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Roze koekenactie
Aandacht voor roze ouderen

LOOSDRECHT
Maandag 10 oktober. Deze 
week wapperde de regen-
boogvlag bij Inovum De 

Beukenhof in Loosdrecht. 
Van 07 tot en met 15 okto-
ber 2022 was het Rainbow 
week en organiseerde 

stichting Gooi & Vecht In-
clusief diverse activiteiten 
om positieve aandacht te 
vestigen op de LHBTI+ ge-
meenschap.

Een initiatief dat toegejuicht 
wordt door Inovum. Vandaar 
dat Inovum en stichting Gooi 
& Vecht Inclusief de handen 
ineen sloegen en een actie 
op touw zette. Maandag 10 

oktober werden de bewoners 
van De Beukenhof gefêteerd 
op heerlijke roze koeken om 
aandacht te vragen voor roze 
ouderen. Veel ouderen gaan 
terug de kast in wanneer 
thuiswonen niet meer gaat en 
zij intrek nemen in een verzor-
gings- of verpleeghuis. Om te 
laten zien dat ook zij zich vrij 
mogen voelen om zichzelf te 
zijn, ongeacht gender of sek-

suele oriëntatie, werden de 
roze koeken uitgedeeld.

Niemand minder dan de bur-
gemeester van Wijdemeren 
Crys Larson hielp mee. Ach-
ter een met regenboogkleu-
ren versierd karretje met roze 
koeken ging zij in de Beuken-
hof langs diverse afdelingen. 
“Het is belangrijk om stil te 
staan bij de roze ouderen die 
vaak vergeten worden in ver-
zorgings- en verpleeghuizen 
en zo vragen we aandacht 
voor hun strijd om erkenning.”

Een klein gebaar, maar heel 
belangrijk voor bewoners, 
naasten, personeel en vrijwil-
ligers. Iedereen moet zichzelf 
kunnen zijn. Dat maakt De 
Beukenhof tot een veilig thuis 
voor ouderen en mensen met 
niet aangeboren hersenletsel, 
en het maakt het tot een veili-
ge en plezierige werkplek.

Foto: Jacq Roos Fotografie
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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

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

TE KOOP

Nieuw-Loosdrechtsedijk 160, Loosdrecht
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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

Meer informatie of meedoen?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Marja Hulsman | 06 515 924 91| mhulsman@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Kom gezellig langs bij 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

lunch en meer,.. 
Rading 1b, Loosdrecht. 

www.landgoedderading.nl 

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Je BODEM, pers.ontw.groep
Je levenslustige vrouwelijke 

kracht onderzoeken,
creatief verkennen.

barbarapompe.nl/groepen

Haardhout te koop,
droog / gekloofd. € 150,00 

Haardhout te koop,
droog / gekloofd. € 150,00 

Haardhout te koop,

per kuub. Tel: 035-5823840

Garage Sale!
Zat 29 okt en Zon 30 okt
N-Loosdrechtsedijk 104 

in Loosdrecht 
Van 10:00uur tot 16:00uur

Kom gezellig
een kijkje nemen

en wees er snel bij.

Alarmnummer 1-1-2
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
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
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

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

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

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

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

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

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Geldig van vrijdag 21 oktober t/m woensdag 26 oktober.

Kipshoarma pakket
400gr. vlees, 4 pita’s en knoflooksaus
Kipshoarma pakket
400gr. vlees, 4 pita’s en knoflooksaus
Kipshoarma pakket

Verse Rookworsten
(Varkens)

Gebraden Mosterdrollade
Bourgondische Paté
Rode kool gratin
Met runderhaché, appel en puree
Rode kool gratin
Met runderhaché, appel en puree
Rode kool gratin

per pakket

2 stuks

100 gram
100 gram

100 gram

€ 8,95

€ 7,50

€ 2,49
€ 2,25

€ 1,75

Hele week:
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Energiebesparing en zonnepanelen voor jouw 
bedrijfspand
WIJDEMEREN
Kom naar de informatie-
bijeenkomst op 2 novem-
ber 19.30-21.30 uur bij 
Combi Auto’s, Trapgans 7 
in Ankeveen. Aanmelden 
via https://grotedaken.
ecwijdemeren.nl/aanmel-
den/

De Energiecoöperatie Wij-
demeren organiseert deze 
bijeenkomst over energie-
besparing en zonnepanelen 
speciaal voor eigenaren van 
bedrijfspanden. Een ervaren 
energieadviseur presenteert 
concrete besparingstips en u 
komt alles te weten over het 
plaatsen van zonnepanelen 
op uw dak inclusief subsidies 
en terugverdientijd.
Ook Norman Glijn, eigenaar 
van Combi Auto’s, zag zijn 
energiekosten flink stijgen de 
afgelopen tijd. Wytze Broer-

ze van de Energiecoöperatie 
berekende voor hem de op-
brengst van zonnepanelen 
en gaf tegelijkertijd bespa-
ringstips. Dat levert al met al 
een flinke winst op voor de 
portemonnee. Norman vertelt: 
“De energieprijzen gaan door 
het dak. Door samen met 
Wytze “stekkers te trekken” 
en een verbruiktool te gebrui-
ken die per kwartier je ener-
giegebruik laat zien, bleek dat 
ik een hoog nulverbruik had. 
Dus zelf ‘s nachts en in het 
weekend werd in mijn pand 
veel energie gebruikt. Onder 
meer door compressoren, 
pompen, computers en het 
koffiezetapparaat.” Norman 
heeft inmiddels bewegings-
ensoren en tijdschakelaars 
geplaatst. Zijn nulverbruik 
daalde daardoor met 70. En 
komend voorjaar krijgt hij 103 
zonnepanelen op zijn dak. 

Die verdient Norman binnen 
drie jaar terug. En zo kan hij 
de elektrische auto’s van zijn 
klanten opladen met zon-
ne-energie. “Als we allemaal 
wat doen is dat beter voor het 
milieu”. 

De energiecoöperatie Wijde-
meren is een bewonersorga-
nisatie: van en voor bewo-
ners. Met een groen hart en 
met onze kennis en ons net-
werk versnellen wij de ener-
gietransitie in onze gemeente 

Wijdemeren. Meer informatie 
of interesse in een gratis dak-
scan:

dakscan@ecwijdemeren.nl.

   

Uitslag E-waste Race, Regenboogschool nipt tweede
REGIO
Afgelopen vier weken 
hebben leerlingen van tien 
basisscholen uit de regio 
Gooi en Vechtstreek elek-
tronisch afval ingezameld 
tijdens de E-waste Race. 
In totaal zamelden de 
scholen met de hulp van 
buurtbewoners maar liefst 
13.637 oude elektronische 
apparaten in.

Dankzij de grote inzamelstrijd 
belandt de verzamelde ap-
paratuur niet in de verbran-
dingsoven maar wordt deze 
hergebruikt en gerecycled. 
Basisschool Elckerlyc uit Hil-
versum is met 1916 ingeza-
melde apparaten de winnaar 
van de E-waste Race. CBS 
de Regenboog uit Kortenhoef 

werd nipt tweede, na lange 
tijd op kop te hebben gelegen. 
Jarno Deen, fractievoorzitter 
van de D66 van gemeente 
Hilversum overhandigde de 
trotse school de prijs. 

Op dit moment wordt in Ne-
derland de helft van het elek-
tronisch afval (e-waste) niet 
gerecycled, vaak omdat het 
bij het restafval belandt of bij 
mensen thuis blijft liggen op 
zolder of in een la. De E-was-
te Race moedigt kinderen, 
hun familie en buurtbewoners 
aan bewuster om te gaan met 
hun elektronica. De race ging 
zoals altijd van start met een 
leerzame interactieve gastles 
waarin kinderen onder andere 
leren over grondstofschaar-
ste, consuminderen en de cir-

culaire economie. 

Na de gastlessen ging de race 
van start en werd door de leer-
lingen vier weken lang elek-
tronisch afval ingezameld. De 
kinderen voerden tegelijker-
tijd campagne in hun buurt 
om buurtbewoners te be-
trekken bij de E-waste Race. 
Buurtbewoners konden hun 
oude elektronische apparaten 
online aanbieden, waarna de 

leerlingen deze aan huis kwa-
men ophalen. Alle apparaten 
die zijn ingezameld door de 
klassen, zullen worden herge-
bruikt of gerecycled. Op deze 
manier draagt de race bij aan 
een duurzame kringloop van 
de kostbare grondstoffen die 
in oude elektronica zitten.

Onderstaande basisscholen 
hebben de afgelopen vier 
weken meegedaan aan de 

E-waste Race: PCBS De Zon-
newijzer, KC de Meerstroom, 
RK Jozef-School, De Pa-
rel, CBS de Regenboog, De 
Hoeksteen, Nassauschool, 
BS De Ploeg , Elckerlyc en 
Wisperweide

De E-waste Race Gooi en 
Vechtstreek is een initiatief 
in samenwerking met GAD, 
Weee Nederland en Stichting 
Open.

Datum: donderdag 27 oktober 2022 
Aanvang: 19:30 uur
Vaste Agendapunten* 

Hamerstukken

6.    Verklaring van geen bedenkingen parkeerplaatsen

       Fort Spion

7.     Weigering verklaring van geen bedenkingen

       Nederhorst den Berg Noord

8.    Weigering verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg

Bespreekstukken 

9.    Raadsvoorstel rapport Porseleinhaven

Overig

10.   Vragenhalfuur

11.   Moties Vreemd aan de agenda

12.   Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Voorlopige raadsvergadering agenda 

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

> Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering

Norman Glijn links en Wytze Broerze rechts 

 Uitslag E-waste Race Gooi en Vechtstreek
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Ingezonden brief

Vragen n.a.v. interview Wethouder Zagt
Beste Elske,

Normaal gesproken krijgt het 
college 30 dagen de tijd (Arti-
kel 52 RvO) om te antwoorden 
op schriftelijke vragen.

In dit geval willen wij (Dorps-
Belangen) op zo kort mogelijke 
termijn – en in elk geval uiterlijk 
21 oktober as – antwoord op 
de onderstaande vragen, ge-
zien de enorme druk die staat 
op de totstandkoming van be-
groting en het belang daarvan 
voor het komende jaar en het 
meerjarig perspectief.

Aanleiding:
In de online versie van De 
Gooi- en Eemlander lezen 

we in een interview met wet-
houder Zagt dat de gemeente 
Wijdemeren een halfjaar de 
tijd heeft gekregen om een 
sluitende begroting te ma-
ken. Vraag aan wethouder 
Zagt van Financiën. Klopt dit 
bericht? Zo ja, wat betekent 
dat aangezien we over een 
half jaar al in het nieuwe jaar 
2023 zitten? Wat betekent dit 
voor het preventief toezicht 
dat steeds als “aannemelijk” 
wordt gekenschetst? Waarom 
heeft de wethouder gekozen 
om dit via de pers kenbaar te 
maken in plaats van de raad te 
informeren, terwijl het college 
een informatie plicht heeft? 
Waarom heeft de wethouder 
dat niet gemeld in zijn brief van 
10 oktober jl. net zo min als de 
mogelijkheid dat er twee keer 
dertien weken uitstel verleend 
kan worden door de toezicht-
houder voor het maken van 
een sluitende begroting?Wan-

neer heeft de wethouder be-
sloten de raad onvolledig en 
niet tijdig te informeren?

Afgezien van wat de raad vindt, 
zegt Zagt in het interview in de 
Gooi- en Eemlander dat er al 
keuzes zijn gemaakt als het 
gaat om personeel, lokale be-
lastingen en het tweede IKC. 
Waarop baseert de wethouder 
dat? Wij hebben al eerder dui-
delijk gemaakt dat de gemeen-
teraad over dat soort keuzes 
gaat als budgethouder en als 
het gremium waar de kaders 
worden gesteld.

Tot zover de vragen
Nogmaals; wij verwachten bin-
nen de kortst mogelijke termijn 
antwoorden op deze vragen.

Met vriendelijke groeten, Jan-
Jaap de Kloet, fractievoorzitter 
DorpsBelangen

   

Informatiemarkt   
“Kom Erbij”

WIJDEMEREN
In Wijdemeren zijn veel or-
ganisaties, verenigingen, 
clubs, activiteiten en initia-
tieven. De Werkgroep Kom 
Erbij wil met elkaar een 
informatiemarkt organise-
ren waardoor alle mooie 
initiatieven (nog meer) 
zichtbaar worden voor alle 
bewoners in Wijdemeren!

Als werkgroep Kom Erbij stel-
len we ons zelf als doel dat 
wij inwoners en organisaties 

informeren, ontmoeten en met 
elkaar verbinden. In de werk-
groep zitten stichting MEE, 
Versa Welzijn, het Maatjespro-
ject, Stichting Vier het Leven 
en de gemeente Wijdemeren.

Wij willen de informatiemarkt 
met jullie organiseren op za-
terdag 3 juni 2023. Lijkt het je 
leuk om hierover mee te den-
ken en/of te organiseren, stuur 
dan een bericht naar komer-
bij@wijdemeren.nl

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 19 oktober: Het 
politiek-maatschappelijke dis-
cussieprogramma In Derde 
Termijn staat stil bij de wan-
kele financiële situatie van 
de gemeente Wijdemeren. 
Ruud Bochardt praat erover 
met wethouder Gert Zagt. In 
TV Magazine wordt onder an-
dere stilgestaan bij een voor-
stelling van De Jantjes. In 

ZinTV  komt de Stichting Mee 
aan het woord over ervarings-
deskundigheid. De stagiaires 
van GooiTV gingen er weer op 
uit om reacties van bewoners 
op te halen. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842. Of ga naar gooitv.
nl, ‘programma’s kijken’.

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ jose

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

BETROUWBAAR 
REISADVIES!

Gijsbrecht van Amstelstraat 174 | T: 035-3037174
www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming
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Statig Wonen Makelaars Loosdrecht bemiddelt      
in exclusieve woningen
Tekst en foto door Frank 
Scheers

LOOSDRECHT
“Ik heb het leukste vak van 
de wereld!”, vertelt make-
laar Daniëlle Hartog en-
thousiast. “Bemiddelen in 
het verkopen en aankopen 
van woningen is mijn pas-
sie. 

Om mijn passie nog beter tot 
zijn recht te laten komen, heb 
ik gekozen voor het segment 
“bijzondere en exclusieve wo-
ningen”. Dit zijn woningen in 
het hogere segment, zoals vil-
la’s aan het water, monumen-
tale boerderijen, penthouses 
etcetera. Dit vergt een speciale 
aanpak, omdat het vaak om 
unieke en statige woningen 
gaat waarbij de juiste aandacht 
en persoonlijke begeleiding 
erg belangrijk is. Een prachtige 
combinatie, want daar ligt mijn 
specialisme.”

 

De Porseleinfabriek
Makelaar Daniëlle Hartog heeft 
haar sporen verdiend en sinds 
deze zomer is haar kantoor ge-
vestigd in De Porseleinfabriek 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
186-A. De Porseleinfabriek 
is een modern gebouw waar 
meerdere ondernemers hun 
bedrijf hebben gevestigd. Een 
perfecte plek voor Daniëlle, 
aangezien ze zich richt op ex-
clusieve woningen in het Hol-
landse Plassengebied en de 
Gooi- en Vechtstreek.

Breed netwerk
Daniëlle Hartog vervolgt: “Na-
tuurlijk staan mijn klanten altijd 
centraal en wordt in overleg 
de beste doelgroepgerichte 
verkoopstrategie bepaald. Per-
soonlijke aandacht is een 
must en ik schakel de beste 
mensen en middelen in om de 
aankoop of de verkoop tot een 
groot succes te maken. Tevens 
werkt Statig Wonen Makelaars 
Loosdrecht naast de bekende 
verkoopkanalen als Funda ook 

met een groot (inter)nationaal 
netwerk, waardoor de wonin-
gen bij een breed publiek onder 
de aandacht worden gebracht. 
Alleen een presentatie op Fun-
da is echt niet voldoende in 
het hogere segment waarin ik 
werk.”

Anita Makkinje
Ondernemer en professioneel 
netwerker Anita Makkinje heeft 
haar eigen onderneming ook 
in De Porseleinfabriek. Anita 
Makkinje: “Het advieswerk dat 
Daniëlle doet, vergt veel tijd. 
Daarom werk ik sinds kort sa-
men met Daniëlle inzake haar 
marketing- en salesactiviteiten. 
Mijn netwerk is een mooie aan-
vulling op het netwerk van Da-
niëlle. Statig Wonen Makelaars 
Loosdrecht is zelf aangesloten 
bij de internationale make-
laarsorganisatie Who’s Who in 
Luxury Real Estate en het in-
ternationale vastgoednetwerk 
FIABCI. Daarnaast heeft Statig 
Wonen Makelaars Loosdrecht 
een intensieve samenwerking 

met een onafhankelijke ma-
kelaar in Zuid-Frankrijk en De 
Boer & Partners in België. We 
zijn veelvuldig aanwezig bij in-
teressante evenementen, zo-
als culinaire events, nautische 
events en andere toonaange-
vende events waar onze doel-
groep zich thuis voelt.”

Buitengewoonlijk Persoon-
lijk
Buitengewoonlijk Persoonlijk 
is het motto van Statig Wonen 
Makelaars Loosdrecht. Bent u 

in het bezit van een exclusieve 
woning en heeft u verkoopplan-
nen? Of wilt u een bijzondere 
woning gaan aankopen en bui-
tengewoonlijk persoonlijk be-
geleid worden in uw klantreis 
naar het gewenste resultaat? 
Neem contact op met Daniëlle 
Hartog of Anita Makkinje van 
Statig Wonen Makelaars Loos-
drecht via 020-7871338 of
www.statigwonen.nl De verse 
koffie staat voor u klaar op dit 
vernieuwende makelaarskan-
toor.

Kijk voor meer informatie en het gehele verkoopaanbod op europarcsverkoop.nl

Bezoek de open dagen 

zaterdag 22 & zondag 23 oktober

Diverse chalets vanaf 99.500,-* Diverse Cube modellen v.a. 

EuroParcs Buitzenhuizen

Adres: Buitenhuizerweg 2

1981 LK Velsen-Zuid

EuroParcs Buitzenhuizen

Adres: Zuiderweg 2

1165 NA Halfweg

• Op een steenworp afstand van Amsterdam

• Recreatiewoningen voor eigen gebruik of investering

• Recreatiewoningen op voorraad leverbaar

• Uitstekende verhuurmogelijkheden

* prijzen zijn exclusief BTW en op basis van een huurkavel

Links Daniëlle Hartog, Anita Makkinje rechts. 
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Recept
van Dave
Dave van Hout (44) is, als 
geboren en getogen Brabander, 
een echte Bourgondiër die van 
lekker eten houdt. Sinds 2012 
woont hij in Nederhorst den 
Berg, waar hij bewoners blij 
maakt met zijn (h)eerlijke verse 
en gezonde afhaalmaaltijden. 
Op deze pagina deelt Dave een 
gezond en lekker recept.

Deze week: Pompoenlasagne 
met lekker veel groenten

Wat het je nodig?
1 fl espompoen in blokjes, 400 gram 
verse spinazie (of uit de diepvries; 
ontdooid en uitgelekt), 1 pakje 
courgette spaghetti, olijfolie, peper 
en zout, 250 gram ricotta, 1 ei,en zout, 250 gram ricotta, 1 ei,
175 gram geraspte kaas, 1 theelepel 
oregano, 2 tenen knofl ook,
4 tomaten, 9 lasagnevellen, een 
ovenschaal van circa 18x28 cm. 

Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op 200
graden. Doe de pompoenblokjes in 
een ovenschaal en voeg een scheut
olijfolie, oregano, peper en zout toe. 
Pers de knofl ook uit en schep dit 
door het mengsel. Zet de ovenschaal 
30 minuten in de oven. Breng een 
pan met water aan de kook. Voeg de
verse spinazie toe tot het slinkt (1 a
2 minuten). Giet de spinazie af en 
druk met een lepel het vocht eruit. 
Klop de ricotta los met het ei en een
snuf peper en zout. Snijd de tomaten
in plakjes. Pureer de pompoen in 
een keukenmachine of prak met een 
vork. Voeg eventueel een scheutje
olijfolie toe om het mengsel smeuïger
te maken. Vet een ovenschaal in met 
een beetje olie. Vul de ovenschaal. 
Begin met een laagje van de helft Begin met een laagje van de helft 
van het ricottamengsel. Verdeel 
daarop de helft van de spinazie, de 
courgettespaghetti en een laagje 
lasagnevellen. Verdeel daarop de 
helft van het pompoenmengsel, 
courgettespaghetti, schijfjes tomaat 
en dek weer af met lasagnevellen. 
Herhaal deze lagen nog een keer. 
Bestrooi de bovenzijde met de kaas. 
Zet de gevulde ovenschaal 30
minuten in de oven op 200 graden.

Eet
smakelijk!

“Met preventie willen we 
voorkomen dat de gezond-
heid van onze inwoners 
achteruit gaat”, vertelt 
wethouder Gert Zagt van de 
gemeente. De wethouder 
vindt het dan ook belangrijk 
om in te zetten op preventie. 
“Liever gezond blijven, dan 
achteraf hard werken om 
weer gezond te worden.” 
Daarbij gaat het niet alleen 
om gezondheid, maar ook 
om welzijn. “Onze gemeente 
en onze regio is vergrijsd en 
de vergrijzing neemt de
komende jaren alleen nog 
maar toe. Daar moeten we 
ons goed op voorbereiden.”

Het hoofddoel is de gezondheid 
van de inwoners te verbeteren. 
“Dit doen wij door inwoners 
te helpen bij het maken van 
keuzes die leiden tot een betere 
gezondheid. Daarbij sluiten we 
ook aan bij de doelen van het 
Nationaal Preventieakkoord.
In het Nationaal Preventie-
akkoord staan tot 2040 doelen 
om Nederlanders gezonder te 
maken. De doelen zijn: een 
rookvrije generatie; minder 
overgewicht (van 50% naar 38% 
van de volwassenen) en minder 
overmatig alcoholgebruik (van 
8,9% naar 5%).”

Genoeg bewegen
Vooral door middel van sport en 
bewegen hoopt de gemeente 
mensen in beweging te krijgen. mensen in beweging te krijgen. 
“Genoeg bewegen helpt“Genoeg bewegen helpt
namelijk om risico’s op zowel namelijk om risico’s op zowel 
lichamelijke als geestelijkelichamelijke als geestelijke
gezondheidsproblemen kleiner gezondheidsproblemen kleiner 
te maken.” 

Een voorbeeld daarvan is het Een voorbeeld daarvan is het 
sportakkoord. “Hiermee kunnen 
sportaanbieders activiteiten 
organiseren om inwoners in 
beweging te krijgen.

Per activiteit stellen we hiervoor 
500 euro beschikbaar. Daarnaast 
bieden we, in samenwerking 
met Team Sportservice, fi ttesten 
aan senioren. Tijdens de test 
worden oefeningen gedaan 
waarbij we de gezondheid 
meten, zoals metingen van 
bloeddruk, lenigheid, balans 

en kracht. Daarmee kunnen 
deelnemers zien hoe het met 
hun gezondheid gesteld is en 
persoonlijk advies krijgen hoe 
gezond en prettig ouder te 
worden.” 

Veilig blijven fi etsen
Dit jaar doet Wijdemeren ook 
weer mee aan het provinciale 
project Doortrappen.
“Doel van het project is om 
ervoor te zorgen dat ouderen zo ervoor te zorgen dat ouderen zo 
lang mogelijk veilig blijvenlang mogelijk veilig blijven
fi etsen. Dit doen we door het fi etsen. Dit doen we door het 
aanbieden van fi etslessen in aanbieden van fi etslessen in 
praktijk en theorie, hetpraktijk en theorie, het
organiseren van bijeenkomsten organiseren van bijeenkomsten 
voor professionals overvoor professionals over
valpreventie, of het maken van valpreventie, of het maken van 
doortraproutes – dit zijn
fi etsroutes in onze gemeente 

Meer informatie is te vinden op:
www.sportakkoordwijdemeren.nl

Gemeente zet in op preventie

‘Liever gezond blijven,
dan achteraf hard werken om

weer gezond te worden’

waarbij oog is voor de veiligheid 
van oudere fi etsers.”

Langer gezond blijven
Het beleid richt zich met name 
op twee doelgroepen: jongeren 
en ouderen. “Jongeren omdat 
we geloven dat je zo vroeg 
mogelijk een gewoonte moet 
maken van gezond leven.
Om ook langer gezond te 
blijven. Jongeren worden deels 
bereikt via de GGD en via het 
werkprogramma van de buurt-
sportcoaches. Daarnaast richten
we ons vooral op ouderen.
Naarmate we ouder worden 
neemt de zorgvraag vaak toe. 
Wij willen graag dat mensen 
langer in goede gezondheid 
een zelfstandig leven kunnen 
leiden.”
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Nieuwe Muren
Tekst en foto:
Niels van der Horst

ANKEVEEN
Erik Vermue begon zijn 
werkende leven in de uit-
geverij. Hij runde onder 
andere een boekhandel 
in Amsterdam. “Dat was 
Schimmelpennink op de 
Weteringschans”, speci-
ficeert hij. Aangewakkerd 
door de liefde volgde een 
ommezwaai in zijn car-
rière. “Via die dame ont-
moette ik iemand die met 
leem als stucmateriaal 
bezig was. In een breder 
verband kwam ik toen in 
aanraking met duurzaam 
bouwen.”

Naast het maken van een 
natuurlijk product sprak het 
gebruik van natuurlijke ma-
terialen en het beperken van 
de afvalstroom Erik zeer aan. 
“Die afvalstroom is in de bouw 
overal in de wereld aanzien-
lijk,” vertelt hij. Ongeveer een 
kwart van wat er in de bouw 
geproduceerd wordt, betreft 

afval. “Ik ben toen als alter-
natieve jongeling uiteindelijk 
bezweken voor de argumen-
ten om duurzaam te bouwen. 
Verander de wereld, begin bij 
jezelf, hè?” klinkt het vrolijk.

Erik Vermue is inmiddels tien 
jaar eigenaar van Nieuwe Mu-
ren. “Dat is begonnen toen ik 
– wederom via de liefde, een 
nieuwe en ook mijn huidige – 
in Ankeveen was beland,” Het 
bedrijf kwam eigenlijk voort 
uit de situatie dat hij vaak van 
mensen hoorde dat ze wel 
wat wilden met natuurlijke 
materialen maar geen aan-
nemer konden vinden die dat 
wilde aangaan. Erik Vermue 
met Nieuwe Muren voorziet 
daar wel in.

Zijn opdrachten lopen van 
klein naar groot en van nieuw-
bouw tot renovatie. De mees-
te nieuwe aanvragen komen 
via via binnen. “Mensen zien 
bij een kennis het resultaat en 
willen het dan ook,” verklaart 
Erik. Centraal staan de werk-
zaamheden met leem, zoals 

stucwerk en isoleren. Het 
isoleren gaat vaak in combi-
natie met houtvezelplaten of 
houtwol. Erik doet dat vaak 
bij panden waar alleen aan 
de binnenkant iets gedaan 
kan worden, zoals monumen-
ten. Maar meer en meer komt 
Nieuwe Muren in beeld bij ‘ge-
wone’ woningen van mensen 
die graag verantwoord willen 

verduurzamen.

“Interessant is wel dat we ook 
verwarming op basis van wa-
ter of gelijkstroom aanleggen 
en doen aan gevelbekleding 
en het leggen van groenda-
ken.” De gelijkstroomver-
warming gaat middels een 
soort elektrische dekens in 
de vorm van matten of doe-

ken die in de (lemen) muren 
of vloer worden aangelegd. 
“Het gaat op basis van 36 volt 
en verbruikt weinig energie. 
Je maakt net als bij infrarood 
stralingswarmte en het voelt 
heel aangenaam.” aldus Erik. 
“En het kan natuurlijk gevoed 
worden door zonnepanelen.”

Foto van de week

Porseleinzwam op Gooilust.                        Fotostudio68
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✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. 
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit D02 Easysit D83

MEGA INRUIL
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit A90

Easysit D62Easysit D82 Easysit D81 Easysit D83

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D450

* Niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.
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Zorg voor bewegen zorgt voor    
beweging

Door: Kim Tomeï

‘S GRAVELAND
Afgelopen zaterdag was 
het letterlijk de dag van het 
getal 15. Niet alleen omdat 
het 15 oktober was, maar 
vooral omdat het bosac-
tiviteitenprogramma van 
praktijk ‘zorg voor bewe-
gen’ op zaterdag 15 jaar 
bestond. De praktijk zelf 
is 25 jaar geleden opge-
richt door Susanne Renke-
ma. Zorg voor Bewegen is 
medisch verantwoord be-
wegen in groepsverband 
op verschillende niveaus, 
onder professionele bege-
leiding van een oefenthe-
rapeut.

Susanne wilde deze mijlpaal 
niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en organiseerde, hoe 
kan het ook anders, een spor-
tieve activiteit in het bos van 
Natuurmonumenten. Omdat 
bewegen voor een goed doel 
altijd stimuleert, organiseerde 

ze een sponsorloop. De op-
brengst was voor de Bas van 
Goor foundation, deze stich-
ting brengt eveneens al 15 jaar 
mensen met diabetes in bewe-
ging. Zorg voor bewegen zorgt 
dus letterlijk voor beweging.

Om 09.00 uur stond Renkema 
al klaar bij het parkeerterrein 
van Natuurmonumenten, om 
al haar sportieve wandelaars 
en hardlopers welkom te he-
ten. Het weer was prima; niet 
te koud, niet te warm. 

Renkema startte 15 jaar ge-
leden haar bosactiviteiten 
met zo’n drie mensen die in 
groepsverband wilden bewe-
gen. Vandaag stond een groep 
van zo’n 45 deelnemers, in de 
leeftijd van 30 tot 80 jaar, klaar 
om een bijdrage te leveren van 
de Bas van Goor foundation. 
Er liepen zelfs honden mee, al 
telden die rondjes helaas niet 
voor de sponsorloop. 

Renkema had twee routes 

uitgezet in het bos, het zoge-
naamde ‘rondje bos’ en ‘rondje 
kip’. De ene groep was voor de 
wandelaars, de andere voor 
de hardlopers. De deelnemers 
die de meeste rondjes gelopen 
hadden waren Barbara van 
den Berg en Ton Bakkenes.

De sponsorloop was een groot 
succes: er is €1750,- opge-
bracht.

Na afloop was er natuurlijk 
tijd voor koffie, mét een stukje 
taart. 

Wilt u ook graag meer bewe-
gen? Kijk op www.zorgvoor-
bewegen.com voor meer in-
formatie. Zoals Susanne zelf 
zegt, iedereen kan bewegen. 
Of dat nu met een pijnlijke 
knie, slechte conditie of be-
nauwdheid is, ze heeft een 
programma voor ieder niveau.

Foto: Big bird creative studio

   

Schrijf mee aan de geschiedenis van de Gooi 
en Vechtstreek!
WIJDEMEREN
Het archief is op zoek naar 
verhalen uit de regio. Dit kun-
nen herinneringen zijn aan 
uw school of sportvereniging, 
anekdotes over dorpsgenoten 
of een historisch onderzoek. 
Deze verhalen vormen een 
belangrijk onderdeel van de 
geschiedenis van de Gooi- en 
Vechtstreek. Ze zijn het bewa-

ren waard!

Vanaf oktober kunt u op de 
website van het archief uw 
verhaal delen. Iedereen kan 
meedoen. De verhalen krij-
gen een plek op de website 
en worden opgeslagen in het 
digitale archief. 

Heeft u een verhaal, herinne-

ring of anekdote over deze re-
gio? Deel uw verhaal met ons 
en schrijf mee aan de geschie-
denis van de Gooi en Vecht-
streek.

Wilt u meer informatie of heeft 
u aanvullende vragen? Neem 
gerust contact op via info@
gooienvechthistorisch.nl.

- ADVERTORIAL -

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

in de buitenlucht.
Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op:  06-22 80 07 77

Meld je evenement aan op
loosdrechtsplassengebied.nl
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In Memoriam

Erik Korperhoek
1970 – 2022

Het zo plotselinge overlijden 
van Erik is bij ons, evenals 
bij zovelen, met een enorme 
schok, verdriet en ongeloof 
binnengekomen.

We kennen Erik natuurlijk 
als vrijwilliger in ons theater, 
maar Erik betekende veel 
meer. Hij heeft aan de wieg 
gestaan bij de transformatie 
van Nederlands Hervormde 
kerk in Ankeveen tot Theater 
De Dillewijn. Vanaf het mo-
ment dat het plan bestond om 
de leegstaande kerk te ver-
bouwen tot het theater zoals 
het nu geworden is, heeft hij 
ons voorzien van advies en 
begeleid met zijn bouwkundi-

ge kennis.

Erik was bescheiden, had een 
luisterend oor en wist mensen 
voor zich te winnen. Wanneer 
er een probleem of vraag op-
doemde met betrekking tot De 
Dillewijn kwam Erik met een 
antwoord: goed gedocumen-
teerd, alles tot in detail vast-
gelegd. Zijn inbreng is en was 
van grote waarde!

Wij zullen hem met zijn kennis 
en bereidheid altijd te helpen 
enorm missen en nog heel 
vaak memoreren. De foyer 
van Theater De Dillewijn 
draagt ook niet voor niets ook 
zijn naam. Het gemis voor zijn 

gezin is immens, maar ook 
voor ons is het niet te bevat-
ten dat we zonder hem verder 
moeten.

Wij danken Erik voor wie hij 
was voor ons allen, als bemin-
nelijk mens, als vraagbaak, 
als vrijwilliger, als grote kracht 
achter het ontstaan van Thea-
ter De Dillewijn.

“Theater De Dillewijn”
Ankeveen

   

Dat, dan, daar
Door: Sijmen Brandsma
(Land & Boschzigt)

Ooit, ergens, iets. Zo begon 
en begint het bij steeds meer 
mensen te kriebelen. Ooit wil 
ik achter dat computerscherm 
vandaan, ergens iets nuttigs 
en met mijn handen doen. 
Met andere mensen samen, 
buiten en goed voor de aarde. 

De stroom aanmeldingen voor 
de deeltijdopleiding van de 
Warmonderhof neemt ieder 
jaar toe. Deze opleiding is de 
biologisch-dynamische land- 

en tuinbouwopleiding en ge-
niet een enorme belangstel-
ling van jonge en iets oudere 
mensen die hun leven een 
andere wending willen geven.

Zodat ooit, ergens en iets ver-
andert in dan, dat en daar. Dat 
is een heel proces. Kringloop 
landbouw, no-dig, regene-
ratieve landbouw, biodyna-
misch, permacultuur, stroken-
teelt, vegan landbouw, c.s.a., 
humanure, agro-forestry, 
compost-thee, korte afzetke-
tens, het tuimelt allemaal door 
elkaar. Er is veel te doen in en 

op het land. 
En net als de paddenstoelen 
in de herfst schieten op de 
meest onverwachte plaatsen 
bedrijven en bedrijfjes uit de 
grond. Gestart door mensen 
met durf en gesteund door 
mensen met vertrouwen.

Wij zijn blij dat we op onze 
tuin een klein steentje bijdra-
gen door onze kennis zo goed 
mogelijk te delen met onze 
stagiaires. En zijn trots als zij 
elders een bijdrage leveren 
aan een gezondere landbouw, 
op wat voor manier dan ook.

Nacht van de Nacht
REGIO
29 oktober 2022 vanaf 
19.00 uur begint de Nacht 
van de Nacht weer.

Laat het donker donker en 
ontdek hoe mooi de nacht is 
tijdens de Nacht van de Nacht. 
De Nacht van de Nacht is een 
jaarlijks evenement georgani-

seerd door de Natuur en Mi-
lieufederaties. Ook IVN Gooi 
doet mee door een Nachtwan-
deling te organiseren voor kin-
deren met hun ouders, onder 
leiding van natuurgidsen in 
een natuurgebied dat op an-
dere dagen na zonsondergang 
gesloten is.
Aanmelden via ivngooi.nl

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Na een mooi voltooid leven hebben we afscheid moeten
nemen van onze vader, opa en overgroot opa.

 

Cornelis van de Meent
 

"Kees"

 
✩ 17-4-1932                                         7-10-2022 †

 
Weduwnaar van Elisabeth van de Meent-van Kampen

 
De begrafenis heeft woensdag 12 oktober jl. in besloten
kring plaatsgevonden.

 
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
 
Correspondentieadres:
Fam. W. van de Meent, Tjotter 34, 1231 SL Loosdrecht

FAMILIEBERICHTEN
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Muzikale middag voor 
senioren
NEDERHORST DEN BERG
Op dinsdag 25 oktober is 
er een feestelijke middag 
met een muzikaal duo in de 
Bergplaats in Nederhorst 
den Berg om 14.00 uur

Dit duo zingt live de mooiste 
duetten van wereldfaam. Pro-
fessionaliteit, kwaliteit en veel-
zijdigheid staan hoog in hun 
vaandel

Ze hebben voor u een zeer 
uitgebreid repertoire, voor ie-
der wat wils, herkenbaar voor 
iedereen. Bijvoorbeeld de lied-
jes van Wim Sonneveld, Wil-
ly en Willeke Alberti, Gerard 
Cox, Frans Halsema en Jen-

ny Arean. Duetten en solo’s 
van wereldfaam, van Andrea 
Bocelli & Sarah Brightman, 
Luciano Pavarotti & Celine 
Dion, Frank & Nancy Sinatra. 
Diverse muziekstijlen komen 
voorbij, zoals het Nederlandse 
lied, zeemansmedley, mee-
zingers, mooie luisterliedjes, 
popsongs uit de 60’er en 70’er 
jaren tot heden, musicalsongs, 
het Napolitaanse lied, operette 
en opera.

Meldt u zich aan bij Hans Bar-
ten, eventueel met een vriend/
vriendin (hoeft geen KBO lid te 
zijn), 0294 25 75 68. Wie het 
eerst komt… Vol is vol.

   

Bieblab Loosdrecht
LOOSDRECHT
Ons BiebLab in Loos-
drecht is inmiddels een 
paar weken geopend. Ben 
je al geweest om te expe-
rimenteren, ontdekken of 
programmeren? 

In november hebben we weer 
een heel leuk programma! Het 
is de maand van het koken bij 
de bibliotheek, dus we starten 
op 2 november met het expe-
rimenteren met keukenspullen 
uit je ouders keukenkastje. 
Kom je ook langs in het Bie-
bLab? Meld je aan via: bie-
blab@bibliotheekgooienmeer.
nl, iedereen vanaf 7 jaar kan 
meedoen! 

Het programma:
2 november: Experimenten 

met keukenspullen. Van 14:00 
tot 16:00 uur. In de maand 
van het koken ontdek je in het 
BiebLab welke toffe dingen je 
kunt doen met de spullen uit je 
keukenkastje.

14 november: Maakdag. van 
14:00 tot 16:00 uur. Maandag 
is maakdag in de bibliotheek! 
Kom gezellig langs om te knut-
selen aan de zelfbedacht pro-
ject. Spullen en gereedschap 
staan klaar.

16 november: Open inloop 3D 
printen. Van 14:00 tot 16:00 
uur. Wil je kennismaken met 
de 3D-printer? En leren hoe 
je zelf iets ontwerpt? Kom dan 
naar BiebLab.

Fotowedstrijd: Het beste van het 
Loosdrechts Plassengebied
WIJDEMEREN
De website van het Loos-
drechts Plassengebied 
organiseert een fotowed-
strijd voor de mooiste herf-
stfoto van dit interessante 
en gevarieerde plassenge-
bied.

De verschillende plassen, 
de bossen, de dorpen en de 
historische landhuizen. De 
veelzijdigheid van het Loos-
drechts Plassengebied levert 
elk seizoen een overvloed 
aan prachtige beelden op. Wij 

zoeken nu de mooiste foto’s 
die laten zien wat dit gebied 
zo uniek maakt. Dus pak je 
camera en toon ons het beste 
van het Loosdrechts Plassen-
gebied. 

Deelname aan deze fotowed-
strijd staat open voor iedereen. 
Jong of oud, woonachtig in het 
gebied of niet en met professi-
onele camera of telefoon.

Stuur jouw mooiste herfstfoto 
van het Loosdrechts Plassen-
gebied op naar webmaster@

loosdrechtsplassengebied.nl 
en maak kans op een etentje 
voor twee bij Rosa’s Cantina!

Inzenden kan tot uiterlijk 15 
november 2022. Ingestuurde 
foto’s kunnen door ons vrije-
lijk gebruikt worden op al onze 
platformen. De winnende foto 
wordt online en in de Nieuws-
Ster bekendgemaakt.

Voor meer informatie en het 
reglement ga naar: https://
loosdrechtsplassengebied.nl/

   

Theaterles bij Muziektheater   
Spotlight
KORTENHOEF
Muziektheater Spotlight 
gaat weer van start met 
theaterles voor Kids/Tee-
nagers in Kortenhoef. Gra-
tis proefles donderdag 27 
oktober 16.00 uur -17.00 
uur Locatie: speelzaal van 
de Antoniusschool.

Spotlight Kids/Teenagers 
brengt muziektheater voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar. Lek-
ker toneelspelen en zingen na 
schooltijd.

Hou je van zingen, acteren, 

dansen en op een podium 
in de schijnwerpers staan? 
Ben je juist verlegen en heb 
je een beetje faalangst? Dan 
is theaterles bij Spotlight iets 
voor jou. Wat gaan we doen? 
We starten met een gezellige 
warming up op muziek, doen 
ademhalingsoefeningen, in-
zingliedjes en verschillende 
theaterspellen. We studeren 
leuke (musical)nummers in 
waarbij we dansen, acteren 
en ons echt moeten inleven in 
de personages. We leren ook 
de basisvaardigheden van to-
neelspelen door middel van 

emotiespelen, korte scènes 
en grappige sketches. Het sei-
zoen wordt afgesloten met een 
spetterende musical, speciaal 
door de docent geschreven, 
waarin elke speler voor 100% 
kan stralen op het toneel.

Ben je nieuwsgierig gewor-
den? Geef je dan snel op bij 
Spotlight Kids/Teenagers. 
Theaterdocent: Pauline van 
Eijk,. Graag aanmelden voor 
de gratis proefles via: www.
muziektheaterspotlight.nl

  

Nog geen plannen voor dit weekend? Kijk op

loosdrechtsplassengebied.nl

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl



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

€ 1099,-


