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 Drukte bij halen griepprik in 
 Loosdrecht

Door: Frank Scheers

LOOSDRECHT
In Loosdrecht stond op 
zaterdag 29 oktober jl. een 
flinke rij met personen, die 

een griepprik gingen ha-
len. Een griepprik halen is 
belangrijk, maar waarom 
eigenlijk?

In oktober en november krij-

gen zo’n 6 miljoen mensen van 
hun huisarts of instellingsarts 
een uitnodiging voor de gratis 
griepprik. Griep is iets anders 
dan een zware verkoudheid. 
Griep is een virus waar men-
sen flink ziek van kunnen wor-
den. Vooral mensen van 60 
jaar en ouder en mensen met 
bepaalde aandoeningen (zo-
als diabetes, een hart-, long – 
of nierziekte of een verminder-
de weerstand) kunnen ernstig 
ziek worden. Soms zelfs met 
overlijden tot gevolg. Daarom 
nodigen huisartsen deze men-
sen elk najaar uit voor een gra-
tis griepprik. De griepprik is de 
beste bescherming tegen ern-
stige gevolgen van griep. Het 
is veilig om de griepprik en de 
coronavaccinatie op dezelfde 
dag of kort na elkaar te krijgen.

-Lees verder op pagina 3-
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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 5827611

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

Laapersveld 1, Hilversum
Gratis parkeren
035 - 77 24 8 24 
kliniekheihof.nl 

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal  Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

€ 79,-
filler€ 185,-

START VERKOOP:

5 maart

(op afspraak))

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

TE HUUR:

Oud-Loosdrechtsedijk 224 B,  Loosdrecht

Onze kantoren

(op afspraak)

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 

VOOR EEN DROOMPRIJS

UTRECHT 
IEDERE

ZONDAG 
GEOPEND

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@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

MEUBELSTOFFEERDERĲ 
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

Bollen ICT 
Service aan huis

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.

A-AAD Witgoed Reparatie
Wĳ  repareren alle merken
* GEEN VOORRĲ KOSTEN * 
Reparatie onder garantie

035-6851710 / 06-51203571
WWW.A-AAD.NL

Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer
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 uur 035 - 582 65 50Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek
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

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

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 4 t/m woensdag 9 november.

Herten Kogelbiefstuk
Magere runderlapjes
Vleeswarenduo:
Leverkaas en Cervelaat

Krabsalade
Spinazie Gehakt schotel
Met rundergehakt, puree en
gegratineerde kaas.

100 gram

500 gram

2 x 100 gram

100 gram

100 gram

€ 3,98
€ 7,98
€ 3,49

€ 2,25
€ 1,75

Hele week:
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Porseleinhaven ‘een heel heel duur leerproces’
Een uurtje gemeenteraad

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week was de ge-
meenteraad na een uur 
alweer voorbij. Bij het rap-
port over het desastreuze 
bouwproject Porselein-
haven in Oud-Loosdrecht 
konden de politieke partij-
en slechts met verbijste-
ring en schaamte beamen 
wat er allemaal verkeerd 
is gegaan. En over het ter 
ziele gegane bouwplan Ne-
derhorst-Noord wilden al-
leen Dorpsbelangen en de 
VVD hun ei kwijt.

Rode draden
Uit het rapport blijkt dat het 
verlies zeker 8,5 miljoen zal 
zijn, hetgeen nog kan oplopen. 
In talloze documenten zocht 
men o.a. naar de samenwer-
king met de ‘stakeholders’ 
van de projectgroep, de rui-
lovereenkomsten over grond 
met drie eigenaren, het ram-
melende bestemmingsplan, 
de wisselende afspraken over 
de woning van eigenaar-3 en 
de rommelige ambtelijke- be-
stuurlijke organisatie. Wie alle 
53 pagina’s doorleest, ziet 
dat er op alle gebieden veel 
fouten zijn gemaakt. Echter, 
iedereen was wel te goeder 

trouw, dat weer wel, zei Wilna 
Wind (PvdA/GroenLinks). Be-
renschot formuleert vier ‘rode 
draden’ die kunnen helpen in 
de toekomst. De rollen van be-
stuurders, raadsleden en amb-
tenaren liepen door elkaar. Er 
is meer strategische sturing 
noodzakelijk op een groot 
project. In feite vroeg Wijde-
meren zelf om de problemen 
door die overeenkomsten met 
eigenaren die veel geld kosten 
en afhankelijkheid hebben ge-
creëerd. En tot slot heeft het 
allemaal veel te lang geduurd.

Onoverzichtelijke brij
“Ik trek het me zeer aan. Ik 
ben diep geschokt”, zei bur-
gemeester Crys Larson in 
haar eerste reactie op het on-
derzoeksrapport van bureau 
Berenschot, waaruit bleek dat 
Wijdemeren de afgelopen 20 
jaar fout op fout heeft gesta-
peld in dit dossier. Het doel 
van het onderzoek was twee-
ledig: waarheidsvinding en het 
bepalen van verbeterpunten 
voor toekomstige complexe 
bouwplannen. Overigens 
bleek dat de onderzoekers 
vonden dat er te weinig is om 
‘de waarheid’ boven tafel te 
krijgen. Een ongeordend en 
onvolledig dossier, bestaande 
uit 6 verhuisdozen, het was 

zoeken naar een speld in de 
hooiberg. En te weinig inter-
views (18) om de bewijzen te 
staven. Plus dat 3 belangrijke 
betrokkenen niet in gesprek 
wilden, een ex-burgemeester, 
een grondeigenaar en een 
procesbegeleider deden niet 
mee. Margriet Rademaker, 
voorzitter van de 8-persoons-
fractie van De Lokale Partij, 
hekelde het feit dat er 9 maan-
den zaten tussen de opdracht 
van de gemeenteraad en de 
start van Berenschot. Nu moet 
een nieuwe raad met veel on-
ervaren leden omgaan met 
deze problematiek. Bovendien 
bleken er achteraf nog ergens 
vier dozen te zijn, de informa-
tie is dus niet compleet.

Pijnlijke leerschool
De raadsleden uitten zich 
in allerlei bewoordingen om 
hun ongenoegen te uiten. 
“Een pijnlijke kostbare leer-
school”, zei Patricia IJsbran-
dy van Dorpsbelangen. Sor-
rel Hidding (VVD) sprak van 
imagoschade en een ‘heel 
heel duur leerproces’. Volgens 
CDA- voorvrouwe Rosalie van 
Rijn was ‘het nog erger dan we 
dachten’. Voor Margriet Rade-
maker (DLP) was het een wa-
ke-up call om nooit meer mee 
te doen aan dergelijke grote 

projecten. Wilna Wind sloeg 
de spijker op de kop met de 
opmerking dat de raad helaas 
‘niet aan zelfkastijding kan 
ontkomen’. Volgens haar heeft 
Wijdemeren al ‘veel te veel les 
gehad’, gezien eerdere pittige 
onderzoeksrapporten. Daarna 
was het stil. Er komt een werk-
groep die de aanbevelingen 
van Berenschot gaat opstel-
len.

Geen woningbouw
De 150 woningen van Neder-
horst- Noord gaan definitief 

niet door. Tot boosheid van 
Patricia IJsbrandy (DB) die het 
‘onverkoopbaar’ vond dat je 
met 1000 woningzoekenden 
dit plan niet steunt. Vanwege 
één weidevogel. Dat meende 
ook VVD ‘er Bo de Kruijff die 
wees op een meerderheid van 
de raad die op 10 februari van 
dit jaar ‘nee’ zei tegen o.a. 
35% sociale woningbouw. De 
andere fracties zeiden wijselijk 
niets. Alleen DLP ‘er Frits Har-
tog antwoordde dat de provin-
cie Noord-Holland nu eenmaal 
tegen was.

   
-Vervolg van voorpagina-
 
Griep is erger dan verkoud-
heid
Door griep voelt u zich ineens 
ziek. U kunt bijvoorbeeld hoge 
koorts, hoofdpijn, spierpijn of 
koude rillingen krijgen. Het kan 
1 tot 3 weken duren voordat u 
weer beter bent. Het griepvirus 
(influenzavirus) veroorzaakt 
de griep. Griep is een besmet-
telijke ziekte. Als u griep heeft, 

kunt het aan andere mensen 
doorgeven. Die kunnen dan 
ook weer ziek worden. Vaak 
gebruiken mensen verkoud-
heid en griep door elkaar. Dat 
klopt niet. Voor de doelgroep 
van de jaarlijkse griepprik kan 
de griep ernstigere gevolgen 
hebben. Elk jaar sterven er 
ongeveer 4.700 mensen door 
de griep. Het precieze aantal 
verschilt per seizoen.

Voor wie is de griepprik?
De griepprik is gratis voor 
kinderen en volwassenen die 
extra risico lopen om ernstig 
ziek te worden. Bijvoorbeeld 
mensen van 60 jaar en ouder 
en mensen met long- of hart-
aandoeningen. 

Dit jaar krijgt een aantal groe-
pen voor het eerst een uitnodi-
ging voor een gratis griepprik. 
Bijvoorbeeld zwangere vrou-

wen en mensen met een coch-
leair implantaat.

Hoe werkt de griepprik?
De griepprik leert uw lichaam 
om zich te verdedigen tegen 
het griepvirus. Daardoor her-
kent uw lichaam het griepvirus 
bij een infectie. Dit maakt de 
kans om griep te krijgen klei-
ner. Het kan zijn dat u toch 
griep krijgt. De griepprik zorgt 
er dan voor dat u minder ern-

stig ziek wordt. De griepprik is 
een veilig vaccin met weinig 
bijwerkingen. Er is al jarenlan-
ge ervaring met de griepprik. U 
kunt geen griep krijgen van de 
griepprik.

Bekende bijwerkingen zijn: 
pijn, roodheid of een lichte 
zwelling op de plaats van de 
prik (de bovenarm). Dit gaat 
binnen 1 tot 2 dagen vanzelf 
over.

Commissie Ruimte en Economie
Datum: dinsdag 8 november 
Aanvang: 20:00 uur  

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken

8.    Weigering van verklaring van geen bedenkingen

       Oud Loosdrechtsedijk achter 63

9.    Weigering van geen bedenkingen

       Nieuw Loosdrechtsedijk 178

10.   Weigering van verklaring van geen bedenkingen

        Cannenburgerpark

11.    Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Bloklaan 22a

Overig

12.    Vragenhalfuur

13.    Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onder-

werp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op 

de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via 

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035. 

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda Commissie

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

Wilna Wind (foto: Douwe van Essen)
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“Bedankt voor die bloemen”
LOOSDRECHT
Mijn vrouw Jolanda en ik 
(John Hovius) gaan onze 
bloemenhandel staken. 
Vele jaren, vanaf 1973 (dus 
50 jaar!), hebben we met 
veel plezier de bloemetjes 
buitengezet voor U. De 
laatste 16 jaar waren we U 
van dienst in Loosdrecht.

Onze zaak aan de Nootweg 
bij de Jumbo dragen we met 

ingang van 1 november over 
aan onze zeer geschikte colle-
ga’s, Koos en Mercedes. Onze 
medewerkers blijven werk-
zaam in de winkel. Wij gaan 
meer tijd spenderen aan onze 
kleinkinderen en in plaats van 
4 uur op in de ochtend om 
naar de veiling te gaan, gaan 
we voortaan lekker uitslapen 
tot wel 6 of 7 uur.

Maar ook gaan we U missen, 

onze klanten, want het was 
leuk en gezellig.

We menen dat we U in goede 
handen kunnen overdragen.

We bedanken U hartelijk voor 
Uw klandizie en zeggen “tot 
ziens”, want we komen elkaar 
vast wel tegen.

Met hartelijke groet,
Jolanda & John Hovius

   

Uitnodiging 
Dag van de 
Mantelzorg
WIJDEMEREN
10 november is de Landelijke 
Dag van de Mantelzorg. Ver-
sa Welzijn organiseert, in sa-
menwerking met gemeenten 
en andere organisaties, op of 
rond deze datum activiteiten 
in de regio. In Wijdemeren 
bent u van harte welkom om 
op woensdag 9 november van 
10.00 uur tot 12.00 uur in ‘t 

‘Grand Café’ van de Emtinck-
hof aan de Eikenlaan 51. On-
der het genot van koffie/thee 

met wat lekkers is daar gele-
genheid om een cadeautasje 
op te komen halen.

   

Lotgenotengroep rouwverwerking
REGIO
Humanitas ’t Gooi start op 25 
november een lotgenoten-
groep voor mensen die met 
elkaar willen praten over het 
verlies van hun partner door 
overlijden. De groep is toe-
gankelijk voor iedereen: man, 
vrouw, jong, oud, ongeacht 

levensovertuiging. Deelname 
is bij voorkeur als het overlij-
den minimaal 6 maanden ge-
leden is geweest. De groep 
komt acht keer bijeen, onder 
deskundige begeleiding op 
vrijdagochtend van 10-12 uur 
in het kantoor van Humanitas, 
Willem Barentszweg 17-A, 

1212 BK Hilversum. Na aan-
melding volgt eerst een ken-
nismakingsgesprek.

Nadere inlichtingen of aan-
melding voor de lotgenoten-
groep: kantoor Humanitas, 
035-6286093 (evt. inspreken), 
of tgooi@humanitas.nl.

   

Ketting Kledingruil
WIJDEMEREN
Als alternatief voor nieuwe 
kleding kopen is kleding 
ruilen in Nederland een in-
middels populaire, duurza-
me optie. Maar wat als dat 
even niet kan, bijvoorbeeld 
tijdens de COVID-perio-
de? Een groepje vrouwen 
uit Amsterdam-Noord be-
dacht een alternatief: de 
Ketting Kledingruil.

Het concept
Hoe werkt het? Per woon-
plaats vormt een tiental adres-
sen een logische route; een 

ketting waarin jij een schakel 
kan worden. Een aantal tas-
sen met kleding rouleert op de 
route. Komt er een tas bij je 
langs? Pak daar wat leuks uit 
en stop er wat moois in terug. 
Daarna breng je de tas weer 
naar het volgende adres in de 
ketting.

Doe ook mee! Al meer dan 250 
kettingen met naar schatting 
zo’n 8000 ruilers doen mee. 
Kijk op www.kettingkleding-
ruil.nl om te checken of er in 
jouw woonplaats al een ketting 
bestaat. De voordelen van de 

Ketting Kledingruil: Circulair 
gebruik van de kleding in jouw 
woonplaats; Leer meer buurt-
genoten kennen

Meedoen
Enthousiast geworden? Geef 
je dan meteen op bij Caro 
Verlouw (bergerkledingruil@
gmail.com) voor de ket-
ting in Nederhorst den Berg 
of bij Joke Goudriaan (06-
31355370) voor de ketting in 
Kortenhoef.

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

uw

expert

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

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

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl
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Themaochtend over uitvaart
LOOSDRECHT
Op woensdag 16 novem-
ber is er in de Bibliotheek 
aan de Tjalk te Loosdrecht 
tussen 10.00 en 12.00 uur 
een Themaochtend over 
‘Uitvaart, en dan?’

Voor welke keuzes kom je te 
staan als een naaste overlijdt? 
Wat zijn de opties voor een 
uitvaart, wat moet je allemaal 
regelen?

Uitvaartverzorger Elly Kra-
mer bespreekt tijdens de the-
maochtend van 16 november 
de keuzes en opties die je 
voor je kiezen krijgt als iemand 
nog maar net overleden is. 
Vervoer, locaties, rituelen: er 
is veel mogelijk, maar vaak is 
het moment er niet naar om 

daar rustig over na te den-
ken. Met behulp van deze 
themaochtend kun je je goed 
voorbereiden, in plaats van dat 
je je overspoeld voelt op een 
moment dat je wel wat anders 
aan je hoofd hebt. En loop je 
met vragen rond omtrent dit 
thema, dan is dit de kans om 
ze laagdrempelig te stellen.

Elly Kramer is sinds 2017 
werkzaam in de uitvaartbran-
che, van verzorger van over-
ledenen tot gediplomeerd 
uitvaartleider. Inmiddels heeft 
Elly haar eigen uitvaartonder-
neming, waarin persoonlijk 
contact centraal staat

   

Houtactie Rotary Wijdemeren
WIJDEMEREN
De houtverkoop voor ver-
enigingen en clubs in Wij-
demeren is weer gestart! 
Rotary Wijdemeren ver-
koopt ook dit jaar weer 
openhaardhout waarmee 
we tenminste 3 verenigin-
gen binnen de gemeente 
Wijdemeren kunnen on-
dersteunen met een bijdra-
ge van €250. Bestellingen 
kunnen worden gedaan 
via het bestelformulier op: 
www.rotarywijdemeren.nl/
hout.

Uit de opbrengst van het hout 
ontvangen een aantal clubs of 
verenigingen uit de gemeen-
te een bijdrage van 250 euro 
voor een maatschappelijke 
of sportieve activiteit die zon-
der dit geldelijke steuntje in 
de rug niet mogelijk zou zijn. 
De afgelopen jaren hebben 
al meer dan 25 verenigingen 
een bijdrage uit het Houtfonds 
ontvangen. Ook hebben wij in 
het voorjaar een forse bijdrage 
gedaan aan Stichting Kinde-
ren in Nood, die hulpgoederen 
verzamelden voor Oekraïne.

250 euro
Wilt u met uw club of vereni-
ging aanspraak maken op een 
donatie van €250? Stuur een 
e-mail naar hout@rotarywij-
demeren.nl waarin u aangeeft 
waarom uw vereniging in aan-
merking wil komen voor deze 
bijdrage en voor welke activi-

teit. Rotary Wijdemeren kiest 
uit de inzenders een aantal 
clubs met het meest aanspre-
kende plan. Doe ook mee! 
Koop een paar zakken hout 
en steun het goede doel. Dat 
geeft warmte in uw huis en in 
uw hart! U steunt dit lokale initi-
atief voor € 12,50 per zak hout; 
vanaf 5 zakken voor € 12,- per 
zak. Neemt u tenminste 5 zak-
ken, dan wordt het hout door 
leden van de Rotaryclub bij u 
thuisgebracht.

Bestelformulier
U kunt het hout bestellen door 
het invullen van het bestelfor-
mulier: www.rotarywijdeme-
ren.nl/hout. Na ontvangst van 
uw bestelling nemen wij con-
tact met u op om af te stemmen 
wanneer we het hout kunnen 
afleveren. Wij gaan in principe 

op zaterdag 19 november en 
zaterdag 3 december uitrijden. 
U krijgt bij de levering een fac-
tuur welke u kunt voldoen met 
een bank overschrijving. He-
laas hebben wij maar een be-
perkte hoeveelheid hout kun-
nen bemachtigen; we zullen 
de bestellingen op basis van 
binnenkomst afhandelen.

Dit jaar experimenteren we 
(gedeeltelijk) met een andere 
wijze van hout verpakken. We 
binden het hout samen met 
een strap. Op deze manier 
proberen wij een kleine bij-
drage aan een beter milieu te 
leveren. U krijgt dezelfde hoe-
veelheid hout als in een zak. 
Heeft u aanvullende vragen, 
dan kunt u mailen met hout@
rotarywijdemeren.nl.

Informatiebijeenkomst 
over prostaatkanker
REGIO
Op maandagavond 7 no-
vember organiseren Ter-
gooi MC, UMC Utrecht, 
Antoni van Leeuwenhoek 
en Meander Medisch Cen-
trum, in samenwerking 
met de Prostaatkanker 
Stichting, Toon Hermans 
Huis Amersfoort en Viore, 
een informatiebijeenkomst 
over niet- uitgezaaide 
prostaatkanker.

Aan het woord komen o.a. dr. 
T. Arends, oncologisch uroloog 
in Meander MC, dr. W. Vogel, 
radiotherapeut-oncoloog bij 
het Antoni van Leeuwenhoek, 
dr. P. Willemse, oncologisch 

uroloog in het UMC Utrecht en 
drs. W. Gianotten, consulent 
onco-seksuologie. Afgevaar-
digden van Viore, Toon Her-
mans Huis Amersfoort en de 
Prostaatkanker Stichting ver-
tellen over de (psychosociale) 
gevolgen van prostaatkanker 
en wat zij voor patiënten kun-
nen betekenen. De informa-
tieavond begint om 19:00 uur 
in de Wesselzaal van Tergooi 
MC (locatie Hilversum). Vanaf 
18:30 uur is de ontvangst met 
koffie en thee. Deelname aan 
deze avond is gratis. U kunt 
zich aanmelden via aanmel-
den@viore.org. Bellen kan 
ook: 035- 6834620. Het parke-
ren is niet gratis.

FAMILIEBERICHTEN

  

WWW.DENIEUWSSTER.NL

“Gods liefde laat nooit los”

Op Zijn tijd, doch voor ons nog onverwacht, heeft de 
Here tot Zich geroepen onze betrokken en zorgzame 
zus en tante op de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Maria Anna Karsemeijer

- Rie -
Loosdrecht, Loosdrecht, 
22 maart 1930 24 oktober 2022

Culemborg: 
Annie en Bernard † van Schaik - Karsemeijer

Loosdrecht: 
Adri † en Harm † Zeldenrijk - Karsemeijer

Tienhoven: 
Wim Karsemeijer en Wilma Bakker

Sjaan, Anneke en Bert, Willy, Joke en Ben, Bernard 
en Marina, Joep en Cathy, Klaasjan en Carla, Pim en 
Hetty, Tineke en Axel, Marian en Taco, Wim en 
Ellen, Miranda en Louis, en achter(achter)nichten 
en -neven.

Correspondentieadres:
Kemphaanweide 18, 3993 CR  Houten

De dankdienst van Woord en Gebed heeft 
zaterdag 29 oktober plaatsgevonden in de CGKv 
Samenwerkingsgemeente de Verbinding, het Kompas 
in Hilversum.
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NK Sprint bij KWVL
LOOSDRECHT
Dit afgelopen weekend 29 
& 30 oktober stond het NK 
Sprint bij de Lasers (ILCA) 
bij de Kon. Watersport Ver-
eeniging ‘Loosdrecht’ op 
het programma. Het sprint-
kampioenschap betekent 
veel korte wedstrijden over 
een ultra koste baan. Dit 
keer was het eerste kruis-
rak 400 meter lang.

Op beide dagen stonden 8 
wedstrijden op het program-
ma, die ongeveer 15-20 minu-
ten zouden duren

Zaterdag werd om 11.30 uur 
het eerste startschot gegeven, 
bij een zeer matige wind van 4 
knopen. Gelukkig trok de wind 
in de loop van de dag wat aan 

tot 6-7 knopen en soms zelfs 
tot 9 knopen. Genoeg wind 
voor de lichte Lasers om de 
gang erin te houden.

Zondag zou het eerste start-
schot om 10.00 klinken. De 
wind liet het echter afweten. 
Na eerst de uitstelvlag gehe-
sen te hebben, moest wed-
strijdleider Erik Koekoek later 
toch besluiten, dat het er door 
gebrek aan wind die dag niet 
meer van zou komen. Zondag 
werd er dus niet meer geva-
ren. Het kampioenschap werd 
daarom beslist door de resul-
taten van zaterdag.

De belangrijkste waren: 1. 
Daan Boekholt; 2. Sierk Jan 
ter Haar; 3. Eduardo van Via-
nen; 4. Lars Jansen.

In hetzelfde klassement werd 
ook het Master kampioen-
schap gevaren (zeilers boven 
30 jaar). Hier mocht Sierk Jan 
ter Haar zich Master Laser 
Sprintkampioen 2022 noe-

men. Daar waren de belang-
rijkste uitslagen: 1. Sierk Jan 
ter Haar; 2. Eduardo van Via-
nen en 3. Yuri Hummel.

Complete lijst met uitslagen 

vindt u op https://www.kwvl.nl/
uitslagen-2022

Foto: De winnaars in beide klas-
sementen

   

Padel & Tennis Weekend Open Toernooi
LOOSDRECHT
Op zaterdag en zondag 5 en 
6 november is er regionaal en 
recreatief ‘top’ niveau padel 
en tennis bij Tennis & Padel 
de Rading in Loosdrecht, Ja-
gerspaadje 22.

Meer dan 150 sportieve deel-
nemers hebben zich inge-
schreven voor het de Rading 
Weekend Open Toernooi. Met 
inzet van de toernooicommis-
sie, vele vrijwilligers en de on-

dersteuning van de gemeente 
Hilversum staat er een mooi, 
sportief en gezellig toernooi 
op het programma. Het park 
met 7 gravel tennisbanen en 2 
padelbanen is gelegen in een 
prachtige groene omgeving 
waar naast de deelnemers 
ook supporters van harte wel-
kom zijn.

Om in drukke agenda’s van 
eenieder ruimte te vinden om 
deel te nemen is er gekozen 

voor een Weekend Toernooi. 
Op zaterdag 5 en zondag 6 
november spelen de beste 
dubbels uit de regio om de 
prestigieuze titel. Er wordt 
vanaf 10.00 uur ‘s ochtends 
gestreden en op zondag staan 
er maar liefst 14 finalewedstrij-
den gepland.

Momenteel is padel de snelst 
groeiende sport. De sport is 
heel toegankelijk, zodat je in 
zeer korte tijd klaar bent om te 

genieten van de sport en om 
wedstrijden te spelen. Tennis 
& Padel de Rading is enorm 
enthousiast dat deze sport op 
de club gespeeld kan worden. 
Iedereen is van harte welkom 
om in het toernooiweekend 
te komen kijken hoe het pa-
delspel gespeeld wordt. Ook 
voor de inwendige mens wordt 
dit weekend goed gezorgd en 
krijgt elke deelnemer naast 
een toernooi sandwich van 
www.zinineenbroodje.nl ook 

een kop ambachtelijke soep 
van www.Whatshipp.nl. Zon-
dag verplaatst Briks Ambach-
telijke Falafel zijn kar van Ker-
kelanden naar de Rading en 
kun je genieten van een heer-
lijk broodje falafel.

Het belooft een mooi evene-
ment te worden, waarbij toe-
schouwers kennis kunnen ma-
ken met zowel padel als tennis 
en genieten van regionale re-
creatieve ‘top’sporters.

   

Wandelchallenge wandelt door
WIJDEMEREN
De Wijdemeren Wandel-
challenge krijgt een ver-
volg. Afgelopen zomer 
vond de Wijdemeren Wan-
delchallenge plaats en is 
er 20 weken lang op maan-
dagavond gewandeld. Op 
24 september werd de 
challenge groots afgeslo-
ten in Arnhem. Maar in 
Wijdemeren wandelen we 
gewoon door. De wandel-
groep wandelt sindsdien 
elke vrijdagochtend in Kor-
tenhoef of Loosdrecht.

Er werd tijdens de Challen-
ge gewandeld in twee mooie, 
gevarieerde groepen. Ieder 
met zijn eigen redenen om te 
(gaan) wandelen. Er is gewan-
deld, bijgekletst en de deel-
nemers steunden elkaar met 

alles wat voorbij kwam. Daar-
in werd wel heel duidelijk hoe 
goed dit initiatief is geweest. 
Het speelt op verschillende 
manieren in op de behoeften 
van de mensen.

Meerwaarde wandelen
Wandelen is een eenvoudige, 
maar effectieve manier om je 
gezondheid, humeur en geest 
een positieve boost te geven. 
Wandelen verbetert de conditie 
van je hart en bloedvaten, ver-
laagt het cholesterolgehalte, 
heeft een bloeddrukverlagend 
effect, helpt het lichaamsge-
wicht op peil te houden en je 
algemene uithoudingsvermo-
gen te verbeteren. Bovendien 
zorgt wandelen voor mentale 
ontspanning. Dagelijks 30 mi-
nuten wandelen geeft je con-
ditie en daarmee je immuun-

systeem een flinke duw in de 
goede richting.

Lokale samenwerking
Dit initiatief is gestart door 
Team Sportservice, samen 
met de eerstelijnszorg. De 
begeleiding bestond uit ver-
schillende zorgverleners van 
de eerste lijn (huisartsen, apo-
theek, fysiotherapie). Daar-
naast zijn Bianca en Miriam 
als vaste begeleiders bij een 
van de twee groepen aange-
sloten. De wandelingen gaan 
de komende herfst- en winter-
periode door op de vrijdagoch-
tend van 9.00 tot 10.00 uur. Er 
wordt afwisselend in Korten-
hoef en Loosdrecht gelopen. 
De wandelingen zijn tussen de 
3 en 5 km.

Een keertje mee doen?
Neem dan contact op met Eva 
Stam, via 

estam@teamsportservice.nl.
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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 D150

Easysit D81

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 D62

Easysit D82 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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Foto van de Week

Dansende druifjes

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Als bolletjes vol belofte dansten 
ze over de sorteertafel. Wat een 
dankbaar gezicht, maar er gaat 
een heel verhaal aan vooraf. 
Een winter lang snoeien, een 
prachtige zomer vol zonne-
schijn en ‘n ochtend en stukje 
middag oogsten. Toen stonden 
ze daar in wijngaard ‘Aan de 
Breede Beek’ in Nijkerk: 125 

kratten met onze druiven, 12 
kg per krat. Klaar voor de twee-
de helft van hun reis op weg 
naar een glas heerlijke wijn. 
Op onze relatief kleine wijn-
gaard hebben we niet de mo-
gelijkheid om zelf de druiven 
te verwijnen, daarom hebben 
wij een afspraak met Henk van 
de wijngaard in Nijkerk. Zijn wij-
nen hebben al diverse prijzen 
gewonnen, dat geeft een boel 
vertrouwen in de vakkennis die 

nodig is om druiven te begelei-
den op hun proces tot wijn. Een 
van de afspraken is dat we zelf 
na de oogst aan de sorteertafel 
staan. Hierbij worden de drui-
ven via een lopende band in 
een bak gestort waar de trossen 
ontsteeld worden en de druiven 
op een sorteertafel vallen. Daar 
wordt dan ieder onrijp druifje of 
steeltje eruit gehaald, een heel 
geconcentreerd werkje. De ge-
zonde rijpe druifjes worden na 

het sorteren gekneusd en 24 
uur met rust gelaten zodat alle 
smaakstoffen uit hun schilletjes 
vrijkomen. Daarna worden ze 
geperst en begint het vergis-
tingsproces. Later wordt deze 
wijn een blend met de wijn van 
onze Solaris-druiven, een mooi 
huwelijk in de fles. Een kleiner 
deel mag echter 6 dagen met 
schilletjes en al het vergistings-
proces beginnen waardoor nog 
meer smaakstoffen uit de schil 

gehaald worden en de wijn een 
beetje een oranje kleur krijgt. 
Dat heet dan een orange of 
een blush wijn. Twee wijnen 
van één oogst dus. Daarnaast 
is er van die mooie dansende 
bolletjes vol gevangen zonlicht 
jaargang 2020 een mousseren-
de wijn gemaakt vol dansende 
bubbeltjes. Laten we hopen en 
vertrouwen dat er na alle som-
berheid van nu er straks weer 
veel te vieren is.

De bouw ligt nog stil op het voormalige caravanpark Nieuw Loosdrecht (foto: Wijdemeren van Boven, Marco vd Roest)
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Arjan Linker winnaar Jong Talent 
Prijs 2023
KORTENHOEF
Op 17 donderdag novem-
ber treedt dubbeltalent Ar-
jan Linker op in het Oude 
Kerkje van Kortenhoef 
met zijn productie Tijd-
capsules. Arjan Linker is 
zowel componist als trom-
bonist, hij is de winnaar 
van de Kunst aan de Dijk 
Jong Talent Prijs 2023. 
Voor jongeren t/m 27 jaar: 
entree slechts 5 euro.

De Kunst aan de Dijk Jong 
Talent Prijs bestaat uit een 
geldbedrag en een concert 
en wordt eens in de twee jaar 
uitgereikt aan een jonge ta-
lentvolle musicus ter onder-
steuning van de professionele 
ontwikkeling. Arjan Linker is 
de vijfde musicus die de eer 
te beurt valt.

Arjan Linkers muziek wordt 
uitgevoerd door het Metro-
pole Orkest, het Nederlands 
Blazers Ensemble en op fes-
tivals als het Grachtenfestival 
Amsterdam, de Gaudeamus 
Muziekweek en de NJO Mu-
ziekzomer.

Zijn motto luidt: “De kunst is 
om muziek tot vernieuwing te 
brengen op een manier die 
zowel voor de componist, de 
uitvoerder en het publiek na-
tuurlijk voelt. Als dat gebeurt 
kunnen allen zich openstel-
len voor de muziek, waarna 
de boodschap van de musici 
echt kan doordringen.”

Tijdcapsules
Arjan Linker streeft in ver-
schillende rollen één doel na: 
het creëren van nieuwe, on-
vergetelijke ervaringen voor 
zijn publiek. In Kortenhoef 
komt hij met zijn productie 
‘Tijdcapsules’ uitgevoerd sa-
men met Gijs Idema (gitaar), 
Mattias Spee (piano) en Ben-
jamin de Boer (contrabas). 
Deze vier jonge creërende 
musici versterken elkaar in 
de zoektocht naar de muziek 
van vandaag: van hun eigen 
jeugdcomposities naar Ra-
diohead in de jaren ’90 tot 
de muziek uit Venetië rond 
1625. Ze nemen ons mee in 
hun tijdcapsules. Het verlan-
gen naar muzikale expressie 
‘in het moment’ is van alle tij-
den. Wat is er veranderd? En 

misschien belangrijker: wat 
is hetzelfde gebleven? Een 
spannende ervaring in ons 
Oude Kerkje te Kortenhoef. 
Met visuals van Lisa Derksen 
Castillo en live electronics 
van Dimitri Geelhoed.

Kaartverkoop
Het Oude Kerkje, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef. Kaart-
verkoop: www.kunstaande-
dijk.nl; Entreeprijs: Eur 22,50 
, t/m 27 jaar: Eur 5,-; Aan-
vangstijd: 20:15 uur, open 30 
minuten.

www.kunstaandedijk.nl;
Arjan Linker: www.arjanlinker.nl

   

Kerstlichtjestocht Loosdrecht 2022
LOOSDRECHT
Beleef wandelend door 
de prachtig verlichte kas-
teeltuin het levende Kerst-
verhaal. Op zaterdag 17 
december tussen 16 en 
20.30 uur. De entree is 5 
euro en voor kinderen tot 
12 jaar gratis. Inschrijving 
en kaartverkoop voor dit 
lustrumjaar start op maan-
dag 21 november. Meer 
informatie leest u op www.
kerstlichtjestocht-loos-
drecht.nl en volg de laat-
ste berichten via Face-
book en Instagram.

De start vindt plaats in de 
prachtige Sijpekerk aan de 
N ieuw-Loosdrechtsed i jk . 
Daarvanuit vertrekken de be-
geleide groepjes met bezoe-
kers iedere 10 minuten rich-
ting de schitterend verlichte 
tuin van kasteel Sypesteyn.

Reis mee door het Kerstver-
haal met koorzang, loop langs 

het dorpje Bethlehem waar u 
een aantal ambachtslieden 
aan het werk ziet en Jozef 
ontmoet. Maak kennis met de 
soldaten, medereizigers en 
hoor wat Herodes ervan vindt. 

Warm halverwe-
ge de wandeling 
lekker op bij 
een vuurtje met 
warme chocola-
demelk of glüh-
wein (gratis) om 
de weg te ver-
volgen richting 
de herders met 
hun schapen en 
de wijzen, ook 
op zoek naar het 
Kind van Beth-
lehem.

Kom, waar mo-
gelijk, zoveel 
mogelijk met de 
fiets. Als u met 
de auto komt, 
kunt u deze par-

keren achter de Sijpekerk.

Zeg het voort!

Duurzaamheid in de    
bibliotheek van Loosdrecht

LOOSDRECHT
Na een maand in het kader 
van Gi-Ga-Groen gaat het 
duurzamere offensief in de 
bibliotheek gewoon ver-
der: elke maandagavond 
een Energietafel met een 
speciaal thema, en de eer-
ste zaterdag van de maand 
Repair Café. Zo bespaar je 
energie en geld!

Nieuwe spullen kopen is 
meestal niet de meest duurza-
me oplossing voor je proble-
men. Op woensdagochtend 
5 november zitten de dames 
en heren van het Repair Café 
weer klaar om je kapotte 

spullen te repareren. Bank-
kussens waarvan de rits los 
zit, een stofzuiger die het niet 
meer goed doet of de printer 
die hapert? Kom er maar mee 
langs, en we gaan ons best 
voor je doen. Ook kleine fiets-
reparaties of iemand die even 
meedenkt hoe je zelf iets kunt 
oplossen, daarvoor is het Re-
pair Café. In principe zijn de 
reparaties gratis, donaties zijn 
welkom. Waar? Bibliotheek 
Loosdrecht, Tjalk 41 Wan-
neer? Zaterdag 5 november 
en 3 december, 10.00-13.30 u

Energietafel
Met ingang van 31 oktober 
start er een variatie van de 
Duurzaamheidscafés in de 
Gooise bibliotheken: de Ener-
gietafel. Tijdens deze weke-
lijkse bijeenkomst zal elke 
week een ander onderwerp 
besproken worden. We star-
ten met de eerste Energietafel 
in de Nationale Klimaatweek. 
Je bent van harte welkom: 
elke maandag van 19:00 tot 
20:00 uur in de bibliotheek 
van Loosdrecht.

   

Persgedicht 
van Sint en   
Pieten
Dit is een persgedicht van de 
Sint en zijn Pieten
Het begint namelijk alweer op 
te schieten,
We hebben ontzettend goed 
nieuws voor alle kinderen in 
Loosdrecht,
Want wij hebben met onze 
pakjesboot de vaartocht vanuit 
Spanje bijna afgelegd.
Op 12 november verwachten 
wij dan ook in Loosdrecht aan 
te meren,
En zal Stichting SLOEP voor 
ons wederom een warm wel-
kom organiseren.
Wij hopen jullie rond 12 uur te 
ontmoeten bij de Porseleinha-
ven aan de kade,
Vanaf daar begint namelijk de 
grote Loosdrechtse intochtpa-
rade,
Na dit aankomstfeest in de 
haven van Oud-Loosdrecht,
Wordt de parade naar 
Nieuw-Loosdrecht verlegd.
Eerst gaan de Pieten en de 

Sint nog even genieten van 
korte lunchtijd,
Waarna wij rond 14 uur door 
het mooie Nieuw- Loosdrecht 
worden geleid.
We zullen een wandelroute af-
leggen door vele Loosdrechtse 
straten en wijken,
Zodat iedereen de mogelijkheid 
heeft om deze vrolijke stoet te 
bekijken.
Wil je weten waar deze route 
allemaal langsrijdt,
Kijk dan op de website van 
Stichting SLOEP en zie of de 
route ook langs jouw huis leidt.
Volgende week publiceren we 
de gedetailleerde informatie,
Want dat laat deze rijmpiet 
graag over aan de Loosdrecht-
se SLOEP- organisatie.
Tot ziens lief kind
Hartelijke groet van de Pieten 
en natuurlijk de Sint

Foto: Foppe Schut
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Met de Zonnebloem 
naar de Veluwe
LOOSDRECHT
Woensdag 26 oktober was 
het zo ver: de rolstoelbus 
van Eemland Reizen met 
Rick Broekhuizen achter 
het stuur stond klaar bij 
de Emtinckhof en nadat 
iedereen een plaatsje had 
gevonden vertrokken we 
om half elf richting de 
Veluwe.

Het was een mooie, zonni-
ge dag en we genoten van 
de prachtige herfstkleuren. 
We reden binnendoor: via 
Hollandsche Rading, Soest, 
Zeist, Scherpenzeel en Rens-
woude kwamen we in Ede, 
waar we gingen lunchen bij 
het pannenkoekenhuis De 
Langenberg. De Zonnebloem 

afdeling Loosdrecht bood een 
drankje aan en daarna (soms 
wat langer daarna) kwam de 
tomatensoep, gevolgd door 
een heerlijke pannenkoek 
met naar keuze naturel, spek, 
gember, appel of rozijnen 
en ijs met slagroom toe. Het 
smaakte ons meer dan pri-
ma! Rond half drie vertrokken 
we via Otterloo en Apeldoorn 
naar het prachtige Hoog Soe-
ren, om vervolgens via de 
Asselse hei, (zandpad!) en 
Kootwijk de snelweg A1 op te 
zoeken. Tegen vijf uur waren 
we weer terug, we hebben 
genoten van een prachtige, 
gezellige dag waar we met 
veel plezier op terug kunnen 
kijken.

   

Natuurmonumenten weer 
lekker actief
’S- GRAVELAND
Er zijn twee activiteiten 
op zondag 13 november 
bij het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten 
te ‘s- Graveland.

Ga tussen 11.00 en 12.30 
uur mee op ontdekkingsreis 
met de boswachter over de 
buitenplaatsen van ‘s-Grave-
land. Deze gezinswandeling 
is speciaal voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. Neem 
een tasje mee om onderweg 
de mooiste bosschatten te 
verzamelen. Met je vondsten 
ga je buiten knutselen, dus 
kleed je lekker warm aan. 
Ga daarna gratis ravotten in 
Speelnatuur van OERRR of 
breng een bezoek aan restau-
rant Brambergen.

Voor de volwassenen (10.30 
-12.30 uur): Wandel met de 
boswachter over de buiten-
plaatsen Boekesteyn, Schaep 
en Burgh en Bantam. Deze 
activiteit, speciaal voor vol-
wassenen, duurt ongeveer 2 
uur. De buitenplaatsen ken-
nen een boeiende geschie-
denis. Wat in de 17e eeuw 
begon als investering van rij-
ke Amsterdamse kooplieden 
in ontgonnen heidegebied, 
groeide door de eeuwen heen 
uit tot een prachtig historisch 
natuurgebied met statige 
landhuizen op parkachtige 
landgoederen.

Meer info: www.natuurmonu-
menten.nl/bcgooienvechtstreek

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf 
woensdag 2 november:

Het politiek-maatschappelij-
ke discussieprogramma In 
Derde Termijn staat stil bij de 
aansluiting van lokale par-
tijen bij Onafhankelijke Po-
litiek Noord-Holland. Ruud 
Bochardt praat erover met 
Jan-Jaap de Kloet van Dorps-

belangen Wijdemeren en Pe-
ter Calis van Larens Behoud. 
In TV Magazine wordt onder 
andere stilgestaan bij het con-
venant veilig uitgaan. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842. Of 
ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’.

Kaarslicht bij het concert in Tienhoven
REGIO
Met het najaarsconcert begin-
nen we met het Piatti Quartet. 
Dit internationale gezelschap 
uit Canada, Australië en het 
Verenigd Koninkrijk staat be-
kend om hun ‘acute gevoelig-
heid’ en hun ‘lyrische warm-
te’. Sinds hun prijswinnende 
optreden op de Wigmore Hall 
String Quartet Competition 
2015 treden ze over de hele 

wereld op. Half november 
staat hun Nederland-tour ge-
pland. Op donderdag 17 no-
vember spelen zij in het Kerkje 
van Tienhoven.

Het programma dat de Piatti ‘s 
voor u ten gehore zullen bren-
gen bestaat uit stukken van 
Mendelssohn, Smetana en 
Elgar. Het belooft een mooie 
avond te worden en we hopen 

u dan ook te mogen ontvangen 
op donderdag 17 november. U 
bent dan weer van harte wel-
kom in het kerkje aan de Laan 
van Niftarlake 62 in Tienhoven 
om dit gezelschap in levenden 
lijve mee te maken. De deu-
ren openen om 19:45 en het 
concert begint om 20:15. Koop 
hier uw kaarten: www.concert-
tienhoven.nl

   

Fotowedstrijd Licht op ons Dorp
LOOSDRECHT
De 2e editie van het Licht 
& Kunst Loosdrecht Fes-
tival zal tussen 1 decem-
ber 2022 en 6 januari 2023 
plaatsvinden. Alle Wijde-
meerse kinderen worden 
via hun basisscholen uit-
genodigd om mee te doen 
aan de fotowedstrijd Licht 
op ons Dorp in november. 
Al vier scholen hebben 
zich aangemeld.

Het enige wat de organisatie 
vraagt of de leerkrachten in-
structie willen geven aan de 
kinderen. Met een uitleg over 
het thema en tips. Het hoeven 
geen technisch perfecte foto’s 
te zijn, sfeer en originaliteit tel-
len even zwaar. De kinderen 
kunnen individueel of in groep-

jes, met eigen smartphone, fo-
to’s nemen. De deadline voor 
het inleveren is: 11 november. 
De foto moet in Wijdemeren 
door een scholier/scholieren 
gemaakt zijn en gemotiveerd 
met het thema te maken heb-
ben, in oktober of november 
2022 gemaakt en voorzien zijn 
van de datum en de plaats van 
de opname. Nadat alle foto’s 
zijn ingeleverd zal het bestuur 
van Lichtjes Wijdemeren de 
foto’s selecteren en afdrukken 
(november 2022). Vervolgens 
wordt er een (hufter-proof) fo-
towand in de Porseleinhaven 
geplaatst (december 2022) 
zodat iedereen de foto’s (we-
derom vrij toegankelijk) kan 
bekijken. Om de scholieren te 
stimuleren worden uit de foto’s 
ook 3 prijswinnaars gekozen. 

Zij ontvangen een uitvergro-
te foto op canvas die in de 
school geëxposeerd kan wor-
den. Deze fotowand kan een 
bijdrage kan leveren om onze 
dorpen samen te brengen en 
een positief beeld kan schep-
pen van wat onze gemeente 
allemaal voor moois heeft.

Aanmelden: 
foto@lichtkunstloosdrecht.nl

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl
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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


