren 

in het asfalt. Daarnaast blijft 
er water op de weg staan als 
het regent. Wethouder Joost 
Boermans vertelt: “Het is een 
smalle dijk, met kwetsbare 
natuur eromheen. Daar moe-
ten we rekening mee houden. 
Om een goed ontwerp te ma-
ken zijn er veel overleggen 
geweest. Met bewoners, on-
dernemers, het busvervoer 
en de hulpdiensten; de politie, 
brandweer en ambulance. Alle 
belangen hebben we zo goed 
mogelijk bekeken.”

Ruimte voor fietsers
Op de nieuwe weg komt meer 
ruimte voor fietsers. De stro-
ken waar de fietsers rijden 
worden breder. De auto’s krij-
gen dus minder plek. De maxi-
male snelheid op de weg blijft 
50 kilometer per uur. Alleen 
het deel in Boomhoek waar de 
bedrijven zijn, wordt ingericht 

als 30 kilometer gebied. Dit 
past bij de wens van ‘Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen’ om 
Boomhoek aantrekkelijker te 
maken voor toeristen. Officieel 
blijft ook hier de snelheid die 
maximaal is toegestaan 50 ki-
lometer per uur.

Riool scheiden
Tegelijk met het vernieuwen 
van de weg, wil de gemeente 
ook het riool scheiden. Daarbij 
wordt het regenwater dat op de 
weg valt gescheiden van het 
afvalwater. Hiervoor is over-
leg geweest met Waternet. 
Het plan is om het regenwater 
door een filter te laten stromen 
en daarna naar de plassen. 
Zo kan het water op de wegen 
makkelijker weglopen.

- Lees verder op pagina 4.
 

 Foto: Beeld van Boomhoek

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving
Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum W
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

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

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 

VOOR EEN DROOMPRIJS

7&14
 NOVEMBER

KOOPZONDAG
HILVERSUM

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL
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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

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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/ 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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
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.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in  
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
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 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
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

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 € 1,55 per

gedrukte regel

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Gevr accu’s en metalen
06 29350115

Gevr Chinees porselein &
Indonesisch antiek 

06 29350115

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

SNUFFELSHOP 
De Secondhandshop
Za. 6, 13, 20 Nov. 10-17 

Herenweg 80 b
Breukeleveen

De ZelfReset methode 
voor al u klachten
www.zelfreset.nl
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

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 donderdag 4 t/m woensdag 10 november

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Het lekkerste voor de donkere dagen:
Runder Riblappen
Limousin rund

Dagvers gemaakte Erwtensoep
De allerlekkerste! Puur natuur zonder 
smaakversterkers en conserveringsmid-
delen. Alleen maar verse ingredienten!

Kampioens Rookworsten
Met appel, rozijnen, kaas en worst.

Echte Balkenbrij
Zeeuws spek
Van het Franse Natuurvarken Porc au 
Grain stukje of gesneden

500 gram

1 liter

2 voor

100 gram
100 gram

€ 7,45

€ 6,98

€ 6,98

€ 1,25
€ 1,79
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Waarom nog geen herbouw?
‘S- GRAVELAND
De CDA- fractie vraagt 
zich af waarom het zo lang 
duurt voordat de afge-
brande woningen aan de 
Beresteinseweg in ’s-Gra-
veland herbouwd worden. 
“Juist nu er zo een grote 

behoefte is aan sociale 
huurwoningen, begrijp ik 
dit niet”, aldus raadslid 
Eric Torsing.

In de zomer 2017 vond er een 
felle brand aan de Berestein-
seweg plaats. Meerdere wo-

ningen werden verwoest. Nu 
ruim vier jaar later laat de 
herbouw nog steeds op zich 
wachten. De woningcorpora-
tie Gooi & Omstreken is eige-
naar van de afgebrande wo-
ningen. Daarom heeft de CDA 
fractie vragen gesteld aan het 

college wat de reden is dat 
alles er nog zo troosteloos bij 
ligt. Ze willen weten of het col-
lege al gesproken heeft met 
de corporatie over deze situ-
atie en aan heeft gedrongen 
dat er nu snel gebouwd gaat 
worden. Woningzoekenden 

staan zo lang op de wachtlijst. 
Als hier nu snel de herbouw 
plaatsvindt, wordt er weer een 
paar mensen aan een woning 
geholpen.

   

Nieuwe baan voor gemeentesecretaris Wietske Heeg
Gemeentesecretaris
Wietske Heeg is per 1 no-
vember vertrokken bij de 
gemeente Wijdemeren. 
Vanaf 1 januari vervolgt zij 
haar carrière als senior in-

terim manager bij bureau 
Zeelenberg.

Heeg werkte sinds 2011 
voor de gemeente Wijdeme-
ren. Eerst als afdelingshoofd 

Dienstverlening en daarna 
als afdelingshoofd Sociaal 
Domein. Vanaf 2017 was 
zij gemeentesecretaris. Wie 
haar opvolger wordt is nog 
niet bekend. De werving voor 

een interim gemeentesecre-
taris wordt gestart. De functie 
wordt tijdelijk gecombineerd 
met de rol van verandermana-
ger die mede op verzoek van 
de gemeenteraad invulling 

gaat geven aan de aanbeve-
lingen die uit het onderzoek 
naar het functioneren van de 
organisatie naar voren zijn 
gekomen

   

Registreren (Land)bouwvoertuigen
WIJDEMEREN
Met ingang van 1 januari 
2022 moeten (land)bouw-
voertuigen geregistreerd 
worden bij de RDW. Het 
blijkt inmiddels dat veel 
(loon)bedrijven én parti-
culieren in onze gemeen-
ten hun voertuigen nog 
niet geregistreerd hebben.

Om te voorkomen dat op het 
laatste moment nog veel aan-
vragen binnenkomen, is het 
belangrijk om zo spoedig mo-
gelijk een aanvraag te doen 
bij de RDW.

Voorbeelden van voertuigen 
die geregistreerd moeten wor-
den zijn tractoren, graafmachi-

nes, wielladers, veegwagens, 
heftrucks, terminaltrekkers 
en brede grasmaaiers, maar 
ook toeristische wegtreintjes 
en omgekeurde voertuigen 
(MMBS). 

Dit heeft ook gevolgen voor 
het uitvoeren van werkzaam-
heden. Het is na die datum 

ook verboden met zo’n voer-
tuig op de openbare weg te 
zijn. 

Blijkt dat na 1 januari 2022 het 
voertuig niet geregistreerd is, 
dan riskeert u een boete. 

Daarnaast zijn de kosten van 
registreren nu 18 Euro, máár 

na 1 januari 2022 minimaal 
140 Euro.

Heeft u zo’n voertuig in be-
zit, kijk dan op de site van de 
RDW. Daar is een handige 
keuzehulp te vinden.

   

GooiTV
REGIO
Programmering van woens-
dag 3 november 2021:

In een nieuwe aflevering van 

In Derde Termijn staat Ruud 
Bochardt stil bij de gemeen-
teraadsverkiezingen die in 
maart 2022 plaatsvinden. 
Theo Fambach en Jacqueline 

Kalk schuiven aan. Jasmijn 
Verhulst gaat In Gesprek Met 
burgemeester Han ter Heeg-
de van Gooise Meren. In TV 
Magazine wordt aandacht 

besteed aan diverse thema’s 
als de verduurzaming van een 
schoolplein, een 100-jarige 
en paddestoelen.
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-Vervolg van voorpagina.
 
Zomer 2024 klaar
Als de gemeenteraad de plan-
nen goedkeurt, volgt een Eu-
ropese aanbesteding. Dat is 
nodig omdat het om een groot 
bedrag van 7 miljoen euro 
gaat. Bij de aanbesteding kun-
nen verschillende aannemers 

een offerte aanbieden. De 
aannemer die gekozen wordt, 
kan in het najaar van 2022 van 
start. Het werk gebeurt alleen 
in het laagseizoen; dus in de 
periode van oktober tot april. 
De verwachting is dat er twee 
laagseizoenen nodig zijn. Dan 
is de weg klaar in de zomer 
van 2024. Joost Boermans: 

“De weg zal de meeste tijd 
bereikbaar zijn, maar op som-
mige momenten even niet. Na-
tuurlijk gaan we ons best doen 
om de overlast voor bewoners 
en ondernemers zo klein mo-
gelijk te laten zijn.”
Meer informatie: www.wijdeme-
ren.nl/boomhoek-muyeveld

   

Midweek Filmvouchers Mantelzorgers
Ben je of ken je een Wij-
demeerse Mantelzorger? 
Geef je nog vóór 5 novem-
ber op.
 
Je kunt jouw Midweek film-
vouchers en tasje ophalen 
op dinsdag 9 november van 
10:00u tot 12:00u in het Wijk-
gebouw (Herv. Kerk) aan de 

Eikenlaan 17A, 1231 BE Loos-
drecht. U kunt hier aanschui-
ven voor een kop koffie met 
iets lekkers erbij. Kunt u niet 
op 9 november dan is het mo-
gelijk een afspraak te maken. 

Aanmelden:
Bij voorkeur via mail team-
wijdemeren@versawelzijn.nl 

o.v.v. Mantelzorg filmvouchers 
of Iris Klarenbeek 06 516 412 
59. Vermeld hierbij een korte 
omschrijving van jouw man-
telzorgsituatie, je naam, adres 
en of je 1 of 2 vouchers wilt. 
Zolang de voorraad strekt. 
Max. 2 vouchers per adres. Je 
ontvangt een bevestiging per 
mail.

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

NU
€ 12,50

Wij zoeken vakkenvullers voor de 
avonden en kassières voor de zaterdag.

Mensen kunnen contact opnemen door 
te mailen naar jumbo@vandebunt.biz 
of laat je gegevens achter in de winkel bij 
de servicebalie: Naam, telefoonnummer 
en welke avonden je kunt werken.

NÚ de eerste
4x GRATIS

bezorgd

Ook hiero bezorgt

Deze actie geldt alleen in gebieden waar Jumbo bezorgt. Kijk voor de volledige voorwaarden op Jumbo.com/hiero

En ja, ook bij jou op 5 hoog, in de polder of op de woonboot. Want hier in Noord-Holland 
kan je alle boodschappen ook bij je thuis laten bezorgen. En heb je zakelijke boodschappen 
nodig, dan bezorgen we die gewoon bij jou op het werk. Dat is tijd besparen, je eigen 
bezorgmoment bepalen en nú de eerste vier keer gratis bezorgd. Uitproberen? Dat doe je 
via Jumbo.com/hiero.

Nootweg 45 - 1231 CR  - Loosdrecht

Een baan die werkt 
naast je studie.
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Kees van Oorschot: cultuurbaas te paard
Door: Ben Groenendijk

Halverwege ons gesprek staat 
Kees van Oorschot (64) op en 
onthult dan met een grote glim-
lach de koffergrammofoon op 
zijn bureau in het Hilversumse 
Muziekcentrum van de Om-
roep. ‘Kijk’, zegt hij, ‘met zo’n 
apparaat is mijn liefde voor mu-
ziek aangewakkerd. Mijn vader 
had zo’n grammofoon en een 
grote collectie bakelieten pla-
ten. Hij kwam op mijn kamer 
terecht, toen ik nog heel jong 
was. Ik ben daarom goed thuis 
in de muziek van de jaren ’’20 
en ’30’’.’ Kees legt er een oude 
plaat op, doet een naaldje in 
de kop (arm) en we horen het 
krakende geluid dat in Kees’ 
jongenskamer heeft geklonken.

Dat de gitaar zijn instrument 
zou worden, was nauwelijks 
een welbewuste keuze. ‘Een 
vriendje aan de overkant van 
de straat’ – het gezin van Oor-
schot woonde in Hilversum 
– ‘ging op gitaarles. En ik dus 
ook. Na mijn middelbare school 
ben ik aardrijkskunde en Ne-
derlands gaan studeren, maar 
daarmee gestopt. Ik heb toen 
allerlei baantjes gehad, het 
was een denkpauze. Mijn gi-
taarleraar stelde voor om naar 
het Hilversums conservatorium 
te gaan (dat later gefuseerd is 
met het conservatorium van 
Amsterdam.) Al tijdens mijn 
studie ben ik toen gitaarlessen 
gaan geven. Dat doe ik nu dus 
al 43 jaar, met heel veel plezier 
en overgave. Altijd wachtlijsten 
gehad, al staat het lesgeven 
nu op een lager pitje.’ Want 
Kees werd in 2013 directeur 
van Globe, centrum voor kunst 
en cultuur te Hilversum. Globe 
verzorgt kunst- en muzieke-
ducatie op scholen en biedt 
ook, los van het onderwijs, aan 
jongeren en volwassenen vor-
men van kunsteducatie aan. 
‘Eerlijk gezegd had ik eerder 
niet gedacht dat ik het zo tof 
en bevredigend zou vinden om 
te besturen, om voortdurend 
allerlei problemen op te los-
sen. Een klassieke baas ben ik 
niet. Ik huldig het principe dat 

elk mens zijn eigen baas is. Je 
bent namelijk van jezelf. Ik heb 
bij Globe overigens uitsluitend 
te maken met zzp-ers. Die si-
tuatie hoop ik in de komende 
jaren nog te veranderen. Het 
merendeel van mijn hoogop-
geleide, creatieve collega’s 
werkt zonder enige vorm van 
vastigheid, arbeidsongeschikt-
heidsverzekering of opbouw 
van zoiets als een pensioen. Ik 
zou graag zien – en dat hoop ik 
nog te bereiken – dat Globe de 
docenten die dat willen de mo-
gelijkheid gaat bieden in dienst 
te komen en gebruik te maken 
van het sociale vangnet. Daar 
hoop ik de Hilversumse politiek 
in mee te krijgen. Kunst is geen 
luxe, kunst, muziek, ze zijn een 
essentieel onderdeel van het 
leven.’ Kees trad op één punt 
in de voetsporen van zijn vader 
Adrie van Oorschot, die twintig 
jaar (1965 – 1985) de nationa-
le TV-Sinterklaas was. Na het 
overlijden van zijn vrouw, Kees’ 
moeder, zag hij op tegen Sinter-
klaasklussen. Hij sloeg in 1989 
een uitnodiging af van Radio 
West (Den Haag en regio) om 
als Sinterklaas in een studio vol 
kinderen mee te werken aan 
een uitzending. Hij stelde toen 
het radiostation voor dat zijn 
zoon het van hem zou overne-
men. Kees wist van niks, maar 
wilde ook niet weigeren en 
maakte van zijn première als 
radio-Sinterklaas een succes. 
‘Ik had kennelijk veel opgesto-
ken van mijn vader. Hierna ben 

ik nog jaren als de Sint van Ra-
dio en later ook TV West op pad 
geweest in de regio. Ik ben ook 
als Sinterklaas met Claudia de 
Breij – ze werkte toen bij RTV 
West – naar een zigeunerkamp 
geweest. Ook de intochten in 
Almere, Stad, Haven en Bui-
ten, heb ik jarenlang gedaan. 
Eerlijk gezegd heb ik er nooit 
veel moeite voor hoeven doen. 
Ik had natuurlijk een heel goed 
voorbeeld. Als kind geloofde 
ik onvoorwaardelijk, omdat ik 
zag dat Sinterklaas die bij ons 
thuis kwam precies hetzelfde 
was als op de televisie. Pas la-
ter – ik was negen of tien – heb 
ik hem ontmaskerd. Zijn neus 
verraadde hem. Zo ging het bij 
mijn dochters ook. Sinterklaas 
had net zo’n stem als die van 
jou, zeiden ze.’

Ongeveer 25 jaar geleden ging 
de toenmalige Sinterklaas van 
Kortenhoef, Hans Ververs, met 
pensioen. Kees nam het over 
en doet het nu al 25 jaar. ‘Ik 
hecht aan een intocht met na 
afloop een voorstelling voor de 
kinderen, waarin ik alle kinde-
ren een handje kan geven. Ook 
hecht ik aan het paard, al ben 
ik er twee jaar geleden door het 
steigerende paard bijna afge-
kieperd. Maar ik ben niet bang. 
Mijn kleding is goed, dus bij 
een val blijft alles goed zitten. 
Volgende week ga ik proefrij-
den op een nieuw paard.’
Sinterklaas heeft er zin in. Op 
20 november mag hij weer.

Magische schimmels
Kort door de bocht kun je het 
leven op aarde in drie groepen 
verdelen: dieren, planten en 
schimmels. Van al die levende 
wezens klinkt de laatste groep, 
de schimmels, toch het minst 
aantrekkelijk. De associatie 
met groene boterhammen of 
donkere plekken op de bad-
kamermuur is snel gemaakt. 
Onterecht: schimmels zijn 
magisch. Niet voor niets trek-
ken drommen mensen in de 
herfst de natuur in om naar 
schimmels te kijken. Of beter 
gezegd: naar paddenstoelen. 
Gisteren liep ik even over het 
Kromme Googpad bij de An-
keveense Plassen te speuren 
naar mooie exemplaren. Dat 
viel niet tegen: vliegenzwam-
men, eekhoorntjesbrood, 
aardappelbovisten, eikenbo-
leten en honingzwammen. Of 
wat dacht je van de beeld-
schone oranjerode stropharia. 
Als je nú de deur uitgaat, dan 
staan ze er nog.

Ga dan niet alleen kíjken, 
maar verdiep je iets meer in 
het leven van deze mysteri-
euze schepsels. Ik beloof je: 
de verwondering wordt alleen 
maar groter. Paddenstoelen 
zijn eigenlijk de vruchtlicha-
men van schimmels in de 
bodem. Deze schimmels vor-
men een uitgebreid netwerk 
van fijne witte draden, ook wel 
zwamvlok genoemd. En dan 
hebben we het niet over een 
páár schimmeldraden: er zijn 
zwamvlokken bekend die zich 
over hectares verspreiden en 
duizenden kilo’s wegen. Als 
we dat schimmelnetwerk ver-
gelijken met een appelboom, 
dan zijn de paddenstoelen 
de appels. Net als de zaad-
jes in de klokhuizen van ap-
pels, moeten de sporen in de 
paddenstoelen voor nieuwe 
aanwas zorgen. Anders dan 
een appel met een paar lutte-
le zaadjes, kunnen sommige 
soorten paddenstoelen 25 tot 
40 miljoen sporen per úúr pro-
duceren. Tik maar eens tegen 
een opengebarsten aardap-
pelbovist of aardster aan en je 
ziet een prachtige sporenwolk 
verschijnen.

Goede eigenschap van veel 
paddenstoelen is dat het ech-
te opruimers zijn. Een mooi 
voorbeeld daarvan is die oran-
jerode stropharia, die op hout-
snippers langs het Kromme 
Googpad groeit. Maar ook de 
elfenbankjes, zwavelkopjes 
en mycena’s helpen mee de 
organische rommel in de na-
tuur om te zetten in bruikbare 
stoffen. Zonder opruimende 
schimmels zou het bos omko-
men in zijn eigen afval.

Net als in onze eigen samen-
leving zijn er in de natuur ook 
groepen die schaamteloos van 
anderen profiteren. Parasitaire 
schimmels groeien op leven-
de bomen of kiezen juist ver-
zwakte bomen uit, die ze – na 
de dood van de boom- verder 
opruimen. Dat doen bijvoor-
beeld de porseleinzwammen 
en tonderzwammen, die je ook 
op de ’s- Gravelandse buiten-
plaatsen kunt aantreffen. Veel 
interessanter zijn de samen-
werkers. Sommige schimmels 
en bomen helpen elkaar door 
voedingsstoffen uit te wisse-
len. De schimmel zorgt voor 
water en mineralen in ruil voor 
suikers van de bomen. De 
vliegenzwammen en aardap-
pelbovisten vormen een goed 
team met de berken en eiken 
langs het pad.
Zin om opruimers, profiteurs 
en teamplayers te ontmoeten? 
Wandel de route rond de Anke-
veense Plassen en zorg voor 
een scherpe blik in de berm op 
het Kromme Googpad.

Foto: Oranjerode stropharia

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving heeft hij het nodige ge-
zien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan 
hij aankloppen voor verhalen? Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 
Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus. Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem 
op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Parkinson Café
REGIO
Het Parkinson Café Laren 
is weer gestart met bijeen-
komsten, op de gebruikelijke 
derde donderdagmiddag van 
de maand is er in de locatie 
Amaris Theodotion, Werkdro-
ger 1 te Laren een Parkinson 

Café. Vanaf 14 u is de inloop 
en vanaf 14.30u vindt er een 
lezing plaats. Op 18 november 
zal deze lezing gaan over Al-
ternatieve Therapieën. De le-
zing wordt een duo-lezing van 
Jan Kommer die vertelt over 
zijn zoektocht in het Alterna-

tieve circuit. En Ruud Botman, 
voorzitter van de werkgroep 
Alternatieve Therapieën. Het 
Parkinson Café is voor men-
sen die gediagnosticeerd zijn 
met Parkinson of Parkinson-
nisme en hun mantelzorgers.

   

Alzheimer Café
HILVERSUM
Informatieavond op 10 novem-
ber.  Deze wordt gehouden 
in de Koepel in Kerkelanden 
Kapittelweg Hilversum naast 
het winkelcentrum. Voldoende 
gratis parkeerplaats en gratis 
entree met een kopje koffie 
of thee.  Onderwerp: Een ge-
volg bij iemand met dementie 

kan zijn dat situaties niet meer 
goed worden overzien en had 
bijvoorbeeld het nemen van 
beslissingen moeilijker wordt. 
Alles op het gebied van zaken 
en financiën, waar oplossin-
gen voor gevonden kunnen 
worden, wordt vanavond uit-
gelegd. Gastspreker: Carina 
Stassen, financieel planner.

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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

  
Voor de belangstelling en het medeleven  

welke wij mochten ondervinden na het overlijden  
van onze lieve vader en opa 

Cor Lam 
 

willen wij allen hartelijk bedanken. 
 

Wietse 

Baukje en Erwin 
Nout, Ard 

Anne 
Mel 

 
Loosdrecht, 3 november 2021

Diep bedroefd, maar vervuld van dankbare 
herinneringen, geven wij kennis van het overlijden 

van onze lieve moeder, oma en omi

Ans Weggelaar - Santhuizen
sinds 2009 weduwe van Dirk Weggelaar

Geboren te Amsterdam 3 mei 1936
Overleden te Loosdrecht 21 oktober 2021

 Jan en Sjoerdje
 Joshua en Amber

 Geesje en René
 Eke
 Yara en Roel
 Quint

 Bea en Kees
 Maike en Jannes, Fien
 Linda en Jan, Philou
 Jaap

 Peter en Sylvia
 Lucas en Roana
 Isa

Correspondentieadres:
Sint Annepad 55
1231 DA  Loosdrecht

Wij hebben op woensdag 27 oktober afscheid van Ans 
genomen in Crematorium Zuiderhof te Hilversum.

 Jan en Sjoerdje
 Joshua en Amber

 Geesje en René
 Eke
 Yara en Roel
 Quint

 Bea en Kees
 Maike en Jannes, Fien
 Linda en Jan, Philou
 Jaap

 Peter en Sylvia
 Lucas en Roana
 Isa

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

FAMILIEBERICHTEN

1 op de 3 
vrouwen krijgt 

dementie
stopdementie.nu

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Unit14 Beveiliging BV
Dé beveiliger van Midden – Nederland

REGIO
Onze organisatie is 20 jaar 
geleden opgericht met sta-
tutaire zetel en kantoor in 
Bunschoten-Spakenburg. 
Al die jaren heeft de orga-
nisatie een stabiele klan-
tenkring in met name de 
regio Bunschoten-Spaken-
burg en Amersfoort.

In 2019 heeft de huidige direc-
tie ( Jan Hagen en Peter Wes-
terhof ) Unit 14 Beveiliging BV 
overgenomen. Vanaf 1 januari 
2019 ligt de focus van de orga-
nisatie op verdere groei in met 
name de regio Gooi en Vecht-
streek, met als gevolg een 
tweede vestiging in Hilversum, 
Marathon 11 F.

Jan en Peter, allebei wonen-
de in Wijdemeren, zijn geen 

onbekenden in de beveili-
gingswereld, beide hebben 
jarenlang gewerkt bij Gooiland 
beveiliging. 

In 2019 hadden we 5 mede-
werkers bij Unit 14, nu werken 
wij met 35 collega’s en vormen 
wij een hecht team. We zijn 
supertrots op ons bedrijf en op 
onze nieuwe huisstijl ( zie de 
auto op de foto ). Wij hebben 
recentelijk ons tweede keur-
merk behaald en onze vergun-
ning is deze maand weer voor 
5 jaar verlengd. We zijn be-
trokken bij onze twee werkge-
bieden en doen daar ook veel 
aan sponsoring van clubs en 
goede doelen. In Wijdemeren 
bijvoorbeeld de Sinterklaas in-
tocht van zowel Kortenhoef als 
Loosdrecht, en bij SV Loos-
drecht. Onze doelstelling is om 

het grootste beveiligingsbedrijf 
van Midden – Nederland te 
worden, maar wel de beste te 
blijven.

Onze focus ligt op de particu-
liere markt en het MKB.

Kijk voor meer informatie op 
onze nieuwe website www.

unit14.nl, en neem bij vragen 
gerust contact met ons op tel: 
035 200 3003, @mail: info@
unit14.nl 

   

Loosdrecht Sport & Spa
LOOSDRECHT
Loosdrecht Sport & Spa is 
een samenwerking tussen 
Beautiful Soul van Ma-
nya Kroon en Loosdrecht 
Sport van Esmée Kroes.

De twee vriendinnen wilden 
al jaren samenwerken maar 
gingen, zakelijke gezien, een 
heel andere kant uit. Manya 
opende haar massage- en 
kapsalon en Esmée een vast-
goed beheeronderneming. De 
vriendschap bleef.

In de turbulente Coronatijd 
is er ongepland toch een sa-
menwerking ontstaan. Esmée 
zocht een rustige sportplek 
buitenshuis omdat bewegen 
een must is om haar rugklach-
ten buiten de deur te houden.

Het bijzondere pand aan de 
Oud- Loosdrechtsedijk 185 bij 
jachthaven Wetterwille kwam 
op haar pad. Deze ruimte in-
spireerde Esmee meer te on-
dernemen dan alleen zelf trai-
nen. Met Ramon van Vitality 
Control heeft zij aan fysiek her-
stel gewerkt en zo is zij geïnte-
resseerd geraakt in het effect 
van (gebrek aan) beweging. 
Met als gevolg dat zij zelf een 
sportopleiding is gaan volgen. 
Zij zal vanaf komend voorjaar 

met veel plezier les gaan ge-
ven. Ook buiten, in de natuur 
en/of op de sup, want suppen 
is haar grote passie geworden 
dankzij de (techniek)lessen 
van supschool Iksup waar zij 
wekelijks traint.

Volgend jaar zal zij ook op pad 
gaan vanaf verschillende loca-
ties buiten Loosdrecht (met en 
zonder de sup) en wie mee wil 
suppen/ bewegen is welkom. 
Dit alles wel in de avond en het 
weekend want ondernemen in 
vastgoed blijft haar prioriteit.

Daardoor kan er veel leuks 
aan worden toegevoegd: Ma-
nya is nu met haar massage- 
en kapsalon in het knusse 
pand gevestigd en “zwaait er 
de scepter”. De passie voor 
masseren en beweegthera-
pie is voortgekomen uit het 
kappersvak. Zij haalde niet 
genoeg voldoening uit alleen 
het uiterlijk verzorgen van de 
mens en volgde verschillende 
massage opleidingen, zowel 
therapeutisch als ontspan-
nend. Zij is nu expert op het 
gebied van houding en bewe-
ging. En natuurlijk nog steeds 
een goede kapster voor zowel 
heren als dames.

En zo komen zij samen
De massages en de be-
weegtherapie van Manya slui-
ten aan op de sportlessen van 
Esmée. Manya supt nog niet 
maar zal soms mee op pad 
gaan om de deelnemers van 
de buitenactiviteiten te voor-
zien van een heerlijke massa-
ge. Een arrangement waarbij 
de samenwerking eindelijk 
een feit is!

Hier blijft het vast niet bij want 

minimaal 1 x per week spar-
ren zij over de dingen die nog 
komen gaan. Zij zijn groot 
voorstander van samenwer-
king met andere Loosdrechtse 
ondernemers. Het mooiste is 
elkaars diensten combineren, 
elkaar aanbevelen, verster-
ken, samenwerken. Concur-
rentie is niet hun ding, EGO 
is de afkorting van Echt Geen 
Omzet. Sporten bij de één, 
masseren bij de ander, winke-
len bij de ene buur, een hapje 

en drankje bij andere. Zoiets…

“Loosdrecht heeft zoveel te 
bieden aan zowel onderne-
mers als klanten dat wij er 
maar beter een gezellige boel 
van kunnen maken”, zeggen 
zij in koor.

Omdat zij iedereen rust en 
aandacht willen geven werken 
zij alleen op afspraak via 06-
493 212 87.
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Kleine mijlpaal bereikt
LOOSDRECHT
De crowdfundingactie cultu-
reel centrum Lichtbaken-Loos-
drecht,    heeft    tot    nu    toe
€ 130.744,- opgeleverd.   Nog
€ 70.000,- te gaan. En dat alle-
maal Door, Voor en Met Loos-
drechters. Het doel, het kopen 
van de voormalige kerk van 
Oud-Loosdrecht komt binnen 

het bereik. Uit contacten met 
potentiële schenkers weten 
we dat het zijn van een Cul-
turele ANBI-stichting vertrou-
wen geeft. Het bestuur staat 
open voor gesprekken over 
materiële en immateriële gif-
ten en schenkingen. De range 
aan schenkingen varieert van 
€ 15,- tot € 25.000,-. Lichtba-

ken-Loosdrecht is er trots op 
dat dit bijeen is gebracht door 
zo’n hechte gemeenschap die 
we Loosdrechters noemen.

Zie ook: info@lichtbaken-loos-
drecht.nl of www.lichtba-
ken-loosdrecht.nl

werkt beter

ERGONOMISCH 
THUISWERKEN

betes.nl

495,-619,-

betes.nl

ELEKTRISCH  ZIT-STA BUREAU

GRATIS
LEVERING
AAN HUIS

(INCLUSIEF BTW € 598,95)
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Verslag NK Sprint Regenbogen 2021 

LOOSDRECHT
In het weekend van 23 & 24 
oktober organiseerde de 
KWVL (Koninklijke Water-
sport-Vereeniging ‘Loos-
drecht’) onder auspiciën 
van de Klasse organisatie 
van de Regenbogen het 
Nederlands kampioen-
schap Sprint voor de Re-
genbogen.

De wedstrijden worden geva-
ren over korte (sprint) banen. 
Zaterdag en zondagmorgen 
werd in twee groepen 15 

wedstrijden van ongeveer 15 
minuten gevaren om uit te 
maken welke 8 boten zondag-
middag de finalewedstrijden 
zouden gaan varen. In deze 
voorrondes werd het normale 
puntensysteem gehanteerd 
met een aftrek van 1 race. De 
finale races werden zondag-
middag over drie wedstrijden 
gevaren met een afvalsys-
teem.

Van 14 inschrijvingen meldden 
zich zaterdagmorgen 13 deel-
nemers bij de wedstrijdtafel. 

Het weer zag er niet veelbe-
lovend uit. Het was koud en 
de wind liet het afweten. Pas 
een half uur na de geplande 
starttijd stond er, met 5 kno-
pen, genoeg wind om te star-
ten. De zuidzuidwesten wind 
trok verder aan tot 6 knopen. 
Dat gaf wedstrijdleider Sander 
Jorissen de kans om de beide 
groepen toch ieder 11 wedstrij-
den te laten varen. Op zondag 
werden de deelnemers en 
de organisatie verrast door 
de zon en een mooie wind 
van 8 knopen, die gedurende 
dag verder aan zou trekken 
naar 9 knopen. Na het eerste 
startsein om 10 uur werd op 
zondagmorgen, door iedere 

groep, nog 4 wedstrijden in de 
voorrondes gevaren en na de 
lunch de finales.

Om 13.30 klonk het startschot 
voor de kwartfinale. Begeleid 
door een armada van sloepen 
en andere boten werden de 
verrichtingen van de deelne-
mers gevolgd.

De kwartfinale verliep zonder 
problemen en werd gewonnen 
door Mark Drontmann gevolgd 
door Mark Neeleman en Henk 
Bergsma. Drontmann gaf dus 
duidelijk blijk van zijn ambities. 
Maar bij de start van de halve 
finale, ging het helemaal mis 
voor hem. Hij ging te vroeg 

over de startlijn en werd daar-
door gediskwalificeerd. Een 
illusie ging in rook op. De hal-
ve finale werd gewonnen door 
Mark Neeleman.

Na een spannende en enerve-
rende strijd tussen Mark Nee-
leman, Henk Bergsma, Hans 
van Drunen en Robert-Jan 
Beck werd Hans van Drunen 
de verrassende maar terech-
te winnaar en daarmee eerste 
sprintkampioen in de Regen-
bogen. Mark Neeleman werd 
tweede en KWVL-voorzitter 
Henk Bergsma derde. De fa-
milie Beck kwam als vierde en 
laatste over de finish.

   

Druivenoogst
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Op de foto vind je alles wat 
nodig is voor een goede drui-
venoogst. Links op de tafel de 
EHBO- doos. Als deze ont-
breekt is het zeker dat iemand 
met een schaartje in zijn vinger 
knipt. Daarnaast het kistje met 
schaartjes, vlijmscherp en met 
een puntje waar je de slechte 
druiven mee uit een tros kunt 
wippen. Het kistje is bijna leeg, 
een goed teken. De meeste 
schaartjes zijn namelijk al aan 
het werk. Dan koffie, de eer-
ste kan voor de extra vroege 
helpers die de blauwe netten 
al omhoog hingen, voordat de 
anderen kwamen. Op de ach-
tergrond de twee J’s, Joost en 
Jan die zorgden voor het trans-
port van lege en volle kisten. 
En in het midden wat nadere 

instructie. Deze tros wel, die 
niet. Wat is botrytus, lamstelig, 
te groen. Die mogen er niet 
bij. En wat je niet ziet zijn de 
overige 25 plukkers, die zijn al 
vanaf 09.00 uur aan het werk. 
Verleden week vrijdag was het 
zover, de Souvignier Gris ver-
toonde geen lust tot verdere 
rijping, de temperatuur en ook 
de vochtigheid bleven hoog en 
schimmel lag op de loer. Dus 
oogsten geblazen.

Gelukkig was het die ochtend 
op een enkel buitje na droog, 
bleven de meesten na de 
lunch met pompoensoep door 
oogsten, tot het om 14.30 uur 
begon te hozen. Maar toen 
waren we op één rijtje na klaar 
en ook dàt rijtje ging mee met 
de 1700 kg die al in de auto 
stond. Een geweldige oogst 
waarvoor alle helpers bedankt. 

Na de onvermijdelijke files kon 
om 18.00 uur de ontsteel-ma-
chine bij Wijnboerderij ‘t Heek-
enbroek in Drempt worden ge-

start. Job en Neeltje verzorgen 
al jaren voor ons de vinificatie, 
de transformatie van druiven-
trossen tot flessen wijn. Maar 

dat is weer een verhaal apart, 
eerst even bijkomen. Met on-
geschonden vingers.



Woensdag 3 november 2021
10

Jan Vis AA
Accofis Accountants 
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

uw

expert

Porsche Design TRUNK -SHOW 

12 & 13 november 2021 hebben wĳ  de hele collectie van 
Porsche Design monturen en zonnebrillen in huis. Kom langs 

en laat u inspireren door deze mooie design collectie.

Gĳ sbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174

www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming

Bĳ  aanschaf van een Porsche Design bril ontvangt u een mooie 
Porsche Design premium.

WIJDEMEREN
Eens in de twee weken zullen de bladen wor-
den opgesierd met een Historische Foto van 
de Week. Verzorgd door de drie historische 
kringen van Wijdemeren. Deze aflevering is 
van de Historische Kring Nederhorst den Berg.

Herinneringen van Otte Andela
Otte Andela, hier bij een inmiddels verdwenen tuin-
bouwbedrijf in de Horstermeer, vertelde: “Ik was ne-
gen jaar toen mijn vader in 1905 op ‘Nieuw Harmonie’ 
ging wonen. De eerste jaren moest ik nog naar school 
in ’s-Graveland. Zo gauw ik uit school thuiskwam 
ging ik direct het bedrijf op. Ik was er graag. Dagelijks 
mocht ik mee met de paard en wagen om melk naar 
Walden te brengen. Van Eeden kwam zelf regelmatig 
per fiets naar ‘Nieuw Harmonie’. Het was een lange, 
tengere man, een heel bijzonder mens. Ik heb vaak 
met hem gesproken. Hij had het altijd over zijn idea-
len. Maar hij was te goed en vertrouwde de mensen 
te veel. Echte idealisten zijn zeldzaam. Mijn vader is 
na 1907, het jaar waarin de kolonie werd opgeheven, 
voor eigen rekening groenten gaan kweken.”

Frederik van Eeden schonk het land aan zijn volge-
lingen. Sommigen verkochten het weer. Veehouder 
G.A. Smits kon zodoende in 1908 ‘Nieuw Harmonie’ 
kopen. Achter de QR-codes van enkele bij de hoek 
van de Machineweg geplaatste bordjes in het kader 
van de ‘Vroeger en Nu wandeling’, kunt u het een en 
ander lezen en/of beluisteren over die periode.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEKNieuw 

assortiment 
boeken

van 
Bestsellers 

tot 
unieke 

pareltjes

U vindt ons elke 3e zaterdag 
van de maand op 

het Willie Das-plein in 
Nederhorst den Berg of bestel 

uw boek via 035 206 29 56 

www.deboektique.nl
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INGEZONDEN BRIEF VAN  
SINTERKLAAS
Het is bijna zover lieve kleine 
en grote kinderen van Loos-
drecht,

Ik ben alvast begonnen met 
het aftellen van de nachten, 
Gelukkig hoef ik op het groot-
ste feest van het jaar niet lang 
meer te wachten. 

De 13de van de november-
maand is het al zover, 
Vooraan de stoet in een heel 
bijzonder voertuig maak ik een 
tocht door het dorp als een 
echte ster. 

We vertrekken die zaterdag-
ochtend om 11 uur vanaf de 
Hervormde Kerk aan de Oude 
Dijk. 
Vanaf daar begint de tocht van 
15 kilometer door iedere Loos-
drechtse wijk. 

Om te kunnen zien hoe laat we 
wij bij jou in de buurt zijn, 
Heeft de Hoofdpiet iets gewel-
digs bedacht, met hulp van 
een handig computerbrein. 

Je kunt de hele stoet via de 
website van stichting SLOEP 
door het dorp zien bewegen, 
Houdt die website dan goed in 
de gaten, want zo kom je ons 
op het juiste moment tegen. 

De trouwe DJ’s Jan en Les-

ley draaien hippe Sint en Piet 
muziek aan het begin van de 
stoet, 
En de Fluttetutters komen ook 
nog spelen! Terwijl ik je vanaf 
mijn ereplaats begroet.  

Mijn Pieten staan allemaal te 
trappelen om naar Loosdrecht 
te komen, 
Want deze bijzondere intocht 
wil toch niemand missen, wij 
kunnen er alleen maar van 
dromen. 

Samen met jou willen we er 
een onwijs groot feest van ma-
ken, 
Gezellig dansen en high fiven 
met de Pieten en proeven of 
de pepernoten lekker smaken. 

Volgende week geen gedicht 
meer van mijn kant, 
Maar vergeet niet te kijken 
op Facebook, op de site van 
stichting SLOEP en de krant. 

Stichting SLOEP zal volgende 
week de allerlaatste informatie 
bekend maken, 
Want met de exacte tijden, 
route en informatie weet jij 
waar je kunt aanhaken. 

Tot ziens op 13 november!

Sinterklaas 

Door klassiek geïnspireerde Jazz in Theater 
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 6 november komt 
het jazztrio The Ghost, the King 
and I naar Ankeveen. De drie 
heren brengen Instrumentale 
jazz van absoluut topniveau. 
Een programma waarbij krach-
tig eigen werk, kernachtige 
improvisaties en bewerkingen 
van klassieke composities (o.a. 
Bach en Debussy) centraal 
staan. Zonder drummer biedt 
het de luisteraar kans om alles 
op melodisch en harmonisch 
gebied veel beter te horen, en 
dus ook het raspen van de gi-
taar, het kraken van de bas en 
zelfs het pedaalgeluid van de 
piano. Er worden stukken ge-
speeld vanuit de swing traditie, 
maar ook funky grooves, bal-
lads en blues ontbreken niet.

The Ghost, the King and I 
brengt een swingend program-
ma. De sprankelende arran-
gementen bieden volop ruimte 
voor improvisatie en het sublie-
me samenspel van de drie vir-
tuoze instrumentalisten maakt 
een concert tot een echte ‘must 
hear’. Rob van Bavel is de op-
richter van The Ghost, The King 
and I en is een van de meest 
gevraagde pianisten van ons 
land. Hij won verschillende prij-
zen, waaronder de tweede prijs 
van de prestigieuze Thelonious 
Monk Jazzpiano Competition 
in Washington D.C. Frans van 
Geest is een van de bekendste 
en veelzijdigste jazzbassisten 
van Nederland. Hij is o.a. bas-
sist van het Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw, waar hij de 

stuwende motor is tussen de 
ritmesectie en de melodie-in-
strumenten. Bij The Ghost, the 
King and I is hij het cement tus-
sen prachtig samenvloeiende 
piano- en gitaarakkoorden.

Vincent Koning is jazzgitarist 
en docent. In 1997 studeer-
de hij Cum Laude af aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Hij speelt inmiddels 
over de hele wereld en werkte 
samen met vele bekende mu-
sici, waaronder Benny Bailey, 
Deborah Brown, Scott Hamil-
ton, Piet Noordijk en Jarmo 
Hoogendijk.

Zaterdag 6 november 2021. 
Aanvang 2015 uur.  Kaarten á
€ 19,- via www.dedillewijn.nl

Ben jij fysiek sterk, bezit jij over de 
nodige spierballen en ben je op zoek 

naar een actieve en creatieve baan 
waarbij je eigenlijk nooit stilzit? Dan is 

deze �exibele baan als medewerker 
op- en afbouw misschien iets voor jou!



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

TNO heeft onderzocht dat bakken en wokken op gas veel fijnstof 
oplevert en dat alleen een uitstekende afzuigkap u hiervan af kan 
helpen. Vaak is de afzuiging onvoldoende, u heeft meer dan 300m3 
afzuigvermogen nodig. Over de gevaren van fijnstof voor uw 
gezondheid kunt u in de media voldoende lezen. Ruth Nagel nodigt 
u uit voor een goed gesprek over koken en afzuigsystemen in uw 
keuken. 

Winkelen op uw manier
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, 
dan kunt u niet wachten tot u weer een nieuwe 
in huis heeft. Dat begrijpen wij maar al te goed. 
Daarom zijn wij op allerlei manieren bereikbaar. 
U kunt met ons (video)bellen, mailen of appen. 
Verder bent u niet alleen op afspraak van harte 
welkom in onze winkel, maar kunnen wij ook bij u 
thuis komen.
U kunt ons bij u thuis uitnodigen voor een 
adviesgesprek en onze thuisverkoopservice.  Dat 
is helemaal prettig als u meerdere producten in 
een keer wilt vervangen of een keukenrenovatie 

overweegt. Vanzelfsprekend houden wij ons  zowel in de winkel 
als bij u thuis aan de coronamaatregelen. 

Vakkundig advies
Voor welke vorm van winkelen bij Vink Witgoed u ook kiest, wij 
luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee. Vaak is er 
meer mogelijk dan u denkt!  
Via onze website www.vinkwitgoed.nl kunt u zich oriënteren op 
de apparaten die wij kunnen leveren. U vindt er een greep uit 
ons assortiment. Omdat wij veel meer apparaten op voorraad 
hebben, nodigen we u van harte uit contact met ons te zoeken. 
Dat kan op de manier die bij u past. Wilt u de apparaten in de 
winkel bekijken, dan vragen wij u om telefonisch een afspraak te 
maken. 

Hoeveel fijnstof komt er uit uw keuken?


