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Warm welkom 
voor Sinterklaas 
en zijn Pieten
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
“Sinterklaaaaas, Sin-
terklaaaaaaas, Sinter-
klaaaaaaaaaas!” riepen 
honderden kinderen tij-
dens de aankomst van Sin-
terklaas en zijn vele Pieten 
in de Loosdrechtse Porse-
leinhaven op zaterdag 12 
november. De kinderen, 
allemaal verkleed als Pietje 
in kleurrijke kleding, waren 
veelal met hun ouders met 
de fiets gekomen. Geluk-
kig zat het weer mee en ge-
noot iedereen van de zon. 
Het grootste kinderfeest 
van Nederland was weer 
aangenaam en feestelijk 
begonnen.

De Pakjesboot
De enorme Pakjesboot kwam 
keurig op tijd na een lange 
tocht en Sinterklaas stond op 
het voordek om iedereen en-
thousiast toe te zwaaien. Zijn 
vele Pieten met hun zakken vol 
met snoepgoed konden niet 
wachten om aan wal te gaan 
om alle kinderen te verwennen 
met het meegebrachte snoep. 
Ondertussen waren diverse 
Sinterklaasliedjes te horen en 
iedereen zong de bekende 
liedjes mee hetgeen de sfeer 
extra gezellig maakte. De volle 
Pakjesboot van Sinterklaas en 
zijn Pieten werd tijdens de reis 
naar de Porseleinhaven ver-
gezeld door talrijke vaartuigen 
en dat kan niet anders in het 
watersportrijke Loosdrecht.

Voet aan wal
Nadat Sinterklaas voorzichtig 
aan wal was gestapt met be-
hulp van de Hoofdpiet kreeg 
hij van de kinderen hun teke-
ningen aangeboden en daar 
was de Sint heel blij mee. De 
Pieten waren direct begon-
nen met het strooien van hun 
snoepgoed en daar waren de 
kinderen weer blij mee. Bur-
gemeester Crys Larson stond 
klaar op een podium om de 
Sint te ontvangen. Nadat de 

Sint het podium had bereikt, 
heette de burgemeester de 
Sint en zijn Pieten van harte 
welkom. Natuurlijk werd ge-
vraagd naar de lange reis en 
werd de Sint en zijn Pieten 
veel succes gewenst met het 
verdelen van alle cadeautjes 
aan de kinderen.

Toertocht door Loosdrecht
Hoogtepunt voor de Sint en zijn 
Pieten is niet alleen de lange 
vaartocht. Ook hun jaarlijkse 

toertocht door Loosdrecht be-
hoort tot hun favoriete activitei-
ten. Ozosnel, het witte paard 
van de Sint, was een beetje 
zeeziek en daarom werd de 
Sint rondgereden in een hele 
mooie oude T-Ford tijdens zijn 
rondrit door Oud-Loosdrecht 
en Nieuw-Loosdrecht. De Pie-
ten strooiden ook hier weer 
hun lekkere strooigoed naar 
de vele kinderen, die vol ver-
wachting langs de route op de 
Sint en zijn Pieten stonden te 
wachten.

Dank aan de organisatie
De Sint was dankbaar voor 
de fantastische ontvangst en 
wil graag iedereen bedanken 
voor hun inzet. Vooral de vele 
kinderen en hun ouders, opa’s 
en oma’s, de stichting SLOEP, 
de diverse sponsors en de 
gemeente Wijdemeren voor 
het zorgen voor de veiligheid. 
Rest nog één vraag: “Hoe 
vaak ga jij je schoen zetten?”

  

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

VERKOOP | 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

Residence De Rading 128, Loosdrecht

Nog enkele appartementen
beschikbaar!

Va. € 395.000,- tot € 699.000,- v.o.n.
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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
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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
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

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

MEUBELSTOFFEERDERĲ 
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

Gezocht: Vrĳ williger
ivm sluiting Loosdrechtse

dĳ k kan een mevrouw niet
meer naar dagbesteding.

Wie wil haar rĳ den?
Bel 06-14031118

Moeder winter is in aantocht 
en geeft ons de gelegenheid 

om weer aan de slag te 
gaan binnenshuis ??????

Is jouw woning toe aan 
frisse energie? Maak kennis?

Is jouw woning toe aan 
frisse energie? Maak kennis?

Is jouw woning toe aan 

035-2340067 ? 
Info@vittoria-schilders.nl

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

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 18 t/m woensdag 23 november.

Malse Entre Côte
Echte Cordon Bleu
Gevuld met ham en kaas

Gevulde Kippendijen
Gevuld met roomkaas en spek
Gevulde Kippendijen
Gevuld met roomkaas en spek
Gevulde Kippendijen

100 gram
100 gram

100 gram

€ 3,25
€ 1,69

€ 1,98

Vrijdag 18 en zaterdag 19 november

Gebraden Fricandeau
Salami
Hutspot met stoofvlees

100 gram
100 gram
100 gram

€ 2,49
€ 1,98
€ 1,59

Hele week
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Begroting 2023 (Voor de) kiezen
Tekort rond 2 miljoen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De begroting 2023 laat een 
tekort zien van (minimaal) 
1,98 miljoen. “Het plaat-
je is nog niet compleet”, 
waarschuwt wethouder 
Financiën Gert Zagt, die 
vreest voor nog meer over-
schrijdingen dit jaar. “We 
willen de situatie zo goed 
mogelijk in beeld krijgen 
en dan pas besluiten ne-
men die invloed hebben 
op de toekomst van Wij-
demeren.” De wethouder 
doet een dringende oproep 
aan de gemeenteraad om 
dit met alle partijen samen 
te doen. Het document 
draagt niet voor niets de 
titel: (Voor de) kiezen. De 
inwoners krijgen het zwaar 
te verduren en er moeten 
forse keuzes worden ge-
maakt.

Realistische begroting
Het college van burgemees-
ter en wethouders wil de 
groenblauwe parel van Gooi 
en Vechtstreek behouden en 
conserveren. Gert Zagt: “Daar 
hebben we een raad voor 

nodig die richting geeft, een 
begroting die realistisch is en 
een organisatie die op orde 
is.” Zover is Wijdemeren nog 
niet, geeft de wethouder toe. 
“Er wordt heel hard gewerkt, 
maar de bezetting, systemen 
en processen zijn nog niet op 
orde.”

Rond 2 miljoen
Het tekort van 1,98 miljoen 
komt onder andere door de 
hoge inflatie en energiekos-
ten. Andere grote posten zijn 
bijvoorbeeld het sociaal do-
mein en inhuur van extern per-
soneel. “Voor inhuur begroten 
we al jarenlang te weinig. We 
willen nu realistisch begroten.” 
Waarschijnlijk is het huidige 
tekort niet het hele plaatje. 
“We voorzien dat er fikse in-
vesteringen nodig zijn in onder 
meer onderwijshuisvesting en 
riolering. Na de oorlog is er 
veel gebouwd dat nu aan on-
derhoud of vervanging toe is.”

Geen kunst- en vliegwerk
Het college kiest voor het 
hoogst noodzakelijke als be-
leid. Zoals investeren in meer 
dienstverlening. “Dat betekent 
investeren in mensen, syste-

men en processen”, legt de 
wethouder uit. Het gemeen-
tebestuur wil ook extra Boa’s 
aanstellen en investeren in 
de aanpak van ondermijning 
en digitale criminaliteit. Voor-
stellen om het tekort op te 
lossen, doet het college niet. 
”We hebben er bewust voor 
gekozen om de begroting niet 
met kunst- en vliegwerk slui-
tend te maken. We willen een 
realistische begroting maken. 
Zodat we niet lopende het jaar 
met tekorten geconfronteerd 
worden die we dan uit de alge-
mene reserve moeten betalen. 
Dat kan ook niet, want daar-
voor is onze reserve inmiddels 
te laag.”

Lokale lasten
“We moeten onze inwoners 
voor 1 januari laten weten wat 
ze in 2023 aan gemeentelijke 
lasten gaan betalen.” Het col-
lege stelt een verhoging voor 
van 5 procent. Dat is een ge-
middelde van OZB, rioolbelas-
ting en afvalstoffenheffing. Het 
tarief voor onroerendzaakbe-
lasting (OZB) voor woningen 
stijgt met 8 procent: een infla-
tiecorrectie van 4 procent plus 
een verhoging van 4 procent. 

Een gemiddeld huishouden 
betaalt dan 58 euro per jaar 
meer aan lokale lasten. Be-
drijven kregen meer ‘voor de 
kiezen’, gebruikers en eigena-
ren krijgen te maken met een 
OZB- stijging van resp. 10% 
en 15%.

Verbeterplan
Eind september heeft Wijde-
meren laten weten dat ze de 
deadline van 15 november 
voor het indienen van de be-
groting niet gaat halen. De ge-
meente heeft uitstel gevraagd 
tot 15 december. Ook was 
toen al duidelijk dat de begro-
ting voor dit jaar en de meer-
jarenbegroting 2023-2026 te-

korten lieten zien. Gert Zagt: 
“We verwachten daarom dat 
Gedeputeerde Staten zullen 
besluiten om Wijdemeren on-
der preventief financieel toe-
zicht te stellen.” Om meerjarig 
in financieel evenwicht te ko-
men, gaat Wijdemeren in sa-
menwerking met de provincie 
Noord-Holland een verbeter-
plan opstellen. Een gemeente 
onder preventief toezicht krijgt 
daar een half jaar de tijd voor. 
Wijdemeren heeft dan tot ui-
terlijk 1 juli de tijd om met een 
herstelplan te komen.

Foto: Gert Zagt
(foto: gem. Wijdemeren)

   

Geen nieuwe jachthaven in Porseleinhaven
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Burgemeester en wethou-
ders hebben besloten de 
omgevingsvergunning 
voor de nieuwe jachthaven 
aan de Boegspriet in de 
Porseleinhaven in te trek-
ken. De vergunning was 
onder voorbehoud van de 
inspraakprocedure afgege-
ven. Tegen de vergunning 
was door 93 belangheb-
benden bezwaar gemaakt.

Afweging
Aan de ene kant zijn er de 
omwonenden. Zij vrezen ach-
teruitgang van hun woon- en 
leefklimaat, onder andere 
omdat op het Vuntusplein 24 
extra parkeerplaatsen zou-
den moeten komen die nodig 
zijn voor de jachthaven. Aan 
de andere kant is er het com-
merciële belang van eigenaar 
Ruud van der Wurf, waarmee 
de gemeente afspraken heeft 

gemaakt. Uiteindelijk heeft het 
gemeentebestuur de afweging 
gemaakt tussen deze belan-
gen en die van de omwonen-
den zwaarder laten wegen. De 
gemeente gaat in gesprek met 
Van der Wurf.

Parkeerproblematiek
Voor een jachthaven met 36 
ligplaatsen zouden 24 par-
keerplaatsen nodig zijn. Het 
realiseren van deze parkeer-
plaatsen bleek alleen mogelijk 
op het Vuntusplein, als bijna 
alle 47 bomen en het bestaan-
de groen zouden worden op-
geofferd. Kappen van dit groen 
is ongewenst. Het is onmoge-
lijk om minder parkeerplaatsen 
te realiseren, omdat daarmee 
de al hoge parkeerdruk zou 
toenemen. Bovendien is er 
geen alternatieve locatie in 
Oud-Loosdrecht geschikt om 
de parkeerplaatsen voor de 
haven te realiseren.

 

Knoop doorgehakt
Wethouder Gert Zagt zegt dat 
er een knoop is doorgehakt in 
het langlopende dossier van 
de Porseleinhaven. “Ik be-
grijp dat dit menselijk gezien 
problematisch ligt bij Ruud 
van der Wurf, maar deze stap 
moesten we nemen.” Op een 
avond waarop bezwaarma-

kers en de jachthaveneige-
naar aanwezig waren, is er 
een poging gedaan om nader 
tot elkaar te komen om de par-
keerproblematiek op te lossen. 
Dat heeft echter niet tot een 
oplossing geleid. Zagt begrijpt 
dat voor velen de talloze kwes-
ties rond de Porseleinhaven 
een onontwarbare brij is van 

rechtszaken en tegenstellin-
gen. Mogelijk zal deze weige-
ring ook leiden tot een gang 
naar de rechtszaal, met nog 
meer bijkomende kosten. “Ik 
hoop dat het eindplaatje na-
derbij komt en dat mensen dan 
zullen begrijpen dat dit besluit 
het meest recht doet.”
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Algemene ledenvergadering    
CDA Wijdemeren

Door: Stijn Visée (CDA-lid)

NEDERHORST DEN BERG
Op donderdag 10 novem-
ber hield het CDA Wijdeme-
ren haar algemene leden-
vergadering op de Reeweg 
te Nederhorst den Berg. 
Een bijzondere avond met 
een lach en een traan. Op 
de agenda stonden onder 
andere de Provinciale Sta-
ten, – en de Waterschaps-
verkiezingen.

Buiten de kennisgeving van 
de lijsten en de uiteindelijke 
vaststelling hiervan stond ook 
de rolverdeling binnen ons 
eigen bestuur op de agenda. 
Na 2,5 jaar geeft Esther de 
Haan-Luijer de voorzittersrol 
door aan vriend, CDA-collega 

en ex- gemeenteraadslid Eric 
Torsing. Esther startte haar 
laatste vergadering als voor-
zitter met een memoriam aan 
Erik Korpershoek. De bevlo-
gen, enthousiaste en altijd rati-
onele Ankevener die tot op het 
laatste moment veel voor het 
CDA Wijdemeren heeft bete-
kend. Politiek is niet altijd mak-
kelijk, op de momenten dat dit 
duidelijk werd wist Erik als een 
houtkachel op een koude win-
ternacht mensen bij elkaar te 
brengen. Erik sloot zijn laatste 
CDA-bestuursvergadering als 
secretaris af met de woorden 
‘’We laten elkaar niet los’’, een 
zin die op deze avond nog veel 
vaker de revue passeert en in 
de toekomst ook absoluut te-
rug blijft keren. Een zin met 
zoveel waarde en betekenis, 

toen en zeker ook met de ken-
nis van nu.

Janneke Verbruggen-van Cor-
teveen werd tijdens deze ver-
gadering tot opvolger van Erik 
verkozen als penningmees-
ter. Ymkje Meijer is benoemd 
in het bestuur als secretaris. 
Een sterk lokaal CDA dat hart 
heeft voor onze gemeente, dat 
luistert, behoefte signaleert 
en opneemt in haar program-
ma of waar mogelijk, zoals 
vanavond, doorgeeft aan ho-
gere CDA-bestuursorganen. 
Zo diende het collectief van 
CDA’ers meerdere amende-
menten in met betrekking tot 
de twee verkiezingsprogram-
ma’s van zowel de Provinciale 
Staten.

   

Warmte voor Wijdemeren
Help je dorpsgenoten met jouw energiedonatie

WIJDEMEREN
Bijna elk huishouden krijgt 
in november en december 
190 euro energiecompen-
satie via de energieleve-
ranciers. Ook als je het ei-
genlijk niet nodig hebt om 
je gestegen energiekosten 
te betalen. Dus, heb je die 
compensatie écht nodig?

Nee? Geef het dan aan huis-
houdens in onze gemeen-
te die het financieel moeilijk 
hebben en elke steun kunnen 
gebruiken. Laat hen niet in de 
kou staan. Geef warmte. Help 
je dorpsgenoten in onze ge-
meente deze winter met jouw 
donatie. Hoe doe je dit? Je 
kunt het natuurlijk zelf recht-
streeks doen. Maar misschien 
is de drempel daarvoor wel net 
te hoog. Want zomaar vragen 
of iemand geld tekortkomt, doe 

je niet zo makkelijk. En uit je-
zelf laten merken dat je enorm 
krap zit, is nog moeilijker.

Burgerinitiatief
Daarom hebben wij, vier be-
trokken burgers uit Wijdeme-
ren, de actie Warmte voor 
Wijdemeren bedacht. We 
vragen iedereen die de twee 
keer 190 euro kan missen, in 
zijn geheel of een deel hier-
van, te schenken aan Wijde-
meerse medeburgers die het 
wél heel hard nodig hebben. 
Warmte voor Wijdemeren is 
een Wijdemerens burgeriniti-
atief. Samen met de Voedsel-
bank en de Energie Coöpera-
tie Wijdemeren (ECW) zorgen 
we ervoor dat jouw geld goed 
terechtkomt. Warmte voor Wij-
demeren is geen stichting of 
vereniging, wij hebben geen 
financieel belang, alle betrok-

kenen werken op vrijwillige 
basis. Alle opbrengsten gaan 
naar het goede doel.

Doe je mee? Doneer dan en 
help ons deze boodschap te 
verspreiden in Wijdemeren. 
Doneer op www.gofundme.
com/doneer-warmte-voor-wij-
demeren Elk bedrag is wel-
kom. Alvast hartelijk dank!

Marieke Vollers, Tim Postel, 
Marjolein van Noppen, Trienke 
Stellema (06-21100644)

warmtevoorwi jdemeren@
gmail.com

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

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

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!

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

Foto: Nieuw CDA- bestuur
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Infoavond isolatie, zonnepanelen en groene daken
WIJDEMEREN
Heb je wel eens nagedacht 
over een sedumdak, zon-
nepanelen en/ of het isole-
ren van je huis? Wil je meer 
weten, kom dan woensdag 
23 november naar de infor-
matieavond van de Ener-
giecoöperatie Wijdemeren 
op het gemeentehuis, Ra-
ding 1 Loosdrecht. Je kunt 
al vanaf 19 uur binnenlo-

pen en in gesprek gaan 
met bedrijven. Vanaf 19.30 
uur zijn er enkele presen-
taties.

Een groen dak vangt water op, 
biedt voedsel voor insecten, 
kan verkoelend werken in de 
zomer en ziet er ook nog eens 
heel mooi uit. Het isoleren van 
je huis en het plaatsen van 
zonnepanelen heeft direct een 

positief effect op je energiere-
kening en draagt bij aan het 
verlagen van de CO2 uitstoot.

De Energiecoöperatie Wijde-
meren helpt je graag op weg 
in de energietransitie en or-
ganiseert een collectieve in-
koopactie. Voor isolatiemaat-
regelen, zonnepanelen en 
groene daken hebben we een 
aantal bedrijven geselecteerd 

op basis van kwaliteit, prijs en 
betrouwbaarheid. Tijdens de 
avond is er veel ruimte voor 
het stellen van vragen en het 
kennismaken met de bedrij-
ven. Wil je meer weten van 
de verzilverlening of de ener-
giebespaarlening voor het ver-
duurzamen van je woning, dan 
informeren we je ook graag. 
En tenslotte vertellen we weer 
over de hybride warmtepomp 

als tussenstap naar alternatie-
ve warmte.

De ECW werkt door, voor en 
met bewoners aan de lokale 
energievraagstukken. U kunt 
zich aanmelden via: www.
ecwijdemeren.nl/collectie-
ve-inkoopacties/

   

Praat mee over huurdersbelangen
LOOSDRECHT
Wij zijn Stichting Huur-
dersbelangenorganisa-
tie Vecht en Omstreken 
(HBO). We vertegenwoor-
digen de huurders van 
Woningstichting Vecht 
en Omstreken. We zijn 
gesprekspartner voor de 
woningcorporatie en we 
praten met hen over onder-
werpen die voor huurders 
van belang zijn. En we zoe-
ken nieuwe leden

Fijn om invloed te hebben
Wij bestaan uit een groep vrij-
willigers die allemaal een wo-
ning huren van Vecht en Om-
streken. Judith: “Ik vind het fijn 
om gehoord te worden en in-
vloed te hebben. En het is leuk 
om met elkaar iets te bereiken. 
We willen open de discussie 
aangaan en daar uitkomen 
met een gezamenlijk stand-
punt. We zoeken dus nieuwe 
leden met een eigen mening 

en een open blik. Ervaring is 
niet noodzakelijk.”

De HBO bestaat uit een be-
stuur en werkgroepen die zich 
bezighouden met bijvoorbeeld 
onderhoud of huurprijzen. 
We geven advies over uit-
eenlopende zaken als huur-
verhoging of toewijzing van 
nieuwbouwwoningen. En we 
zijn gesprekspartner voor het 
maken van prestatieafspraken 
met de gemeente. Wout: “Ik 

vind het leuk om mee te beslis-
sen over bijvoorbeeld onder-
houd en verduurzaming. We 
worden ook betrokken bij de 
keuze voor een nieuwe aanne-
mer. Ik kan mijn expertise van-
uit mijn werk als opzichter in-
zetten en tegelijk de belangen 
van de huurders behartigen.”

Word ook lid
De komende jaren gaat Vecht 
en Omstreken aan de slag 
met allerlei vraagstukken en 

projecten. Het is belangrijk om 
hierover mee te praten vanuit 
de huurders. Wil jij ook de be-
langen van de huurders een 
stem geven? Wil je dat jouw 
mening als huurder gehoord 
wordt? Wil je meepraten over 
uiteenlopende onderwerpen? 
Stuur een bericht naar info@
hbovechtenomstreken.nl of 
kijk voor meer informatie op 
www.hbovechtenomstreken.nl

   

Bezorger in beeld: Noor Vermaas
Door: Saskia Luijer

NEDERHORST DEN BERG
Als lezer van deze krant 
kunt u de bezorger van de 
Nieuwsster of het Week-
blad Wijdemeren aanmel-
den voor de rubriek ‘be-
zorger in beeld’. Stuur een 
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en wij belonen 
uw bezorger met een ca-
deaubon van € 15,-.

In de Horstermeer bezorgt 
Noor Vermaas het Weekblad 
Wijdemeren op de Machine-
weg, Dwarsweg, Sniplaan en 
een deel van de Middenweg. 
Een uitgestrekte wijk van zo’n 
170 kranten, waarvoor het niet 
altijd makkelijk is om een goe-
de loper te vinden. Zus Jade 
liep eerst deze wijk en sinds 
een jaartje heeft Noor het 
overgenomen. Daar zijn wij 
natuurlijk blij mee!

Gezellige buurt
Noor doet ruim een uur over 
het bezorgen van de bladen. 
Soms helpt haar moeder 
Natasja een handje mee. Voor 
beiden is het gezellig om in de 
buurt van hun huis de wijk te 

lopen. Al valt dat laatste wel 
mee, want de meeste brieven-
bussen staan langs de kant 
van de weg. Noor rijdt er op 
haar elektrische step makke-
lijk langs en neemt de kran-
ten in een schoudertas mee. 
Af en toe een kleine stop om 
een hond gedag te zeggen die 
haar enthousiast komt begroe-
ten.

Sparen voor een fiets
In haar vrije tijd hockeyt Noor 
bij MHC Weesp. Nu nog in 
de buitencompetitie, maar 
eind december verplaatsen 
de wedstrijden zich naar de 
zaal. Om een extra zakcentje 
te verdienen, heeft Noor nog 
een ander bijbaantje op de 
Dwarsweg. Daar helpt ze met 
het uitmesten van een stal en 
het voeren van paarden. Noor 
rijdt zelf geen paard meer, dat 
heeft ze vroeger wel gedaan. 
Met haar krantenwijk en ’t werk 
bij de paarden heeft Noor hard 
gespaard voor een elektrische 
fiets. Die heeft ze vorige week 
aangeschaft, een fijne inves-
tering voor haar fietstochtjes 
naar school.

 

Prima maar saai
De 13-jarige Bergse zit in de 
2e klas van het VWO op het 
Comenius College in Hilver-
sum. “De school is prima, 
maar eigenlijk is alles saai.” Zo 
klinkt de beknopte samenvat-

ting. De tussenuren, met een 
bezoekje aan het centrum, zijn 
eigenlijk het leukste. Met haar 
elektrische step en fiets is 
Noor een kind van deze tijd en 
van alle gemakken voorzien. 
Maar soms laat de techniek 

haar toch even in de steek. 
Vandaag kwam ze zonder jas 
naar huis. Door de stroomsto-
ring in het Gooi kon haar kluis-
je op school niet meer open.
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Hulp bij rouw en verlies
REGIO
In Memoriam Uitvaarten 
en City of Wesopa presen-
teren: ‘Hulp bij rouw en 
verlies’, een lezing door 
hoogleraar verliesverwer-
king Manu Keirse. Op zon-
dag 18 december in City of 
Wesopa.

Rouw en verlies horen bij 
het leven; iedereen krijgt er 

mee te maken. Maar hoe ga 
je daarmee om? Rouwt ieder 
mens op dezelfde manier? 
Heelt de tijd alle wonden? En 
hoe kan je anderen helpen en 
troosten? Deze en vele ande-
re vragen komen in de lezing 
van Manu Keirse aan bod. De 
emeritus-hoogleraar geeft tips 
aan mensen in rouw en aan 
familie en naasten over wat 
wel en niet helpt om verlies 

te overleven. Ook gaat Keirse 
nader in op de effecten van de 
coronacrisis op het rouwpro-
ces. Er komt ook een mystery 
guest.

Toegang: gratis. City of Weso-
pa; zondag 18 december; 
15.00 uur tot 17.00 uur; Meer 
info en reserveren: wesopa.nl/
city/agenda/. Reserveer snel, 
vol = vol!

   

Campagne ‘Zien drinken doet   
drinken’ van start
REGIO
Vorige week ging de jaar-
lijkse campagne ‘Zien 
drinken doet drinken’ weer 
van start. De boodschap 
van deze landelijke actie is 
dat kinderen en jongeren 
drinkgedrag van anderen 
kopiëren. Het advies is 
daarom om in hun bijzijn 
geen alcohol te drinken. 
Via verschillende kanalen 
vraagt GGD Gooi en Vecht-
streek aandacht voor deze 
boodschap. Hiernaast wor-
den er dit najaar verschil-
lende activiteiten voor ou-
ders georganiseerd.

Het voorbeeldgedrag van ou-
ders en van andere volwasse-
nen in de omgeving van een 
kind, doet ertoe. Geen alcohol 
drinken in het bijzijn van kin-
deren en jongeren maakt de 
kans kleiner dat ze op jonge 
leeftijd gaan drinken en later te 
veel gaan drinken. 90% van de 
ouders vindt het belangrijk om 
het goede voorbeeld te geven. 
Veel ouders in Gooi en Vecht-
streek zijn zich bewust van 
hun voorbeeldrol. Maar liefst 
9 op de 10 ouders vinden het 
belangrijk om het goede voor-
beeld aan hun kind te geven. 

Toch drinken 3 op de 10 ou-
ders vaak alcohol in het bijzijn 
van hun kind.

Bijeenkomsten
In het verlengde van de cam-
pagne ‘Zien drinken, doet 
drinken’, organiseert de GGD 
dit najaar twee online bijeen-
komsten over alcohol en op-
voeding. Hiernaast heeft de 
GGD speciale ouderpakketten 
samengesteld voor ouders om 
het gesprek met hun kind aan 
te gaan. Meer informatie over 
de bijeenkomsten en ouder-
pakketten is te vinden op www.
hierfixjenix.nl.

   

Informatiebijeenkomst over angst 
na kanker
REGIO
Na de behandeling tegen 
kanker worstelen veel 
mensen met onzekerheid 
over de toekomst, en dat is 
begrijpelijk. Hoe ga je om 
met die spanning, en hoe 
voorkom je dat die angst je 
leven teveel gaat bepalen?

Coen Völker werkt als 
GGZ-psycholoog bij het Helen 
Dowling Instituut (GGZ voor 
de oncologie), en hij heeft in-
middels twee boeken geschre-
ven over angst na kanker. Op 
donderdag 24 november ver-
zorgt hij bij Viore een presen-
tatie over dit onderwerp. Viore 
is het centrum voor iedereen 
die leeft met kanker, gevestigd 
in Hilversum. Onderwerpen 
die aan de orde zullen komen 
zijn: het omgaan met onzeker-
heid, het verminderen van pie-

keren en het communiceren 
met je omgeving. Na afloop is 
er gelegenheid om vragen te 
stellen.

De informatiebijeenkomst be-
gint om 16:00 uur en is rond 
17.30 uur afgelopen. Het is 

ook mogelijk de bijeenkomst 
online te volgen. Deelname 
aan de informatiebijeenkomst 
is gratis. U kunt zich aanmel-
den via aanmelden@viore.org. 
Bellen kan ook: 035 6834620; 
Oosterengweg 44; 1212 CN 
Hilversum.

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Advertorial

  





Woensdag

16
november

Vrĳ dag

18
november

Donderdag

17
november

Zaterdag

19
november

Dinsdag

22
november

Woensdag

23
november

✔ 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 DS703

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

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D450

Easysit S80

Easysit D400

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

Easysit D02

Easysit D81

Easysit D62

Easysit D82D82

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D83

Easysit D450
Easysit A90Easysit A90
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Opheffingsuitverkoop
LOOSDRECHT
Kleding gratis op te halen – 
Zondag 20 november a.s. 
van 11.00-15.00 uur heeft de 
Shop voor Nop opheffingsuit-
verkoop. Iedereen die kleding 

nodig heeft is welkom. Alles 
mag gratis weg!

Locatie: Naast de brandweer-
kazerne: Oud-Loosdrechtse-
dijk 2, 1231 NA Loosdrecht.

   

Bourgondisch fit
LOOSDRECHT
Loosdrechtse Jorn (30) schrijft 
een boek om af te vallen met 
lekker eten: Bourgondisch Fit. 

Jorn is geboren en getogen 
in Loosdrecht en was gedu-
rende zijn jeugd lange tijd te 
zwaar. Na meerdere afvalpo-
gingen te hebben onderno-
men, viel hij telkens terug in 
zijn slechte gewoontes. Daar-
om ontwikkelde hij een manier 
om duurzaam af te vallen met 
lekker eten: Bourgondisch Fit. 
Met zijn methode bindt hij de 
strijd aan tegen deprimeren-
de crashdiëten en biedt een 
alternatief waarbij gezond en 
lekker eten samengaan. Jorn: 

“Mijn doel is om mensen te la-
ten genieten van heerlijk eten 
én van hun lijf. Niet door din-
gen te verbieden, maar door 
alternatieven en kennis over 
de werking van het lichaam te 
bieden.”

Om dit doel te bereiken 
schreef hij een kookboek met 
101 smaakvolle recepten en 
heldere methodiek waarin hij 
de lezer voorstelt aan de le-
vensstijl van wat hij bestem-
pelt als ‘fitte Bourgondiërs’. 
Bourgondisch Fit – Bijbel voor 
een fitte Bourgondiër is te 
bestellen in zijn webshop via 
shop.bourgondischfit.nl.

   

GooiTV
In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
In Derde Termijn praat Ruud 
Bochardt met D66 over het 
vertrek van de partij uit het 
college van Gooise Meren en 
de gespannen relatie met de 
lokale partijen. Het program-
ma ZinTV vraagt zich af wie 
er nog luistert naar elkaar? 
Een van de thema’s is suïci-
daal gedrag. In TV Magazine 

komt onder andere de Sin-
terklaasoptocht aan de orde 
en de jongste medewerkers 
van GooiTV gaan de straat 
op, op zoek naar reacties van 
bewoners. 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’.

   

Parkinsoncafé
REGIO
Parkinsonpatiënten hebben 
vaak slaapproblemen. Don-
derdagmiddag 17 november 
gaat neuroloog/somnoloog 
dr. Karin van Dijk tijdens het 
Parkinsoncafé nader in op 

oorzaken en behandeling van 
de problemen. Plaats: Ridder-
zaal van Amaris Theodotion, 
Werkdroger 1, 1251 CM La-
ren. Vrije inloop vanaf 14.00 
uur.

KWVL Gig roeiers Nederlands   
kampioen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Met de inbreng van de 
Bergse broers Rick en Ru-
ben Smits is het gig roei-
team van de Koninklijke 
Watersport Vereeniging 
‘Loosdrecht’ zondag 6 no-
vember Nederlands kampi-
oen geworden.

Het zesmansteam Gent-All-
Men (GAM), bestaande uit Tom 
van de Eede, Pieter Riemer, 
Ane Hafkamp, Roderik Berger, 
de gebroeders Smits en stuur-
vrouw Marleen werd 2e tijdens 
de Muiden – Pampus- Muiden 
race. Daarmee wonnen ze de 
hevige strijd met hun concur-
renten de ‘Roets’ uit Muiden 
en plaatsten zich boven aan 
de ranglijst. “Het was diesel 
deze keer”, zegt Rick Smits 
“gewoon in een hoog tempo 
met lange halen door blijven 
gaan.” Volgens Smits komt er 
vaak tactiek aan te pas om de 
boeien op een juiste wijze te 
passeren, maar Muiden-Pam-
pus-Muiden is drie keer 8 km. 

door blijven gaan, wind mee 
en wind tegen. De andere ra-
ces voor het NK zijn over het 
algemeen korter en kennen 
ook een sprintvariant. “Je moet 
de lat hoog durven leggen en 
elkaar steeds scherp houden. 
Dat is beslissend!” volgens 
Rick die met z’n maten twee 
tot drie keer per week op de 

plassen is te vinden. Dat de 
gig van 10 m. lengte de Victo-
ry heet, werkt als een rode lap 
op de tegenstanders, doch de 
Gent- All-Men laten zich met 
hun ervaring niet gek maken. 
Trouwens, ook het vrouwen-
team de Lola’s (Loosdrecht 
Ladies) van de KWVL werd 
Nederlands kampioen.

   

Annick start als paardencoach
LOOSDRECHT
Equine Assisted Coach 
Annick uit Loosdrecht (28): 
“Het antwoord zit in je-
zelf.” Samen met paarden 
mensen helpen? Dat was 
voor Annick een paar jaar 
geleden iets waar ze alleen 
nog van kon dromen.

Nu is het werkelijkheid want, 
samen met haar prachtige 
paard Dakota is ze haar eigen 
bedrijf gestart: Dakota Paar-
dencoaching. Paardencoa-
ching is een bijzondere vorm 
van coaching waarbij paarden 
worden ingezet om tot inzich-
ten te komen bij persoonlijke 
vraagstukken. De coachee be-
paalt zelf zijn richting en komt 
tot zijn eigen oplossingen.

Annick: “Ik richt mij in de ses-
sie niet op de oorzaken, maar 
vooral op wat er in het hier en 
nu van invloed is én wat de 
coachee daar in de toekomst 
mee wil. Dit heeft als gevolg 
dat tijdens een coachingsessie 

alles mag zijn en ontstaan. Ik 
faciliteer slechts en het paard 
doet het werk.”

Ben je op zoek naar reflectie, 
ontwikkeling en groei? www.
dakotapaardencoaching.nl.
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Wesly Bronkhorst & Paulie Pocket 
voor Metakids
LOOSDRECHT
Woensdag 9 november was 
de aftrap bij Rosa’s Cantina 
van de campagne ‘Trots op 
jou’!

In een intieme sfeer met direct 
betrokken kinderen – en ou-
ders van kinderen – met een 
metabole ziekte werd aandacht 
gevraagd voor de ernst van 
metabole (stofwisseling) ziek-
ten en het baanbrekende on-
derzoek naar gentherapie voor 
kinderdementie.

Sieradenbedrijf Paulie Poc-
ket (Hilversum), zanger Wesly 
Bronkhorst (Loosdrecht) en 
Metakids zijn hiervoor een sa-
menwerking aangegaan. Met 
de campagne ‘Trots op jou’, 
vernoemd naar Wesly’s groot-
ste hit. De gehele opbrengst 
van deze actie zal gedoneerd 
worden aan Metakids. Het be-
drag zal volledig ten goede ko-
men aan dit onderzoek.

Wesly zong die middag spe-

ciaal voor Bobby en Robine 
van de gelijknamige Bobby & 
Robine Foundation. Zij hebben 
beiden de stofwisselingsziekte 
CLN2 en kregen als eersten 
de ‘Trots op jou’ armbandjes’ 
uitgereikt. Vervolgens konden 
de aanwezigen ook de unieke 
armbandjes kopen.

Deze dames-, heren- en kin-
derarmbandjes zijn overigens 

te bestellen voor slechts € 20 
via https://pauliepocket.com/
pages/metakids. “Met zo’n Sin-
terklaas- of kerstcadeau kan 
iedereen meehelpen aan deze 
actie voor meer onderzoek” 
vertelt Jolan Ruiter van Paulie 
Pocket enthousiast. Samen 
werd er geproost op een betere 
toekomst voor deze kinderen!

   

De toekomst van het kapitalisme
Nesciolezing en concert

KORTENHOEF
Op zondag 20 november 
organiseert de Oecume-
nische Streekgemeente 
Kortenhoef i.s.m. VUvereni-
ging een Nesciolezing en 
concert in het Oude Kerkje 
te Kortenhoef. Prof. dr. Arj-
en Siegmann houdt een le-
zing over ‘De toekomst van 
het kapitalisme’.

‘Er zou geen toekomstige tijd 
zijn als er niets naar ons toe 
kwam’ aldus het woord van 
Augustinus in de beschrijving 
van het jaarthema. En er komt 
nogal veel naar ons toe anno 
2022. De ene crisis wordt af-
gewisseld door de andere. En 
het economisch denken dat 
ons welvaart heeft gebracht, 
is niet meer populair. Econo-
mie als wetenschap weet maar 
moeilijk ruimte te bieden aan 
morele overwegingen, terwijl 
die zo hard nodig zijn voor 
een leefbare toekomst voor de 
mensheid en de planeet. ‘We 
hebben dringend behoefte aan 
een humanisme dat de ver-

schillende vormen van kennis 
bij elkaar brengt, met inbegrip 
van economie, en dat in dienst 
staat van een meer integrale 
visie op de samenleving’, aldus 
paus Franciscus. In de lezing 
zal een poging worden onder-
nomen om te formuleren hoe 
dit humanisme eruit zou kun-
nen zien.

De spreker
Prof. dr. Arjen Siegmann is staf-
medewerker van het Weten-
schappelijk Instituut voor het 
CDA en bekleedt sinds begin 
dit jaar de bijzondere leerstoel 
‘Waardenvol werk en Christe-

lijk-sociaal denken’ aan de VU.

De musici
De muziek wordt verzorgd door 
het Ensemble Rossignole: Ali-
ce Gort-Switynk klassiek zang 
(sopraan) / blokfluiten en Elly 
van Munster theorbe / roman-
tisch gitaar. Ze spelen werken 
van Händel, Rossi, Vivaldi, 
Schubert, Beethoven, Spohr 
en Giuliani.

Tijd en locatie
Aanvang 11.15 uur; Oude Kerk-
je, Kortenhoefsedijk 168, Kor-
tenhoef; Toegang € 10,- aan de 
ingang contant te voldoen.

Uitslag Jubileumquiz 
HKL
LOOSDRECHT
De Historische Kring Loos-
drecht vierde in september 
haar 50-jarig jubileum met 
onder andere een Jubileum-
quiz die in de Nieuwsster van 
21 september gepubliceerd 
is. Hierop zijn buitengewoon 
veel leuke reacties en goede 
antwoorden bij de HKL bin-
nengekomen. De HKL heeft 15 
winnaars uit de goede inzen-
dingen getrokken.

De juiste oplossing is: ‘Wij zijn 
Loosdrechtse theebuiken’. Alle 
winnaars hebben we blij kun-
nen maken met prijzen die ons 
gesponsord zijn door: Bakkerij 
Maas, Bruna, Fred’s Bloemen-
team, Hema, Joyce’s cadeaus 
en woonaccessoires, Jumbo, 
en Wijninspriratie. Daar willen 
we ze allemaal voor bedanken. 
Het vieren van het jubileum 
was een groot succes, op naar 
het volgende lustrum!

   

Dia-avond Historische 
Kring Loosdrecht

LOOSDRECHT
Na twee jaar organiseert de 
Historische Kring Loosdrecht 
op vrijdagavond 25 november 
weer een dia-avond. Arie de 
Kloet heeft een serie samenge-
steld waarbij dit keer de twee-
de helft van de veertiger jaren 
centraal staat. Vele facetten 
van ons dorp zullen de revue 
passeren. Het belooft weer een 

informatieve en ontspannen 
avond te worden. Deze avond 
is zeker ook voor niet- leden 
bedoeld. U bent van harte wel-
kom op vrijdag 25 november in 
de voormalige hervormde kerk 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
230 (Het Lichtbaken). Aanvang 
20.00 uur. Toegang is gratis. 
Zaal open vanaf 19.30 uur. De 
koffie staat klaar.

   

Winterbingo NGK
LOOSDRECHT
Op zaterdag 26 november 
organiseert de Nederlands 
Gereformeerde kerk in Oud 
Loosdrecht een gezellige bin-
go in wintersfeer. De aanvang 
is om 20.00 uur in het ge-
bouwtje achter de kerk aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 124A. 
Tijdens deze gezellige avond 
zijn er voor jong en oud prach-
tige prijzen te winnen. Ook zijn 
er in de pauze lootjes te koop. 
Wij zien u graag op 26 novem-
ber.

   

Lunch voor ouderen
NEDERHORST DEN BERG
De gezamenlijke ouderenbon-
den organiseren op dinsdag 22 
november een lunch voor seni-
oren in de Bergplaats, Neder-

horst den Berg. De lunch be-
gint om kwart over 12, de zaal 
is open vanaf 12 uur. U kunt 
zich aanmelden bij Hans Bar-
ten, 0294 25 75 68. Tot ziens!
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Open leesclub in Bibliotheek 
Loosdrecht
LOOSDRECHT
In november is het Ne-
derland Leest. Onder het 
motto ‘Eén boek, duizend 
gesprekken – een goed 
boek brengt gesprekken 
op gang en verbindt le-
zers met elkaar’, geven bi-
bliotheken ‘Mevrouw mijn 
moeder’ van Yvonne Keuls 
cadeau. Leescluborgani-
satie Senia viert dit feest 
graag mee en organiseert 
een open leesclub over dit 
boek in Bibliotheek Loos-
drecht.

Met ‘Mevrouw mijn moeder’ 
richtte Yvonne Keuls een lief-
devol monument op voor haar 
bijzondere moeder. Het is een 
meeslepend en ontroerend 
verhaal over ouder worden 
met veerkracht en zelfbeschik-

king. Tijdens de open lees-
clubs gaan deelnemers met el-
kaar over dit boek in gesprek. 
Dit gebeurt aan de hand van 
een leeswijzer met informatie 
over het boek, de auteur en de 
context. Schuif aan en ontdek 
hoe leuk het is om met elkaar 
dieper in een boek te duiken.

Praktische informatie
De open leesclub is op vrijdag 
18 november om 14.30 uur in 
Bibliotheek Loosdrecht (Tjalk 
41)). Deelname is gratis en 
iedereen kan meedoen. Graag 
vooraf aanmelden via hkriek@
senia.nl. Na aanmelding ont-
vangt u de leeswijzer digitaal. 
Zo kunt u zich alvast voorbe-
reiden op de boekbespreking. 
In november kunt u ‘Mevrouw 
mijn moeder’ afhalen in Biblio-
theek Loosdrecht.

   

Geniale vrouwen op podium 
Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
De ‘zij’ van nu is zelfverzekerd, 
zit goed in haar vel en straalt 
positieve energie uit. Ze hoeft 
aan niemand iets te bewijzen 
omdat in 2022 iedereen weet 
dat ‘zij’ het net zo goed kan als 
‘hij’ – haar drive stamt uit pure 
passie en enthousiasme over 
haar eigen ideeën en dromen. 
Haar kracht zit in haar geloof, 
in haar eigen unieke zelf – ze 
hoeft in geen mal te passen.

Klarinettiste Maria du Toit en 
pianiste Vera Kooper nemen 
deze positieve mindset en 
onverschrokken energie mee 
op het podium, waar ze wer-
ken spelen van vrouwen die 
hen hebben geïnspireerd met 
hun genialiteit, creativiteit en 
veerkracht. De componistes 
waarvan werk wordt gespeeld 
werden geboren in Letland, 
Frankrijk, Engeland, Duitsland 
en Zuid-Afrika. Het duo heeft 
een mooi programma samen-
gesteld van suites, sonates en 
romances uit de 19e en 20e 

eeuw. Klarinettiste Maria Du 
Toit werd in Zuid-Afrika gebo-
ren en was als solo-klarinet-
tiste verbonden aan het Cape 
Philharmonic Orchestra. Vera 
Kooper kennen we als Neder-
landse pianiste, o.a. als lid van 
het Delta Trio.

Concert Duo Du Toit-Kooper: 
zondag 27 november 2022, 
aanvang 15.30 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro).

Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per email via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van 
het concert is Het Jagthuis, 
Middenweg 88, Nederhorst 
den Berg (Horstermeer).

Janneke de Bijl in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Janneke de Bijl is een veel-
zijdig iemand. Regelmatig 
te horen bij NPO Radio 1 in 
De Nieuws BV. Ze schrijft 
columns, maakt een pod-
cast met Jasper Dijkema en 
heeft een boek uitgebracht: 
Pogingen tot zomer. Daar-
naast staat ze in het thea-
ter met ‘Dit is het nou’. Op 
vrijdag 18 november is dat 
in Theater De Dillewijn in 
Ankeveen.

Een voorstelling over mensen-
leed, dierenleed, vergankelijk-
heid en Linda de Mol. Net als 
iedereen heeft Janneke mis-
schien niet lang meer te leven. 
Ze wil geen kind, geen brood-
fonds en geen huis dat haar 
persoonlijkheid weerspiegelt 
(liever niet zelfs). Maar wat dan 
wel? Hoe stel je doelen als je 
een weekendje Veluwe precies 

even leuk vindt als een maand 
Curaçao? In ‘Dit is het nou’ 
observeert Janneke er lustig 
op los. Ze hoeft maar om zich 
heen of in de spiegel te kijken, 
en de absurditeit van de wor-
stelende mens dient zich al-
weer aan. Janneke beschrijft 
wat ze ziet, legt de onlogica 

daarvan bloot en fileert wat 
gefileerd dient te worden. En 
dat allemaal in Janneke-stijl: 
grijsgallig, herkenbaar en door-
spekt met onderkoelde humor.

Aanvang 20.15 uur. Tickets € 
16,50 via www.dedillewijn.nl

   

Proms Night Stichtse Vecht
REGIO
Dit jaar staat het PR-
OMS-concert van Orkest 
SDG in het teken van het 
100-jarig jubileum. Op za-
terdag 26 november wordt 
het een avond vol met 
muziek in de Stinzenhal te 
Breukelen. Naast Orkest 
SDG is er de vocale in-
breng van Tony Neef, Petra 
Berger en de Band ‘Red 
Bennett’. Deze band zal ook 
de After Party muzikaal op-
luisteren.

Naast deze artiesten zal ook 
een drietal artiesten uit het or-
kest zelf soleren: Elly Methorst 
op sopraansax, Hendrik Bas 
op bugel en Jan de Graaf op 
euphonium. Een kleine greep 
uit ons programma. Muziek van 
Robby Williams, Bette Midler, 
Sting, Frank Boeijen, Ike & Tina 
Tuner, André Hazes, Abba en 
Andrea Bocelli. Maar ook mu-
ziek voor fanfare zoals de Con-
cert Prelude, het fameuze The 
Legends of the Maracaibo en 
een onvervalste Rock Symp-

hony, zullen niet ontbreken.

Artiesten
Tony Neef speelde een groot 
aantal rollen in o.a. de musi-
cals: Evita, Chicago, Titanic, 
Saturday Night Fever, Les 
Misérables, The Sound of Mu-
sic en Sonneveld de musical. 
Petra Berger is voor velen 
geen onbekende. Ze speel-
de rollen in musicals, bracht 
prachtige albums uit en werd 
vooral bekend om haar duetten 
met Andrea Bocelli en Alles-
sandro Safina. Red Bennett is 
een 6-koppige band met een 
energieke live performance. Zij 
zullen spetteren met hun optre-
den tijdens de afterparty.

Een eeuw SDG
Orkest SDG is natuurlijk al 
lang geen onbekende meer in 
de regio en viert dit jaar haar 
100-jarig jubileum. Het fanfa-
reorkest van de Stichtse Vecht 
verzorgt al een aantal jaren 
mooie concerten in de theaters 
van de Stichtse Vecht. Dit jaar 
wordt alweer de 6e editie van 

PROMS Night georganiseerd 
in de Stinzenhal in Breukelen. 
Elk jaar wordt dit evenement 
mooier en groter, waarbij wij 
elke editie honderden enthou-
siaste bezoekers kunnen ver-
welkomen. Kom genieten van 
onze muziek!

Meer info: info@sdgtienhoven.
nl; www.sdgtienhoven.nl

Voor kaarten: Scan de QR 
code

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl
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Foto van de Week

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

Dierenleven in de Horstermeerpolder (Helga Jansen, Studio68)


