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Feestelijke onthulling nieuw zebrapad bij   
IKC WereldWijs
Tekst: Frank Scheers
 
LOOSDRECHT
Op donderdag 8 december 
jl. werd het nieuwe en no-
dige zebrapad op de Laan 
van Eikenrode bij het In-
tegraal Kind Centrum We-
reldWijs op een feestelijke 
manier geopend. De ope-
ning werd verricht door 
kinderen van groep 4, 6 en 
7 van het IKC WereldWijs, 
waarbij een fraai en kleurig 
lint werd doorgeknipt door 
een van de aanwezige kin-
deren in het bijzijn van wet-
houder Openbare Ruimte 
Els Kruijt.

Er waren naast schooldirec-
teur Rob Salij nog meer geno-
digden vanuit de aannemer, 
schoolbestuur en gemeente. 
Onlangs was de Laan van Ei-

kenrode toe aan een renovatie-
beurt en is ondergronds alles 
vervangen. Daarna is het weg-
dek vernieuwd met klinkers en 
gelukkig was volgens de ge-
meente ook een budget aan-
wezig om een nieuw zebrapad 
aan te leggen op de Laan van 
Eikenrode, zodat leerlingen 
van het IKC WereldWijs veilig 
kunnen oversteken.

Verzoek aan de ouders
Directeur van het IKC Wereld-
Wijs Rob Salij: “We zijn heel 
blij met de herinrichting van de 
Laan van Eikenrode. Naast het 
schoolplein is het trottoir op-
nieuw ingericht met een stoep 
en een deel waar struiken en 
planten worden geplaatst langs 
het schoolhek. Ondanks onze 
twee ruime parkeerterreinen, 
kan het zijn dat ouders bij het 
ophalen van hun kinderen hun 

auto even op de stoep zetten. 
We begrijpen dit, echter het 
kan onveilige situaties opleve-
ren. Voor de zekerheid worden 
paaltjes geplaatst op de stoep. 

Zo blijft ook het uitzicht naar 
het nieuwe zebrapad vrij. Wij 
verzoeken daarom vriendelijk 
aan alle ouders om alleen van 
onze twee parkeerterreinen 

gebruik te maken bij het opha-
len van hun kind.”

Veiligheid voor alles
Je ziet vaak bij scholen mooie 
en felgekleurde palen staan. Dit 
dient de weggebruikers attent 
te maken op het feit dat men 
in de buurt van een school rijdt 
waar de mogelijkheid bestaat 
dat kinderen kunnen overste-
ken. Zo zijn zebrapaden ook 
een middel om kinderen veilig 
over te laten steken. Gelukkig 
zijn er nu twee zebrapaden bij 
het IKC WereldWijs. Een op de 
Eikenlaan en een op de Laan 
van Eikenrode. Een mooie 
en belangrijke aanwinst voor 
de veiligheid in het verkeer in 
Nieuw-Loosdrecht.

Foto: Frank ScheersWWW.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
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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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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

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

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?

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

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 donderdag 15 t/m woensdag 21 december.

Runder Ribeye steak

Vlaamse Kipvinken (150 gram)

Gebraden Rosbief

Wijncervelaat

Heerlijke Hazenpeper
Met een bak Puree Bien Sûr gratis!

100 gram

Per stuk

100 gram

100 gram

400 gram

€ 3,98
€ 2,75
€ 3,25
€ 2,29
€ 11,98

Hele week:

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Woningruil Hilversum naar
Loosdrecht 2000 euro tip.

info/tel. 0621500000
 2000 euro tip.

info/tel. 0621500000
 2000 euro tip.

Voor alle klussen in en 
om het huis. 06-83658102

TOP BIJLES, Susan
Steun met plannen, leren
Rekenen en wisk. onderb

VMBO én Havo bio examen
BIJLES LOOSDRECHT

Kom op tijd, vertrouwde 
Fijne ondersteuning.

Alarmnummer 1-1-2
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A 035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn             035 - 588 90 60
Spoedlijn                           035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies          035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
Tandartsen Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Lezersonderzoek
De Nieuwsster

U kunt ons
helpen om

De Nieuwsster
te verbeteren!

Om onze bladen te
blijven verbeteren willen
we graag uw mening horen!
Wij zijn benieuwd waar u
behoefte aan heeft als lezer.

Geef dus uw mening door de
QR-code te scannen, of ga naar
de lokale supermarkt en vraag
naar een kopie van het
lezersonderzoek.

Vragen?
Mail naar 
sarah@dunnebier.nl

Open de camera-app of
QR-code-app op uw mobiele 
telefoon en richt deze op de 
hiernaast afgebeelde code.

Op uw mobiele telefoon
kunt u dan het onderzoek 

invullen.

Scan de
QR-code!
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Gemeente reageert op open brief bewoners
Eenrichtingsverkeer ter discussie

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De wegafsluiting op de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
leidt tot veel emoties. Vo-
rige week deed bewoners-
vereniging Muyeveld- St. 
Pieter een oproep om 
tweerichtingsverkeer toe te 
staan. Verkeerswethouder 
Gert Zagt reageert:

Gert Zagt is op de hoogte van 
het feit dat er regelmatig be-
stuurders tegen de rijrichting in 
rijden. Dat is hem uit contacten 
met omwonenden en de uit-
voerder van de wegwerkzaam-
heden gebleken. “Ik begrijp de 
zorgen”, vervolgt de wethou-
der. “Daarom zijn we ook bezig 
met maatregelen zoals de inzet 
van extra verkeersregelaars en 
meer handhaving.” Zagt wijst 
erop dat bestuurders zichzelf, 
andere weggebruikers en de 

wegwerkers in gevaar brengen 
als ze tegen de rijrichting inrij-
den. Als automobilisten hierop 
worden aangesproken, worden 
de verkeersregelaars, BOA’s 
en agenten nogal eens onheus 
bejegend.

Omleidingen
Dat het omrijden vanuit Nieuw- 
Loosdrecht een uur lang duurt, 
klopt niet, weet Zagt. Er zijn 
twee omleidingsroutes van cir-
ca dertig minuten. Om het weg-
vak veilig passeerbaar voor 
(brom)fietsers te maken, staan 
er aan de kant van Nieuw-Loos-
drecht verkeerslichten. Als een 
fietser daar op de drukknop 
drukt, gaat het verkeerslicht 
aan de kant van Boomhoek/
Muyeveld op rood voor het 
overige verkeer. Dit zou niet 
meer dan enkele minuten moe-
ten duren. Ook gaat het licht op 
rood als werkverkeer van de 
bouwweg gebruik moet maken. 

“Dat duurde helaas wel eens te 
lang. Daarom hebben we met 
de aannemer afgesproken dat 
de weg in zo’n geval maximaal 
een kwartier dicht gaat.”

Klachten
De wethouder erkent dat er re-
gelmatig klachten zijn, maar er 
zijn ook vragen en suggesties. 
“We proberen daar zoveel mo-
gelijk iets mee te doen, zoals 
afspraken met de aannemer 
over tussentijdse afsluitingen 
die niet langer dan een kwartier 
mogen duren. Helaas zijn de 
werkzaamheden zo ingrijpend 
dat we niet kunnen voorkomen 
dat er overlast is. Daarom zijn 
bepaalde afspraken aange-
scherpt en is bijvoorbeeld de 
bebording aangepast.”

Meedenken bewonersvereni-
ging
Gert Zagt waardeert het zeer 
dat de bewonersvereniging 

Muyeveld-Sint Pieter mee-
denkt. De beschuldiging dat 
de gemeente niet thuis geeft, 
werpt hij van zich af. Het was 
niet realistisch om binnen twee 
dagen te reageren op de brief 
van de bewonersvereniging. 
Het alternatief met tweerich-
tingsverkeer is uitvoerig onder-
zocht. Naast de kosten staat 
veiligheid voor de gemeente 
en voor de hulpdiensten voor-
op. “Het is geen onwil, maar 
we hebben geen oplossing 
kunnen vinden die tweerich-
tingsverkeer op een veilige 
wijze mogelijk maakt. Daarvoor 
is het werkvak te lang (en niet 
korter na 7 december zoals 
de bewonersvereniging sug-
gereerde) en de dijk te smal. 
Ook blijkt de ondergrond slap-
per dan we aanvankelijk dach-
ten, waardoor meer grond- en 
zandtransporten over de pas-
seerstrook moeten rijden.” Het 
laten meebetalen door inwo-

ners, hoe sympathiek ook, is 
niet zonder haken en ogen, 
vervolgt de heer Zagt. Dat on-
derbouwt hij met argumenten 
als de verantwoordelijkheid, de 
verdeling van de kosten en de 
rechtsongelijkheid bij andere 
projecten.

Oplossing
Tot slot ziet de wethouder de 
volgende oplossing: aannemer 
KWS zet extra verkeersrege-
laars in. Ook zullen de handha-
vers vaker ter plaatse zijn. “Als 
deze inzet niet leidt tot een vei-
ligere situatie, dan moeten we 
misschien fysieke maatregelen 
nemen, zoals het plaatsen van 
een slagboom. Dat heeft niet 
onze voorkeur, maar veiligheid 
moet voorop staan. Daarnaast 
spelen kostenafwegingen ook 
een rol.”

   

Ganzenrichtlijn ontregelt planning baggeren
LOOSDRECHT
Het inrichten van het bag-
gerdepot in de polder Mijn-
den Zuidwest blijkt onver-
wacht niet te voldoen aan 
de voorwaarden die in de 
provincie Utrecht gelden 
voor een ganzenrustge-
bied. Uitbreiding elders van 
het aantal vierkante me-
ters beschikbaar grasland 
voor overwinterende gan-
zen, lijkt nu een logische 
en kansrijke oplossing. 
De provincies Utrecht en 
Noord-Holland werken 
deze optie samen uit om 
eventuele vertraging zo be-
perkt mogelijk te houden.

Het baggerproject in het Loos-
drechts Plassengebied is 16 
november jl. formeel van start 
gegaan. Eind november werd 
onverwacht duidelijk dat de 
inrichting van het noodzake-
lijke baggerdepot in de polder 
Mijnden Zuidwest in strijd is 
met artikel 6.47 van een interim 
omgevingsverordening van de 
provincie Utrecht. In die veror-
dening wordt een baggerdepot 
in een ganzenrustgebied expli-
ciet uitgesloten, omdat het de 
rust verstoort voor ganzen die 
in het gebied willen overwin-

teren. Ondanks grondig voor-
onderzoek, intensief overleg 
en afstemming met relevante 
overheden en vergunningver-
leners was de projectorgani-
satie Baggeren niet bekend 
met dit specifieke Utrechtse 
ganzenbeleid dat in april 2021 
werd vastgesteld. Het verkrij-
gen van de laatste beschikking 
werd dan ook gezien als een 
formaliteit. De betrokken over-
heden hebben te goeder trouw 
gehandeld: het specifieke 
Utrechtse ganzenbeleid en de 
bijbehorende beperking is een-
voudigweg niet eerder in beeld 
gekomen.

Extra grasland
De provincies Utrecht en 
Noord-Holland werken nu sa-
men aan een oplossing die 
mogelijk gevonden kan worden 
door de totale hoeveelheid ge-
schikt grasland ten behoeve 
van ganzen elders uit te brei-
den. Door ervoor te zorgen dat 
de ganzen in hun totaliteit vol-
doende rust, ruimte en voedsel 
hebben om te kunnen overwin-
teren, kan de bagger alsnog 
verspreid worden op de beoog-
de locatie. De komende weken 
worden deze (en mogelijk an-
dere) oplossingsrichtingen ver-

der uitgewerkt. Tot die tijd ligt 
de inrichting van het depot stil. 
Op Noord-Hollands grondge-
bied gaan de werkzaamheden 
overigens wel gewoon door.

Aanpak Oostelijke Vecht-
plassen
De baggeropgave is een van 
de belangrijkste projecten 

binnen de Aanpak Oostelij-
ke Vechtplassen en wordt 
gefinancierd door de provin-
cie Noord-Holland, provincie 
Utrecht, gemeente Wijdeme-
ren, gemeente Stichtse Vecht 
en het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Baggeren 
vergroot de bevaarbaarheid 
van het Loosdrechts Plassen-

gebied en draagt bij aan het 
verbeteren van de waterkwa-
liteit. Omdat het grootste deel 
van de Loosdrechtse Plassen 
op Noord-Hollands grondge-
bied ligt, fungeert de provincie 
Noord-Holland als trekker van 
het baggerproject.

Foto: Adobe Stock
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Automaatje eind december niet bereikbaar
WIJDEMEREN
Van 26 december 2022 tot 
en met 1 januari 2023 is de 
centrale van AutoMaatje Wij-
demeren en de Vrijwillige 
Thuishulp Gooise Meren niet 

bereikbaar. Wilt u in die peri-
ode gebruik maken van Auto-
Maatje of in de eerste week 
van januari? Vraag dit dan zo 
spoedig mogelijk aan, maar 
uiterlijk 19 december. Dat kan 

via 035 – 694 74 55 op werk-
dagen van 10.00 – 12.00 uur. 
Ook voor vragen over boven-
staande kunt u hier terecht.

   

Ingezonden brief

Geen gevoel bij WMO
Graag wil ik mijn reactie ge-
ven op het ingekomen stuk in 
de Nieuwsster van 30 novem-
ber met de titel ‘Geen gevoel 
bij WMO’. Kan (helaas) uit 
eigen ervaring de opmerking 
betreffende het onvermo-
gen aan empathie van het 
WMO-loket Wijdemeren be-
vestigen. Het betreft bij mij 
het verbeteren van mobiliteit 

middels aanpassing van mijn 
fiets tot een stabiele driewie-
ler. Ben door een handicap 
niet meer in staat op een 
normale tweewielfiets te fiet-
sen. Zowel de overheid als 
de gemeente propageert dat 
ouderen juist meer moeten 
bewegen en heeft duurzaam-
heid hoog in het vaandel. Wat 
is de reactie van de dame van 

het WMO- loket op mijn aan-
vraag? U kunt autorijden, dus 
daar moet u het mee doen, 
aanvraag afgewezen.

Motto WMO- loket: geen 
duurzaamheid, geen ouderen 
in beweging!

Evert de Haan

   

IJsclub de Vijfde Plas is er klaar voor
De rest is aan Koning Winter

LOOSDRECHT
Zaterdagochtend 10 decem-
ber verzamelden 20 vrijwil-
ligers van IJsclub de Vijfde 
Plas zich.

Al het materiaal werd nauw-
keurig getest en er werd voor 
gezorgd dat alles klaar staat 
mocht Koning Winter toe-
slaan.

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING
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Gemeenschapsfonds verlicht de dorpskernen
WIJDEMEREN
Donderdag 1 december 
hebben de bestuursleden 
van het Gemeenschaps-
fonds Wijdemeren in sa-
menwerking met de bui-
tendienst van de gemeente 
Wijdemeren, zeven prach-
tig verlichte kerstbomen 
geplaatst in de dorpsker-
nen van de gemeente.

De kerstbomen worden ie-
der jaar geplaatst door de 
bestuursleden van het Ge-
meenschapsfonds Wijdeme-
ren en staan symbool voor 
verlichting en verbintenis in 
donkere dagen. December is 
voor velen een periode is van 
gezelligheid en familie, het is 

echt ook voor velen een pe-
riode van eenzaamheid, ex-
tra zorgen over het komende 
jaar en geen mogelijkheid om 
het jaar feestelijk af te sluiten. 
Het Gemeenschapsfonds Wij-
demeren is in 2016 opgericht 
om financiële ondersteuning 
te bieden aan initiatieven op 
het gebied van sport, kunst, 
cultuur, zorgen en welzijn die 
worden ontwikkeld om de 
saamhorigheid onder inwo-
ners van Wijdemeren te ver-
groten. Wijdemeren beschikt 
over een bewonderingswaar-
dige hoeveelheid mensen die 
zich belangeloos inzetten voor 
de medemens. Zij bereiken 
de mensen die soms moeilijk 
zichtbaar zijn en organiseren 

evenementen waar mensen 
samenkomen en contact ma-
ken met andere mensen. Deze 
toppers kunnen bij het fonds 
terecht voor een financiële bij-
drage. De richtlijnen waaraan 
een aanvraag voor een finan-
ciële bijdrage moet voldoen, 
staan helder omschreven op 
de website www.wijdemeren-
fonds.nl. Ook in 2023 is het 
Gemeenschapsfonds Wijde-
meren bereikbaar om initiatie-
ven te ondersteunen waarvoor 
geen ander fonds, stichting of 
organisatie aangesproken kan 
worden. Geniet van de verlich-
te kerstbomen en verbindt met 
de mensen in de naaste om-
geving.

   

Kom jij de Energiecoöperatie versterken?
WIJDEMEREN
De Energiecoöperatie Wij-
demeren is een bewonersor-
ganisatie voor energievraag-
stukken en krijgt steeds meer 

vragen van bewoners die 
stappen willen gaan nemen 
om energie te besparen, het 
huis te verduurzamen of een 
goede warmteoplossing te vin-

den in plaats van gas.We heb-
ben in alle dorpen vacatures. 
Ben je een goede netwerker 
en heb je interesse om coör-
dinator te worden in een van 

de dorpen of projectleider voor 
één van de buurtwarmtepro-
jecten? Neem dan contact op 
met Anne-Marie Poorthuis via 
06-12395394 of mail anne-

marie@ecwijdemeren.nl voor 
een vrijblijvend gesprek. Zie 
voor informatie ook de website 
www.ecwijdemeren.nl/wer-
ken-bij-de-energiecooperatie

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

  



AFVALINZAMELING 

VANAF 1 JANUARI 2023

Haal eruit wat erin zit!

Textiel kunt u op 
afspraak door ons 
laten ophalen. 

 Verpakking?
  Gemaakt van plastic, 

blik of drinkpak?
 Verpakking leeg?

Groente, fruit, 
etensresten en 
klein tuinafval

Groot verpakkingskarton 
kunnen wij niet meer 
meenemen. Breng het zelf 
weg of maak een afspraak
om het op te laten halen. 

PAPIER 

GFE + TPMD

TEXTIEL

Bekijk jouw inzameldagen 
in de GAD App of op GAD.nl

Dozen? Maak ze plat 
en klein. U kunt 
gratis een grotere 
container aanvragen. 

Kopen zonder 
verpakkingsmateriaal, 
dat scheelt! Makkelijk, zo’n gfe-bakje 

op het aanrecht!

Of even naar de 
textielcontainer 
in de wijk!

www.gad.nl/papier

Etensresten zijn grond-
stoffen, geen restafval

Regel het via gad.nl/textiel

Ergens nee? 
Dan is het geen pmdDan is het geen pmd

REST
Gebruik alle containers goed, 
dan heb je bijna geen restafval!

Bij goed scheiden van 
afval blijft minder 
restafval over. 

Niet vol? Niet aan de weg!

Check de GAD app voor jouw nieuwe inzameldagen voor kliko’s
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GooiTV gaat samenwerking aan met NHGooi 
Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
De lokale nieuwszender 
GooiTV heeft een nieuwe 
zendmachtiging gekregen 
voor de aankomende vijf 
jaar. In deze periode tot 
en met 2028 staan er hen 
kansen en uitdagingen te 
wachten, waaronder een 
nieuwe samenwerking met 
NHGooi.

GooiTV is als lokale media-in-
stelling verantwoordelijk voor 
het verzorgen van nieuws uit 
Wijdemeren en Gooise Meren. 
Aankomend jaar gaan ze een 
samenwerking aan met NH-
Gooi. “We gaan de krachten 
bundelen in een streekredac-
tie waarin we elkaar mooi aan-
vullen” zegt Ruud Bochardt, 
hoofdredacteur van GooiTV. 
De twee lokale omroepen heb-

ben als visie om laagdrempe-
lig op verschillende wijzen de 
mensen uit de Gooi- en Vecht-
streek te voorzien van het 
nieuws, online via websites en 
podcasts en natuurlijk op tele-
visie.

Kansen
Een andere nieuwe kans ligt 
op het gebied van de nieuws-
behoeften van jongeren. De 
stagiaires van GooiTV zijn 
hiermee aan de slag gegaan 
met hun nieuwe program-
ma’s ‘Gooi het op straat’ en 
‘Gooi d’r maar uit’ waarin ze 
op straat mensen interviewen. 
Bochardt: “Het is leuk om te 
zien hoe ze gekkigheden uit-
halen, het is een hele andere 
manier van televisie maken. 
We willen de nieuwe genera-
tie aan ons binden, dus gaan 
we deze nieuwe stijl accep-
teren.” Lokaal en regionaal 

nieuws wordt voornamelijk 
door de leeftijdsgroep van 65+ 
gevolgd, 54,3% van hen geeft 
aan geïnteresseerd te zijn in 
de informatie die speelt in hun 
gemeente, tegenover 33,6% 
van de jongeren. Dit blijkt uit 
onderzoek van het Commis-
sariaat van de Media. Daarin 
komt ook naar voren dat 1 op 
de 5 mensen in de regio naar 
GooiTV kijkt, dat is meer dan 
Bochardt verwachtte, zei hij.

HD
Voor de televisie geldt dat 
GooiTV zich hard maakt voor 
een beeldkwaliteitsverbete-
ring. Ze willen graag overstap-
pen naar High Definition (HD). 
HD wordt ook al door de regi-
onale en landelijke omroepen 
gebruikte en zorgt voor scher-
per beeld. Daarnaast noemde 
Bochardt het een uitdaging om 
met het huidige budget en de 

hoge energiekosten te blijven 
doen wat ze deden, nog voor 
een lange tijd. In september 

2023 viert de zender zijn tien-
jarig bestaan.

   

Foto van de Week

Foto: Hoofdredacteur Ruud Bochardt

De Kooibrug in Ankeveen is al in de kerstsfeer gebracht (foto: Wijdemeren van Boven, Marco v/d Roest)



✔ 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 D82

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit S80

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

Easysit D02
Easysit D62

Easysit D83

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D150

INRUILKORTING
voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

donderdag

15
december

vrijdag

16
december

zaterdag

17
december

maandag

19
december

dinsdag

20
december

woensdag

21
december

woensdag

14
december

450 stoelen en banken op voorraad!450 stoelen en banken op voorraad!450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit B80

Easysit
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Schoolschaaktoernooi Wijdemeren    
uitgesteld
WIJDEMEREN
Op 23 november zou het 
schoolschaaktoernooi 
voor de gemeente Wijde-
meren gespeeld worden. 
Helaas bleek er op het 
ogenblik onvoldoende in-
teresse, sommige scho-
len hebben wel bekend 
gemaakt het schaken op 
te gaan pakken. Derhalve 
is besloten het toernooi 
te houden op 22 februari, 
afgelopen jaar werd ook 
in februari gespeeld, toen 
uitgesteld door de lock-
down in verband met co-
rona.

Er was ook wat verwarring. De 
gemeente Hilversum stuurt 
jaarlijks een agenda met di-
verse sporttoernooien voor 
de jeugd rond, waaronder ook 
het Hilversums Schoolschaak-
toernooi. De regionale bond 
SGS heeft bepaald dat indien 
je in je eigen gemeente mee 

kunt doen aan het school-
schaaktoernooi dat je je dan 
niet via een andere gemeente 
kan plaatsen. Reden voor de 
organisatie van Hilversum, 
(HSG/Hilversum Denkt) om 
te zeggen dat scholen uit Wij-
demeren dan niet mee mogen 
doen bij hen, wij hebben im-
mers ons eigen toernooi.

Afname
Ook zien we de laatste jaren 
een afname van deelnemen-
de teams. Lag dat in het verle-
den nog op ruim 20 teams, de 
laatste jaren zien we er steeds 
minder. De hoop is wel dat dit 
zich gaat herstellen. Maar de 
teruggang zien we in meer 

gemeenten, een rondvraag bij 
andere organisatoren liet zien 
dat in Assen het aantal teams 
gehalveerd is, in Hilversum 
was er dit jaar ook ruim 33% 
minder interesse. Daarin zijn 
we dus niet uniek. Toch is 
schaken erg belangrijk voor 
het stimuleren van beide her-
senhelften, het leren creatief 
te denken en leren vooruit te 
denken.

Hopelijk gaan we in februari 
een flinke opmars zien wat 
betreft het aantal teams. Want 
naast leerzaam is schaken 
ook gewoon leuk.

   

Aanmelden voor ‘Bridge aan de Dijk’
LOOSDRECHT
Voor de 12e keer organi-
seert Lions Club Loos-
drecht e.o. het inmiddels 
zeer populaire evenement 
‘Bridge aan de Dijk’ op za-
terdag 4 februari 2023. De 
opbrengst van dit toernooi 
is elk jaar voor een goed 
doel. Het doel voor 2023 
is o.a. vakantie-eiland Ro-
binson Crusoe in de Loos-
drechtse Plassen.

Vakantie- eiland
Dit eiland maakt onderdeel uit 
van SailWise, een organisatie 
die sinds 1974 tot doel heeft 
mensen met een beperking 
te laten genieten van de wa-
tersport. Het eiland Robinson 
Crusoe biedt voor deze men-
sen een aangepaste accom-
modatie en aangepaste boten 
om hen onder begeleiding van 
gespecialiseerde vrijwilligers 
optimaal te laten deelnemen 
aan de watersport op onze 
mooie Loosdrechtse Plassen.

Bridgetoernooi
Het bridgetoernooi bestaat uit 
24 spellen (6 rondes) en vindt 
plaats op verschillende loca-
ties langs de Oud-Loosdrecht-
sedijk. De start is om 10:45 uur 
op zaterdag 4 februari 2023. 

U kunt nu al inschrijven voor 
het Bridgetoernooi. Deelname 
aan het toernooi kost € 75 per 
paar. In dit bedrag zit inbegre-
pen een kopje koffie of thee bij 
de start op de eerste locatie, 
een lunch op de locatie van de 
3e ronde en een borrelhapje 
bij de prijsuitreiking bij KWVL 
‘de Vereeniging’ aan de Oud- 
Loosdrechtsedijk 151-153.

Aanmelden kan via de web-
site www.loosdrecht.lions.nl. 
Deelname is uitsluitend moge-
lijk per paar. Inschrijving vindt 
plaats op basis van volgorde 
van betaling en is definitief na 
ontvangst van het inschrijf-
formulier en de betaling op 

rekeningnummer: NL78RA-
BO033.69.37.075 t.n.v. Lions-
club Loosdrecht e.o., met ver-
melding van uw inschrijfcode.

Over Lions Club Loosdrecht 
e.o.
LC Loosdrecht is een dames-
club en is opgericht in 1992. 
De huidige leden komen uit 
Loosdrecht, Hilversum, Loe-
nen, Breukelen en Maarssen. 
Om het wereldwijde motto van 
de Lions Club ‘We serve’ in-
houd te geven kiest LC Loos-
drecht elk jaar een goed doel 
om geld in te zamelen. De 
club organiseert hiervoor o.a. 
het jaarlijks terugkerende eve-
nement ‘Bridge aan de Dijk’.

GooiTV
WIJDEMEREN
In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
In Derde Termijn praat Ruud 
Bochardt met Erik Pieter 
Vlaanderen, die al 50 jaar po-
litiek actief is in Gooise Meren 
en voorheen in Muiden-Mui-
derberg. In ZinTV praten Leen-
dert van der Sluijs en Anne 
Tuk met Anita Kruys van Versa 
over het Bussums geheugen-
huis en met schrijfster Fleur 
Bourgonje. Ook is er weer een 
TV Magazine met regionale 
en lokale onderwerpen, het 
maandelijkse gesprek met de 
burgemeester van Gooise Me-

ren, Han ter Heegde en de sta-
giaires van GooiTV gaan de 
straat weer op, op zoek naar 
reacties van bewoners. 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’.

Advertorial

Lezersonderzoek
De Nieuwsster

Scan de
QR-code!
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Sijpekerk heeft een nieuwe predikant
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
De in Utrecht geboren pre-
dikant Frank Heikoop is op 
10 oktober jl. begonnen bij 
de prachtige Sijpekerk in 
Nieuw-Loosdrecht. In het 
begin was Ds. Heikoop 
nog geen predikant, maar 
bijstand in het pastoraat 
in Bergschenhoek. Daarna 
vervolgde hij zijn goede 
werk gedurende 19 jaar in 
‘s-Graveland/Kortenhoef. 
Voordat Ds. Heikoop ging 
beginnen bij de Sijpekerk 
was hij 10 jaar lang pre-
dikant in Harmelen. Een 
mooie reeks aan heel veel 
bijzondere ervaringen met 
als nieuwe uitdaging de 
sfeervolle Sijpekerk.

Thuisgevoel
Ds. Heikoop: “Ik ben altijd 
geïnteresseerd geweest in 
de fraaie omgevingen van 
Utrecht. Ook de omgeving 
waar ik nu ben gaan wonen en 
werken spreekt mij enorm aan. 
Landelijk en met veel historie. 
Rustig en toch vol leven en 
sympathieke inwoners. Ik voel 
mij daarom meteen thuis en 
werk graag als nieuwe predi-
kant bij de Sijpekerk. We heb-
ben hier een prettige kerkelijke 
gemeente en dat merk je aan 
de welgemeende reacties van 

de vele kerkgangers.”

Acht jaar opleiding
Ds. Heikoop komt uit een 
kerkelijke familie. Niet alleen 
zijn vader was predikant. Ook 
zijn broer is predikant en wel 
in de gemeente Katwijk. Ds. 
Heikoop: “Ik vond het predi-
kantschap van mijn vader heel 
interessant. Daarom heb ik 
de zesjarige studie Theologie 
in Utrecht gevolgd, die werd 
aangevuld met twee jaar erva-
ringen opdoen bij de kerk zelf. 
Het is een indrukwekkende 
studie en ik ben blij dat ik het 
woord van God mag verkondi-
gen.”

God biedt troost
Ds. Heikoop: “We leven in een 
wereld vol met uitdagingen. 
Zowel positief als negatief. 
Dit merken we in onze eigen 
leefomgeving en we krijgen 
nieuws en prikkels via de me-
dia tot ons. Het is een harde 
wereld aan het worden. Oude-
ren en ook jongeren zijn vaak 
eenzaam. De mentale gezond-
heid van velen is een groeiend 
probleem. Net als de finan-
ciële positie van velen. Het 
is dan fijn om te beseffen dat 
God altijd voor je open staat. 
God is jouw steun en toever-
laat. God kijkt met jou mee 
en God accepteert iedereen. 
Kijk, kinderen worden geboren 

zonder directe beïnvloeding. Ik 
geloof wel dat een kind, naast 
allerlei goede eigenschappen 
ook met slechte eigenschap-
pen geboren wordt. In de loop 
der jaren wordt een persoon 
steeds vaker beïnvloed door 
externe factoren en eventue-
le rolmodellen, die een voor-
beeld voor een persoon kun-
nen zijn. Positief, maar ook 
negatief. God weet dit en staat 
altijd voor je klaar. In goede en 
slechte tijden. Je kunt altijd op 
God rekenen!”

Eigen stijl van werken
Ds. Heikoop vervolgt: “Mijn 
stijl van werken als predikant, 
kenmerkt zich als volgt. Ik leg 
graag de Bijbel uit. Dit vind 
ik belangrijk. Wat bedoelt de 
Bijbel te zeggen? Tevens stel 
ik vaak de vraag ‘Wie is God 
voor jou?’. Ik kijk graag naar 
het heden en de toekomst met 
God als middelpunt. God is je 
steun elke dag en God zorgt 
voor een betere toekomst. Dat 
geeft hoop aan de mensen. 
Een fijn gegeven, want hoop 
doet leven. Vaak krijg ik de 
vraag ‘Wat is de zin van het 
leven?’. Mijn antwoord is altijd: 
God leren kennen. Zijn liefde 
leren kennen. Dankbaarheid 
hiervoor tonen en bewonde-
ring en verwondering erva-
ren. God is in zijn zoon Jezus 
Christus in de wereld geko-

men. Zie God als koning van 
een nieuwe en betere wereld 
waar het paradijs leidend is. 
God wil je alles geven. Zelfs 
meer dan je kunt verlangen. 
Met God leven, levert het eeu-
wig leven op in het paradijs. 
Een volmaakte wereld vol 
rechtvaardigheid en respect. 
Dit geeft zin aan het leven en 
vergeet niet ‘God wist alle tra-
nen!’. God is de Heiland. Dit 
betekent: degene, die heelt. 
Heling op elk gebied, op elk 
vlak. God geeft vreugde zon-
der einde. God zorgt voor jou!”

Kerkdienst en nieuwe tech-
nieken
Volgens Ds. Heikoop is zijn 

kerkdienst niet alleen te vol-
gen in de Sijpekerk zelf. Onder 
andere door de situatie met 
corona is begonnen om de 
kerkdiensten te kunnen volgen 
via YouTube en de website 
van de kerk. Dit is prettig voor 
mensen, die door omstandig-
heden zelf de kerkdiensten 
van Ds. Heikoop niet kunnen 
bijwonen. Bij YouTube kan 
men het zoekwoord ‘Sijpekerk’ 
invoeren om de uitzendingen 
te zien. Via www.sijpekerk.nl 
kan men de livestream aan-
klikken om de kerkdiensten te 
volgen.

   

Mooie opbrengst van De Kerstgedachte uit Loosdrecht
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Vorige maand is spontaan 
een Kerstgedachte uit 
Loosdrecht ontstaan. Ik ga 
weleens een broodje kro-
ket halen bij Yilmaz Tuna 
van Cafetaria Loosdrecht. 
Yilmaz weet dat ik als re-
dacteur artikelen schrijf 
voor De NieuwsSter en 
Weekblad Wijdemeren. Hij 
vertelde mij dat hij 250,- 
euro wilde doneren aan 
gezinnen met een minder 
aangename financiële situ-
atie tijdens de Kerstdagen. 
Ik vond dit uiteraard een 
nobel initiatief en heb daar 
een artikel over geschre-
ven. In dit artikel werd ge-
vraagd aan de lezers of zij 
iemand kenden, die wel 
een extraatje tijdens de 
Kerst konden gebruiken. 

Daarnaast werd gevraagd 
of men eventueel ook een 
donatie wilde doen. Reac-
ties kon men sturen naar 
mijn emailadres: hetheeft-
zin@outlook.com.

Mooie opbrengst
We hebben hele bijzondere re-
acties mogen ontvangen. Niet 
alleen hebben we warme re-
acties ontvangen over gezin-
nen en/of alleenstaanden, die 
een goed gevulde tafel met de 
Kerst kunnen gebruiken. Ook 
hebben diverse gulle geefsters 
en gevers uit Loosdrecht een 
flinke bijdrage gedaan door 
donaties te doen, waardoor we 
op dit moment 950,- euro kun-
nen verdelen onder 19 gezin-
nen. Zo kregen we een donatie 
binnen van 400,- euro van een 
gulle geefster uit Loosdrecht, 
die haar energietoeslag wilde 
doneren. Hoe hartverwarmend 

is dat! Het zou mooi zijn als we 
minimaal 40 gezinnen en/of 
alleenstaanden een feestelijke 
Kerst kunnen aanbieden. Doet 
u ook mee?

De actie loopt nog tot en met 
20 december
Onze actie ‘Kerstgedachte uit 
Loosdrecht’ loopt nog door. 
Tot en met donderdag 20 de-
cember kunt u een donatie 
doen en/of een gezin of een 
alleenstaande uit Loosdrecht 
opgeven waarvan u vindt dat 
deze personen een Kerstpak-
ket goed zouden kunnen ge-
bruiken tijdens de Kerstdagen. 
Uw reactie kunt u sturen naar 
mijn e-mailadres: hetheeft-
zin@outlook.com. Als u een 
gezin of een persoon uit Loos-
drecht wilt opgeven, vragen 
wij u vriendelijk om een korte 
omschrijving van hun situatie 
te geven. Graag zonder per-

soonlijke gegevens, want alles 
doen wij anoniem.

Doneren
Wilt u een donatie doen? Dit 
kan ook door een e-mail te 
sturen naar hetheeftzin@out-
look.com en dan ontvangt u 
het bankrekeningnummer per 
e-mail retour. Alle donaties 

worden 100% besteed aan de 
betrokken gezinnen en/of al-
leenstaanden. Wij danken ie-
dereen, die heeft meegewerkt 
aan de actie ‘Kerstgedachte 
uit Loosdrecht’ en we bedan-
ken alvast ook diegenen, die 
nog aan onze actie willen 
meedoen!
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Kerst in Wijdemeren en   
omgeving
WIJDEMEREN
December is de maand van 
kerstconcerten en gezelli-
ge bijeenkomsten. De re-
dactie maakte voor u een 
overzichtelijk lijstje:

Wo.14-12; 16.00 u. Ouderen-
diner, gratis, IJshal, Bergstu-
be, NdB.

Do. 15-12; 20.00 u. Fun4All 
en Snowe, € 12,50, Sijpekerk, 
Nieuw Loosdrecht

Vr. 16-12; 10/14 u. Kerstvie-
ring ouderenbonden, gratis, 
De Bergplaats, NdB.

Vr. 16-12; 14.00 u. Kerstmarkt 
met Kerstman, gratis, De Em-
tinckhof, Ldr.

Vr. 16-12; 17.30 u. Kerstafette, 
mix aan muziek/zang, € 5 of € 
10, NH kerk, Noordereind 14, 
GR.

Vr. 16-12; 18.00 u. Lichtjes-
markt Ankeveen, gratis, Markt-

plein Ankeveen

Za. 17-12; 16.00-20.30 u. 
Kerstlichtjestocht, € 4,99, Kas-
teeltuin Sypesteijn, Ldr.

Za. 17-12; 19.30 u. Kerstcon-
cert ’t KOOR!, € 6 en € 3, An-
toniuskerk, Kortenhoef

Za. 17-12; 20.00 u. Inspirati-
on, Vegas Strings, € 10, Beth-
lehemkerk, Hilversum

Zo. 18-12; 12.00 u. Kerstmarkt 
Licht & Kunst, gratis, NH kerk, 
Oud- Loosdrecht

Zo. 18-12; 16.00 u. Ukraine 
Lib. Orchestra/ Choir, € 19,50, 
OLV Hemelvaartkerk, NdB.

Zo. 18-12; 20.00 u. Kerstzang 
met 2 koren, gratis, NH kerk, 
Noordereind 14, GR.

Do. 22-12; 19.30 u. Concert 
bij Kaarslicht, € 20, Ned.Ger.
Kerk, OudLdrdijk 124

   

Koffieconcert met    
Michiel Borstlap
ANKEVEEN
Met trots presenteert The-
ater De Dillewijn op 18 de-
cember om 11 uur een zon-
dagochtend concert met 
Michiel Borstlap.

Michiel Borstlap heeft een in-
ternationale reputatie opge-
bouwd als een virtuoze pianist 
die jazz mengt met klassieke 
en eigentijdse invloeden. Op 
deze zondagmorgen (hope-
lijk in ‘winterse sferen’) laat 
Michiel u, op een speciaal in-
gehuurde vleugel, genieten 
van de muziek van zijn in april 
dit jaar uitgebrachte album 
‘Pace’.

De titel is Italiaans voor ‘vre-
de’, hetgeen in deze tijd een 
extra diepgang krijgt. De me-
lodieën voor dit album werden 
gecomponeerd en opgeno-
men in Parc Broekhuizen. Zij 
ontstonden tijdens vele winter-
wandelingen. De fantastische 
natuur deden hem bepaalde 
elementen in de muziek vin-
den die hij nooit eerder had er-
varen. Pace is dan ook zonder 

twijfel een nieuw hoofdstuk in 
zijn discografie. De Dillewijn 
biedt u, in de koffiepauze, een 
bijpassende heerlijke versna-
pering aan. Kortom: dit wordt 
een zondagochtend om heer-
lijk te genieten van een bijzon-
der concert.

Tickets € 22,50 via

www.dedillewijn.nl

Concert bij kaarslicht
LOOSDRECHT
Donderdagavond 22 de-
cember is de Nederlands 
Gereformeerde Kerk aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk 
124 sfeervol verlicht met 
kaarsen als omlijsting voor 
een prachtig concert.

Organist Henk van Zonneveld 
en sopraan Arleen van Wijland 
brengen werken ten gehore 

van Bach, Böhm en Händel. 
Zo vlak voor Kerst kan het pu-
bliek genieten van deze mooie 
muziek. Het concert begint om 
half acht, de zaal is open vanaf 
zeven uur. Kaarten kosten 20 
euro en zijn te bestellen door 
een mail te sturen naar ar-
leen@vanwijland.nl. Voor late 
beslissers zijn er ook aan de 
zaal nog kaarten te koop op de 
avond zelf.

   

Kerstmarkt in de Emtinckhof
LOOSDRECHT
Op vrijdag 16 december is 
tussen 14.00 en 17.00 uur 
de Grote zaal van zorg-
centrum De Emtinckhof in 
Nieuw- Loosdrecht vol met 
kramen. Voor de Kerst-

markt, waar ook de Kerst-
man aanwezig is.

Wat u kunt zien en kopen: 
Joy’s, Cadeaus & woonacces-
soires, Henny Verheul, Tiffany, 
Adilia Lamme, keramiek, Am-

mie van de Bunt, kaarten & 
cadeaus, Boerderij van Herk, 
kaas & jam, Landgoedwinkel 
De Rading, cadeaus en Stich-
ting Sloep met een prijsvraag. 
En er is een loterij met leuke 
prijzen! U komt toch ook?

Zangdienst

Kerst komt!
Zondagavond 18 december 2022

Aanvang 20.00 uur

  

Rene Koster Photography
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