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Geslaagde proef opruimen kerstbomen
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
We weten het allemaal: als je 
een kerstboom koopt tijdens 
de kerst, dien je deze kerst-
boom ook weer op te ruimen. 
Het gaat in Loosdrecht om 
honderden kerstbomen. Veel 
Loosdrechters ruimen de 
kerstboom zelf op. Hoe zit het 
opruimen met de rest van de 
kerstbomen? De afgelopen 
jaren kon men de kerstboom 
buiten zetten en kwam het 
GAD langs met een vracht-
wagen om ze op te halen. Dit 
werkt niet altijd zoals men het 
zou willen bij de gemeente.

Proef
Dit jaar is een pilot geïniti-
eerd door de gemeente. De 
gemeente wil namelijk graag 
dat op een kostenneutra-
le manier meer kerstbomen 
worden opgehaald. Om dit te 
realiseren, heeft Wijdemeren 
contact gezocht met organi-

saties zoals scholen, scouting 
en personen, die de gemeente 
al kende aangaande het op-
halen van oud papier. In 2022 
is tweemaal overleg geweest 
tussen deze organisaties en 
de gemeente. De laatste keer 
in oktober. Toen is het volgen-
de plan naar voren gekomen. 
Inwoners zouden de mogelijk-
heid krijgen om op zaterdag 
7 januari jl. hun kerstboom te 
brengen naar het Lindeplein in 
Loosdrecht. Vervolgens zou-
den om 15.00 uur alle verza-
melde kerstbomen door een 
grijper in een klaarstaande 
vrachtwagen getild worden. 
Deelnemende kinderen van de 
betrokken organisaties kregen 
voor elke door hun ingelever-
de kerstboom een lootje. Hier 
werden prijzen aan verbonden 
en hoe meer kerstbomen je in-
leverde hoe meer kans op een 
prijs.

Nieuw schoolplein
De deelnemende groepen 

waren onder andere Scou-
ting Athabaskan, Scouting 
Zuiderkruis en de scholen De 
Sterrenwachter, De Linde en 
Kinderopvang Eigenwijzer. 
Het jaarlijkse budget van de 
gemeente voor het opruimen 
van de kerstbomen wordt be-
steed aan het nieuwe school-
plein waar De Sterrenwachter 
is gesitueerd. Op de plek van 
De Sterrenwachter komt een 
geheel nieuwe school waar 

De Sterrenwachter en De Lin-
de worden samengevoegd. 
Een goede besteding van het 
geld. Op de plek van De Linde 
komen waarschijnlijk nieuw-
bouwwoningen.

Het resultaat
Op zaterdag 7 januari jl. wer-
den vanaf 09.00 uur tot en 
met 15.00 uur tussen de 300 
en 400 kerstbomen verza-
meld. Dit is omgerekend onge-

veer 3600 kilogram. Kinderen 
sleepten bomen naar het Lin-
deplein en ook Loosdrechters 
kwamen hun groen brengen.

Er werd wel een minpuntje 
geconstateerd. Een van de 
begeleiders was Arno van Tiel. 
Hij vertelt: “In het plan stond 
dat een grijper de kerstbomen 
zou tillen in een vrachtwagen. 
In plaats daarvan stond een 
GAD-vrachtwagen waar de 
bomen in geschoven moesten 
worden.

-Lees verder op pagina 2

  

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 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend

contact op voor een
gratis waardebepaling en

verkoopadvies van uw woning!
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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

Zoekt te koop voor relatie: 
(recreatie)woning aan 

(vaar)water, regio’s: ‘t Gooi, 
Wijdemeren en Vechtstreek

T: 035-6233641 
E: info@dekostercs.nl
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

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

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.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
             vrijdag 9.00 – 18.00 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 12 t/m woensdag 18 januari.

De echte Oostenrijkse XXL Schnitzel
Cordon Bleu
Gevuld met ham en kaas

Wijncervelaat
Kruidenboter Beenham
Hollandse Garnalen cocktail 
salade
Hutspotschotel met Stoofvlees

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

€ 2,49
€ 1,79

€ 1,98
€ 2,98
€ 2,49

€ 1,75

Hele week:

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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!

-Vervolg van voorpagina-

Dit is lichamelijk nogal zwaar 
werk. De volgende keer zou-
den we graag wel de grijper 
willen hebben. Voor de rest zijn 
we enorm tevreden over het 
behaalde resultaat. Overigens 
kan men aanstaande zaterdag 
14 januari weer gebruik maken 
van het brengen van de kerst-
boom naar het Lindeplein tus-
sen 09.00 uur en 15.00 uur. Na 
15.00 uur gaan we de prijzen 
verloten voor de kinderen, die 
meegewerkt hebben met het 
verzamelen van de kerstbomen!”
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Jaarwisseling: rustig, met flinke overlast op Lindeplein
WIJDEMEREN
In het grootste deel van 
Wijdemeren zijn oude-
jaarsdag en nieuwjaarsdag 
rustig verlopen. Het Lin-
deplein was echter gedu-
rende de middag en begin 
van oudejaarsavond een 
uitzondering vanwege een 
grote toeloop van zo’n 70 
jongeren afkomstig van 
binnen en buiten de ge-
meente. Zij staken zwaar 
vuurwerk af en creëerden 
een nare situatie voor de 
bewoners. Er zijn enke-
le tientallen vernielingen 
aangebracht aan borden, 
prullenbakken en kleding-
bakken, vooral op het Lin-
deplein.

Burgemeester Crys Larson 
“Niet alles is goed gegaan. 
De situatie op het Lindeplein 
overschaduwt het algemeen 
rustige beeld volledig. De toe-
loop van zo’n 70 jongeren naar 
het plein was overstelpend en 
voelde ronduit bedreigend, 
een nare ervaring voor veel 
mensen die daar wonen. Ik 
vind het heel teleurstellend dat 

een groep inwoners (en van 
buiten de gemeente) zo weinig 
respect toont voor haar omge-
ving, dat een grote inzet van 
mensen en middelen nodig is 
om dit te kunnen harnassen. 
Voor mij is dit gedrag totaal 
onacceptabel en ik sluit niet uit 
dat er volgend jaar verregaan-
de maatregelen zullen worden 
getroffen.”

Lindeplein een terugkerend 
probleem
Ook vorig jaar was er onrust 
op het Lindeplein. Echter, de 
toeloop was een stuk kleiner 
dan nu het geval is geweest. 
Er werd flink vuurwerk afgesto-
ken en gemeentelijk meubilair 
zoals kledingbakken en bor-
den werden vernield. Op het 
moment dat de handhavers 
kwamen, liepen zij snel de wijk 
in waardoor een kat-en-muis-
spel dreigde te ontstaan en de 
handhavers de groep niet kon-
den aanspreken.

Verder weinig incidenten
Op oudejaarsdag hebben de 
gemeentelijke toezichthouders 
een aantal personen staande 

gehouden vanwege vuurwerk-
overlast. De toezichthouders 
hebben hen verzocht het vuur-
werk in te leveren. Daaraan 
hebben deze personen gehoor 
gegeven. Het exacte aan-
tal wordt in de loop van deze 
maand bekend gemaakt. De 

brandweer heeft 1 keer moe-
ten uitrukken voor een brand 
die niet te maken had met oud 
en nieuw. Politie heeft aange-
geven dat er verder geen bij-
zonderheden waren tijdens de 
jaarwisseling.

Inwoners kunnen ook zelf 
schade melden bij de gemeen-
te: https://www.wijdemeren.nl/
meldingen of via de Fixi-app. 
De herstelwerkzaamheden 
starten zo snel mogelijk. Waar 
mogelijk verhalen we de scha-
de op de dader(s).

Nasleep overlast Lindeplein
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De chaos op het Lindeplein 
op oudejaarsavond zal 
de komende tijd nog aan 
de orde komen. Namens 
de omwonenden/ onder-
nemers heeft een ‘groep 
van zes’ op 4 januari een 
gesprek aangevraagd met 
de burgemeester over het 
vervolg. Tot op heden geen 
antwoord. Daarnaast heeft 

Dorpsbelangen vragen ge-
steld over de overlast.

De groep van zes vond de 
situatie ronduit bedreigend, 
naast de geleden schade. Na 
een bewonersbijeenkomst in 
november met de gemeente 
had men goede hoop dat er 
adequate maatregelen zouden 
worden genomen. Dat heeft 
blijkbaar niet gewerkt. Toen 
iemand op oudejaarsavond 
opmerkte of men geen reke-

ning wilde houden met de Oe-
kraïense gezinnen in het Drie-
Luik aan het plein antwoordde 
nota bene een moeder van 
een oproerkraaier: ‘Ach, die 
zijn er toch wel aan gewend’, 
aldus de woordvoerder van 
‘de zes’. Hij noemt dat ‘een 
moreel dieptepunt’. De groep 
neemt met niets minder ge-
noegen dan camera’s op het 
Lindeplein.

 

Afstemming politie en ge-
meente
Politiecapaciteit wordt tijdens 
de jaarwisseling in het land 
vooral ingezet om andere 
hulpdiensten te assisteren en 
hun veiligheid te garanderen. 
Daarna komt pas het hand-
haven in de buurten. Dit heeft 
gevolgen voor de in te zetten 
capaciteit. Daarnaast speelt 
een rol dat Boa’s slechts be-
perkte bevoegdheden hebben 
bij het vuurwerk. Bekeuren is 
vaak alleen mogelijk wanneer 
jongeren op heterdaad wor-
den betrapt. Controleren op 
vuurwerk mag niet zomaar 
(dit geldt voor de boa’s). Om 
toch zo effectief mogelijk te 
kunnen optreden, hebben ge-
meente en politie gefocust op 
een aantal hotspots, waarvan 
het Lindeplein er één was. De 
beschikbare capaciteit was op 
aandringen van burgemees-
ter Crys Larson nog verhoogd 
met twee extra politiewagens.

Vragen Dorpsbelangen
Patricia IJsbrandy en Jan- 
Jaap de Kloet van de fractie 
Dorpsbelangen hebben naar 

aanleiding van de overlast op 
het Lindeplein op Oudejaars-
avond vragen opgestuurd naar 
het college van B&W. Ze spre-
ken van verontruste berichten 
uit de omgeving en over de 
‘veldslag’ op het plein die de 
Gooi- en Eemlander meldde 
op 3 januari jl. Dorpsbelangen 
vraagt wat er gedaan is na de 
chaos van de oud-en-nieuw-
viering 2021-2022. Ook willen 
ze weten hoe Wijdemeren is 
omgegaan met de afspraken 
op de bewonersbijeenkomst 
in november. Wat zijn de be-
lemmeringen om camera’s te 
plaatsen? Ook zijn er vragen 
die gaan over de besluitvor-
ming in regionaal verband. Tot 
slot willen IJsbrandy en De 
Kloet vernemen welke stap-
pen het college, en vooral de 
burgemeester als wettelijk ver-
antwoordelijke, gaat nemen 
voor de openbare orde en vei-
ligheid. Na een grondige eva-
luatie zal de gemeente deze 
vragen beantwoorden, meldt 
de Wijdemeerse woordvoer-
der.

Foto: Inmiddels is de rust weergekeerd op het Lindeplein (Foto: Edgar Broekman)

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Benny Seldenrijk gast in ‘Geef me de 5’
LOOSDRECHT
Vraag 100 mensen in Loos-
drecht e.o. “Ken je Cafeta-
ria De Schakel” en de kans 
is groot dat er 99 positief 
antwoorden.

In de vorige aflevering was 
Nick van Henten vol lof over de 
kwaliteit van De Schakel en hij 
nomineerde Benny Seldenrijk 
(met een S) voor de uitzending 
van januari. Benny en zijn col-
lega Erdal Ates namen het be-

drijf in 2014 over van de broers 
Freek en Jacob Zeldenrijk 
(met een Z…) en sinds die tijd 
zijn deze twee jonge onderne-
mers altijd bezig om voor hun 
gasten de lekkerste snacks 
te verzorgen. Grappig detail, 
Benny werkt al vanaf zijn 14e 
in De Schakel en wist vanaf 
dag 1 dat hij de zaak over zou 
gaan nemen. Dit en nog veel 
meer zie je in de nieuwe afle-
vering van Geef me de 5 die 
vanaf woensdag 11 januari is 

te zien op de website
ondernemendwijdemeren.nl.
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Gemeente zoekt getuigen brand 
steiger Geitekaai
LOOSDRECHT
De gemeente is op zoek 
naar getuigen van de 
brand op het eiland Gei-
tekaai in de Loosdrechtse 
Plassen. De steiger van het 
recreatie-eiland is 3 januari 
grotendeels afgebrand. De 
gemeente hoort graag ge-
tuigen die kunnen helpen 
om achter de oorzaak van 
de brand te komen en in-
dien er sprake is van opzet, 
de daders te achterhalen.

De oorzaak van de brand is 
vermoedelijk brandstichting. 
Een andere oorzaak ligt niet 
voor de hand. De gemeente 
schat de schade op minstens 
70.000 euro. De steiger was 
recent gerenoveerd met een 
kunststofdek. Naast de finan-
ciële schade is er ook grote 
milieuschade. Medewerkers 
van het Plassenschap heb-
ben tenminste 80 procent van 
drijvende grotere en kleinere 
verbrande stukken opgeruimd. 

Omwonenden zagen maan-
dagavond vuur op het eiland 
en vermoedden een kamp-
vuur. Later op de avond was 
het vuur uit, maar de volgende 
morgen, kort na 8.00 uur, sloe-
gen de vlammen uit de steiger. 

Mogelijk is er dus overnacht 

op het eiland of is men terug-
gekeerd.

De gemeente komt graag in 
contact met getuigen. Heeft u 
iets gezien of denkt u een tip 
te hebben? Neem dan contact 
met ons op via: l.welter@wij-
demeren.nl, of bel met 14 035.

   

Opvang Oekraïners gaat door
Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
Met de winter die is aange-
broken en de voortdurende 
oorlog in Oekraïne, wordt 
er een toename van Oek-
raïense vluchtelingen ver-
wacht. Gemeenten worden 
opgeroepen meer opvang-
plekken beschikbaar te 
stellen. In gemeente Wijde-
meren worden momenteel 
onder andere in wijkge-
bouw ’t Drieluik gezinnen 
opgevangen. Dit jaar ver-
wacht de gemeente te vol-

doen aan de inspannings-
verplichting die gesteld is 
door de Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek.

De gemeente werkt aan door-
lopende opvanglocaties waar 
ze voor langere tijd mensen 
op een goede manier kunnen 
ontvangen. Wijdemeren heeft 
alleen niet zoveel leegstaande 
panden. Dit lossen ze op een 
andere manier op; bijvoor-
beeld door het in bruikleen 
krijgen van woningen van de 
Alliantie. Ook zijn er vakan-
tiewoningen aangeboden en 

huren ze een voormalig hotel.

Volgens cijfers van de Rijks-
overheid neemt het aantal 
vluchtelingen alleen maar toe. 
Ondanks deze toename van 
het afgelopen jaar, meldt de 
gemeente ook dat er tussen 
de 30 en 40 Oekraïners zich 
hebben uitgeschreven. Zij wil-
den terugkeren naar Oekraï-
ne. Het huidige contact tussen 
de gemeente en de vluchtelin-
gen en gastgezinnen verloopt 
voorspoedig.

   

Ingezonden brief

WMO- ondersteuning
Ook ik heb met eigenlijk boze 
gevoelens de ingezonden brie-
ven gelezen over de WMO. Er 
is nog niets veranderd, aan 
de denkwijze om mensen die 
aankloppen bij de WMO en om 
hulp vragen, om een beetje 
mobiel te zijn te helpen bij een 
driewielfiets en met een beetje 
ondersteuning om te kunnen 

fietsen. Ik heb in 2015 een 
brief geschreven die ook in dit 
blad stond. Over vervanging 
van een elektrische fiets voor 
mijn man na 9 jaar, hij had 
een herseninfarct gehad. Dat 
bleek alleen mogelijk met een 
kostbare lening. Toen besloten 
om alle elektrische onderdelen 
eraf te halen. Mijn man fietst 

nog steeds op deze omafiets, 
komt niet verder als 2 à 4 km 
en met heel stil weer kunnen 
we samen de plas rondfietsen. 
Niet iedereen kan zich al die 
prachtige dure fietsen permit-
teren. Er zullen keuzes ge-
maakt dienen te worden.

Trudy Visser, Loosdrecht

Bijna twee weken kapotte lift 
in Godelindehof
“Ik voel me aan huis gekluisterd”

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Bewoners van ouderen-
huisvesting Godelindehof 
in Loosdrecht hebben het 
bijna twee weken zonder 
lift moeten doen. De lift was 
sinds vrijdag 23 december 
buiten werking nadat er 
een bewoner vast kwam te 
zitten. Het is niet de eerste 
keer dat de lift kuren heeft, 
in augustus 2022 heeft 
André Meisner er twee keer 
in vastgezeten.

Onmogelijk met de trap
De eerste keer dat Meisner 
vast kwam te zitten in de lift 
was tijdens de bezichtiging 
voor zijn appartement op de 
tweede verdieping. Toen kon 
de lift op afstand gereset wor-
den. De tweede keer was het 
helaas niet zo makkelijk te ver-
helpen, hij heeft toen vijf kwar-
tier in de lift doorgebracht en 
is door de brandweer bevrijd. 
Dat de lift net voor Kerst kapot 
bleek te zijn, was een ramp 
voor hem. André: “Ik huur ex-
pres een rolstoelwoning omdat 
ik me amper zonder rolstoel 
kan voortbewegen. Zonder lift 
moet ik op krukken 6 trappen 
op om bij mijn woning op de 
tweede verdieping te komen”.

Alleen met feestdagen
De timing van de kapotte lift 
had niet slechter gekund; tij-
dens de Kerst en de jaarwis-
seling konden veel bewoners 
niet weg. Mijntje Schalkwijk 
en Klaas Schaap hebben de 
feestdagen slecht ervaren: “We 
waren alleen en het was lastig 
om boodschappen te doen, je 
moet hierdoor overal rekening 
mee houden.” Ook voor Greet 
Hartman waren het vervelende 
dagen, ze durft niet meer al-
leen trap te lopen en de rollator 
kan niet mee naar beneden. Zij 
heeft gelukkig nog kinderen die 
haar kunnen helpen, maar dat 
is voor andere bewoners niet 
altijd het geval.

Onbegrip
De bewoners van Godelinde-
hof 1-20 begrijpen vooral niet 
waarom de reparatie zolang 
op zich heeft moeten laten 
wachten. “Er is weinig commu-
nicatie geweest vanuit de wo-
ningbouwvereniging en de re-
parateurs, je wordt ook van het 
kastje naar de muur gestuurd” 
vertelt André. Woningbouwver-
eniging Vecht en Omstreken is 
verantwoordelijk voor de wo-
ningen, zij komen nog met een 
reactie.

Op donderdag 5 januari is de 
lift gerepareerd.

André Meisner voor de kapotte lift op de tweede verdieping in de 
Godelindehof 1-20.
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Doppenspaarders
LOOSDRECHT
Als ik iemand met een plas-
tic zak (-je) in de hand op 
mijn garagepad zie lopen, 
is het iemand, die doppen 
komt brengen en als ik op 
tijd ben, probeer ik even 
een praatje te maken en te 
bedanken voor het bren-
gen van de doppen.

Het leukste is als kinderen met 
een zakje komen, omdat ze 
toch wel weten waarvoor het 
is. Volwassenen zeggen vaak: 
wat voegt zo’n klein boterham-
zakje met die kleine dopjes 
na toe. Ik kan u vertellen héél 
veel, want als u even verder 
leest, ziet u wat al die kleine 
zakjes en grotere zakken aan 
gewicht hebben ingebracht. 
De afgelopen dagen heb ik 
mensen, die ik sprak gevraagd 
of zij enig idee hadden hoe-

veel wij met ons allen in Loos-
drecht hadden verzameld. De 
meesten hadden geen idee en 
zaten er helemaal naast, want 
zo’n klein zakje doet toch niet 
zoveel, nou: zeker wel!

Verzoeken
Ik heb wederom twee dringen-
de verzoeken: iets van metaal 
of als een deksel makkelijk 
samengevouwen kan worden, 
is niet geschikt voor de inza-
meling. Alles met een schroef-
deksel/dop is altijd goed. Wilt 
u de doppen even afspoelen, 

want ik tref regelmatig zeer 
beschimmelde doppen aan, 
die niet echt fris zijn en ik moet 
ze regelmatig overscheppen 
van de ene zak in een grotere.
Met z’n allen hebben wij in 
2022 het respectabele gewicht 
van 675 kg. bijeengebracht. 
Wederom dank, dat uw bij-
draagt aan de doppenactie 
t.b.v. het KNGF, waardoor as-
sistentiehonden kunnen wor-
den opgeleid.

Gonny Reman,
Flits 14 Loosdrecht

FAMILIEBERICHTEN

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

L O U N G E B O A T
WIJ MAKEN VAREN ONVERGETELIJK

T H EAFSCHEID NEMEN OP HET WATER!
Uitvaart en Asverstrooiingen. 
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.

www.afscheidnemenophetwater.nl

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

De Smidsbrug

Niet iedereen zal hier direct de Smidsbrug 
in ‘s-Graveland/ Kortenhoef in herkennen 
maar toch was dit in de jaren vijftig het 
aanzicht als men van de Leeuwenlaan 
kwam. Op de hoek van de Emmaweg 
en de Kerklaan stond destijds de boer-
derij ‘Dorplust’ van Willem van Breemen 
later ook bekend als snoepwinkeltje van 
de familie Van den Hoek. Het was ooit 
een grote boerderij met weiland langs 
de toen nog onbebouwde Kerklaan. Op 
deze plek werd in 1954 de ‘School met 
den Bijbel’ gebouwd die zelf ook alweer 
in de jaren tachtig verdween en vervan-
gen werd door de huidige bebouwing het 
‘Wilhelminahof’ en plantsoentje. Sinds de 
jaren vijftig zijn letterlijk tientallen boerde-
rijen verdwenen uit het dorpsbeeld van 
‘s-Graveland, Ankeveen en Kortenhoef. 
Slechts een paar actieve boerderijen 
zijn overgebleven en een paar boerde-
rijen zijn omgebouwd tot woonboerderij.

De meeste waaronder enkele grote 
beeldbepalende boerderijen zijn op-
geofferd aan vooral de woningbouw.

Het grotendeels verdwijnen van de boe-
renstand uit de dorpen en het gelijktijdig 
verdwijnen van de kleine middenstand 
heeft het uiterlijk en het karakter van 
onze dorpen diepgravend veranderd. In 
de jaren zestig en zeventig trof men over-
al vaak midden in de dorpen nog actieve 
boerderijen aan zoals b.v. op de Konin-
ginneweg. Sinds de jaren ’50 is het aan-
tal boerderijen in Nederland van onge-
veer 450.000 teruggelopen tot ongeveer 
55.000 nu. Het verdwijnen van de boer 
heeft vooral te maken met de marktwer-
king en de schaalvergroting in de land-
bouw. Het verdwijnen van boerderijen uit 
het dorpsbeeld is dus niet iets van nu, 
het is een proces dat al lang gaande is.

HISTORISCHE 
FOTO VAN DE WEEK

We hebben afscheid genomen van onze sportvriend
en één van de grootste zeilers van Nederland

Martin HeinekeMartin HeinekeMartin HeinekeMartin HeinekeMartin Heineke
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altijd winnen. De laatste jaren was hij nog steedsaltijd winnen. De laatste jaren was hij nog steedsaltijd winnen. De laatste jaren was hij nog steedsaltijd winnen. De laatste jaren was hij nog steedsaltijd winnen. De laatste jaren was hij nog steedsaltijd winnen. De laatste jaren was hij nog steedsaltijd winnen. De laatste jaren was hij nog steedsaltijd winnen. De laatste jaren was hij nog steeds

voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.voor de gezelligheid betrokken bij de club.
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sterkte met dit grote verlies.sterkte met dit grote verlies.sterkte met dit grote verlies.sterkte met dit grote verlies. Lezersonderzoek
Weekblad Wijdemeren

Scan de
QR-code! 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.
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Nog meer elektrische dekens
WIJDEMEREN
In december ontvingen 638 
huishoudens in Wijdeme-
ren die de energietoeslag 
hadden aangevraagd en 
ontvangen een brief waar-
mee zij een elektrische de-
ken mochten ophalen. Dit 
bleek een groot succes! 
In de eerste ronde van op-
haalmomenten zijn maar 
liefst 400 dekens afgehaald. 
Ook de kersverse wethou-
der duurzaamheid, Maarten 
Hoelscher, kwam de han-
den uit de mouwen steken.

Helaas viel niet bij iedereen 
de brief op tijd op de mat. Ook 
waren er dankzij het seizoen 
veel mensen ziek waardoor zij 
de deken niet konden ophalen. 
Niet getreurd! In januari kunt u 
alsnog de deken ophalen. Dat 
kan iedere woensdag tussen 
14.00 en 16.00 op Dodaarslaan 
16 in Kortenhoef. Vergeet niet 
uw brief mee te nemen. Deze 

geldt als afhaalbewijs. Omdat 
wij heel goed begrijpen dat de 
groep mensen die een elektri-
sche deken en /of andere hulp 
met het besparen van energie 
goed kunnen gebruiken gaan 
we de actie uitbreiden. Binnen-
kort zullen ook de huishoudens 
die de energietoeslag hebben 
aangevraagd maar niet ont-
vangen een brief op de mat te-
gemoet kunnen zien waarmee 
een elektrische deken opge-

haald mag worden. Heeft u de 
toeslag niet aangevraagd maar 
kunt u de elektrische deken of 
andere hulp goed gebruiken? 
Dan kunt u zich ook aanmel-
den via; www.ecwijdemeren.nl/
hulpbij-energiegebruik/

Ik hoor het graag van u! Marjo-
lijn Bezemer; Energiecoöpera-
tie Wijdemeren; 06 48545227; 
marjolijn@ecwijdemeren.nl

   

Gevolgen helmplicht in Wijdemeren
Door: Sarah Cuiper

REGIO
Snorfietsers opgelet! Aan 
het begin van 2023 is op 1 
januari de helmplicht inge-
gaan voor alle snorfietsers 
en eventuele passagiers. 
Snorfietsen hebben een 
blauwe kentekenplaat en 
mogen maximaal 25 kilome-
ter per uur rijden. Voorheen 
hoefden de bestuurders 
en passagiers geen helm 
op bij deze tweewieler. De 
nieuwe wet moet verkeers-
gewonden en verkeersdo-
den verlagen. In Wijdeme-
ren kwamen er gemengde 
reacties op de helmplicht.

Verkoop helmen gestegen
Tweewielerzaken uit de regio 
zagen de afgelopen maanden 
helmen als warme broodjes 
over de toonbank gaan. Bij Li-

festyle Motorwear op het Zui-
dereinde in ‘s-Graveland zijn 
de schappen bijna leeg en zijn 
nieuwe helmen al in bestel-
ling. Eigenaar Bas Beelen: “De 
meeste klanten die langsko-
men voor een helm zijn er niet 
zo blij mee. Zakelijk gezien vind 
ik het goed en ook voor de ver-
keersveiligheid is het belang-
rijk. Als je hoofd het niet meer 
doet, dan doet niks het meer”. 
Jurgen van de Kuinder herkent 
de reacties van klanten die Bas 
noemt. Voor veel snorfietsers 
kwam de nieuwe wet op een 
onvoordelig tijdstip. “Het feit 
dat de helmplicht in januari van 
kracht wordt, betekent dat veel 
mensen in december een helm 
moeten aanschaffen, een dure 
tijd rondom de feestdagen.” 
Zijn zaak, Van De Kuinder Mo-
toren in Hilversum, merkt ook 
een duidelijke stijging in de 
verkoop van helmen. De helm-

plicht is een poging om het ver-
keer veiliger te maken, maar 
volgens hem is een helmplicht 
niet de oplossing. “Veel snor-
fietsen zijn opgevoerd terwijl ze 
officieel maar 25 kilometer per 
uur mogen, het daadwerkelijke 
probleem pak je met een helm-
plicht dus niet aan.”

Vraag naar snorfietsen daalt
Bestuurders van de snorfiets 
kunnen er ook voor kiezen om 
hun tweewieler te laten ombou-
wen en met een gele kenteken-
plaat te gaan rijden. Bij Kroon 
Tweewielers in Nederhorst den 
Berg zorgt dit voor een ver-
schuiving in de verkoop van 
snorfietsen naar bromfietsen: 
“Ik merk dan mensen minder 
snel voor een snorfiets kiezen”. 
Op rijden zonder helm op een 
snorfiets staat een boete van 
100 euro.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van GooiTV 
vanaf woensdag 11 januari: 
Deze week in TV Magazine 
van GooiTV een terugblik op de 
nieuwjaarsrecepties die gehou-
den worden in Hilversum, Gooi-
se Meren en Wijdemeren. Er is 

onder andere aandacht voor 
de uitreiking van diverse onder-
scheidingen in Wijdemeren, de 
uitreiking van de Kleine Johan-
nes in Bussum en de gemeen-
tespeld in Hilversum. De stagi-
aires van GooiTV gaan voor de 
negende keer de straat op om 

bewoners te vragen naar hun 
bijzondere ervaringen. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
kanaal 48, KPN kanaal 1432 
en T-Mobile kanaal 842. Of ga 
naar gooitv.nl, ‘programma’s 
kijken’. Alle programma’s zijn 
nu te zien in HD- kwaliteit.

Advertorial

Foto: (v.l.n.r.) Maarten Hoelscher, Petra Bijl, Harun Basli

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

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



Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Woensdag

11
januari

Vrĳ dag

13
januari

Donderdag

12
januari

Zaterdag

14
januari

Dinsdag

17
januari

Woensdag

18
januari

✔ 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 Nederlandwww.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit B80B80

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

Easysit D02

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

B80

Easysit D83D83Easysit D150

Stressless® Paris

Easysit S80
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 Foto van de Week   

       Duurzame Dorpskwekers
     In deze nieuwe rubriek ‘Duurzame Dorpskwekers’ kunt u elke week kennismaken met een lokale kweker. Land en Boschzigt in ’s-Graveland/Kortenhoef, LandinZicht in Nieuw- 

Loosdrecht/Hilversum en Kwekerij Kostelijk in Nederhorst den Berg schrijven om beurten een column. 

  Winterrust: tijd voor overdenken
    Door: Tuinderij LandinZicht

    Het moeras waarin boeren 
nu dreigen te verzuipen. 
Met de CO2, de stikstof, het 
water, het afval, de ener-
giekosten, de logistiek. 
Problemen zijn groot. Maar 
oplossingen zijn er ook. Wij 
zetten ons al jaren in om de 
biologische landbouw op 
de kaart te krijgen in Ne-
derland. Dat is een proces 
waarbij alleen levende vis-
sen betrokken zijn. Want: 
die gaan tegen de stroom 
in. Dat is wat nieuwe boe-
ren doen, kritisch zijn en 
proberen met je eigen ener-
gie, ideeën en ondernemer-
schap een mooie plek te 
maken voor mens, dier en 
plant.

    Dan stuit je op het woord ‘duur-
zaam’, wat houdt dat nou he-
lemaal in? In ons kikkerlandje 
zijn we er een ster in om alles 

weer op onze eigen manier te 
beleven. Zo kan een super-
markt uit 1923 zich opeens 
duurzaam gaan noemen om-
dat de honderd jaar is gehaald. 
Prima. Die term hoor je van mij 
dus niet snel weer. Bezoekers 
op onze tuinderij vertel ik over 
een groot doel van onze tuin-
derij. Dat we hier over honderd 

jaar nog steeds op dezelfde 
manier goed voedsel kunnen 
maken. Dat gaan we zelf niet 
meemaken, maar we willen 
wel het fundament plaatsen 
voor onze kinderen, onze klein-
kinderen en wat daarna nog 
meer komt. Tot zover de preek 
van deze week, sorry.
Dan liever over onze tuin. Om 

de velden in winterrust te zien 
is een vreemde mix van me-
lancholie en vreugde. Want 
alles heeft zich in onze bodem 
teruggetrokken, veilig, warm, 
wachtend. De eerste lente-
warmte zal het signaal zijn, de 
hongerige dikke hommel, een 
vroege citroenvlinder, de gele 
kwikstaart die op zijn terugweg 

naar Noorwegen nog even op 
krachten komt bij de poel. De 
mezen die al weer ‘aan’ staan. 
Maar tot die tijd voor ons als 
tuinders: tijd voor overdenken, 
voor het maken van nieuwe 
plannen, om nieuwe afspraken 
te maken voor het komend sei-
zoen. Tot we zelf bij de eerste 
lentezon ook weer ‘aan’ gaan.   

 Is het misschien een idee deze stratenmaker uit te nodigen om nog eens een taallesje te komen volgen op IKC Loosdrecht? (Foto: Edgar Broekman)   

 Foto: De vorst en de boerenkool. Een van de weinige gewassen die de winter goed doorkomt.   
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 COM-missieconcert in
 Sijpekerk

NIEUW- LOOSDRECHT
Op vrijdagavond 20 janu-
ari a.s. is er een Nieuw-
jaarsconcert in de histo-
rische Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
171 te Nieuw-Loosdrecht. 
Het thema is ‘Gegeven’.

Medewerking wordt verleend 
door vier vermaarde musici: or-
ganist Harm Hoeve, trompettis-
ten Arjan en Edith Post alsook 
pianist Johan Bredewout laten 
ons genieten van prachtige 
muziek op deze welluidende 
avond.

Harm Hoeve genoot zijn oplei-
ding aan het conservatorium. 
Hij bekwaamde zich in kerke-
lijk orgelspel, koordirectie en 
piano. Harm is (inter)nationaal 
actief als concertorganist en te-
vens dirigent van verschillende 
koren.

Arjan en Edith Post volgden 
hun trompetstudie aan het con-
servatorium. Beiden hebben 
veel geremplaceerd in de be-
roepssymfonieorkesten in Ne-
derland en de musicalorkesten 
van Joop van den Ende. Sa-
men vormen zij een trompet-
duo dat veel concerten geeft 
met bekende organisten en pi-
anisten alsook bekende koren. 
Het repertoire dat zij spelen is 

breed en varieert van barok-
concerten, geestelijke muziek 
tot musical en filmmuziek.
Ook Johan Bredewout volgde 
een opleiding aan het conser-
vatorium: in 1984 rondde hij 
zijn studie orgel af met een 
onderscheiding voor artistieke 
eigenschappen. Hij wordt veel 
gevraagd als solist en begelei-
der en verleent medewerking 
aan concerten en CD-opna-
mes. Daarnaast is hij organist 
en dirigent van diverse koren. 
Vele composities en arrange-
menten zijn van zijn hand.

De COM (Cantus-Organum- 
Musica)- missie nodigt u van 
harte uit. In de pauze krijgt u 
een kopje thee of koffie aange-
boden. Aanvang is 20.00 uur 
en de kerk is open vanaf 19.30 
uur. De toegang is als immer 
vrij.

Doe ook mee!

Start: zondag 5 februari 2023
14.30 uur, Dorpshuis De Veenkluit 

Ds. Ulferslaan 25, Tienhoven
Voor meer informatie en aanmelden:
Pim de Graaf, telefoon 06-14412988 of 
e-mail nieuwtalent@sdgtienhoven.nl

www.sdgtienhoven.nl

Opgeven voor 29 januari 2023 
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Nieuw Talent Orkest Stichtse Vecht
REGIO
Na succesvolle edities 
overal in het land is er nu 
ook een ‘Nieuw Talent Or-
kest’ in oprichting in de 
Stichtse Vecht.

Orkest SDG Tienhoven start 
het Nieuw Talent Orkest 
Stichtse Vecht, een super-

leuk muziekproject voor vol-
wassenen. Heb je ooit een 
blaas- of slagwerkinstrument 
bespeeld? Of nog nooit, maar 
wil je het graag leren? Wil je 
ontdekken wat jij met muziek 
hebt? Lijkt het je geweldig om 
samen muziek te maken? Dan 
is dit je kans! Maximaal 50 vol-
wassenen, met of zonder mu-

zikale ervaring, leren om een 
blaas -of slagwerkinstrument 
te bespelen. Iedereen heeft 
het talent om dat te kunnen.

In tien repetities laten we je 
ervaren hoe fantastisch het 
is om samen muziek te ma-
ken. De eerste repetitie is op 
zondagmiddag 5 februari om 

14.30 uur in Dorpshuis De 
Veenkluit in Tienhoven. De re-
petities duren twee uur en die 
vliegen voorbij! Natuurlijk is er 
een pauze. Gezelligheid, ont-
spanning en een ongedwon-
gen sfeer zijn minstens zo be-
langrijk als het samen muziek 
maken. Je krijgt van ons een 
instrument te leen. Er zijn er-

varen muzikanten om je te on-
dersteunen. Dromen, Durven, 
Doen!
Ga jij de uitdaging aan? Voor 
aanmelden, vragen en in-
formatie: Pim de Graaf, 06 
– 14412988 of nieuwtalent@
sdgtienhoven.nl; www.sdg-
tienhoven.nl.

   

Van punk naar poëzie: Lotte Velvet in de Dillewijn
ANKEVEEN
Lotte Velvet won in 2020 
met haar voorstelling ‘On-
dergrond’ de jury- en pu-
blieksprijs van het Amster-
dams Kleinkunst Festival. 
Zij brengt een mix van mu-
ziek, poëzie, vreemde per-
sonages en harde grappen 
en een sfeer die geïnspi-
reerd is door filmmakers 
als David Lynch en Tim 
Burton.

In deze debuutvoorstelling 
staat ze op het punt haar rela-
tie met de wereld te verbreken. 
Want na al die goede jaren 
samen is het in de afgelopen 
paar jaar toch alleen maar cri-

sis. Maar zit de wereld über-
haupt op haar te wachten? 
Door middel van muziek, poë-
zie en grappige scènes geeft 
zij een stem aan mensen die 
ook worstelen met de wereld 
en controle proberen te hou-
den over de huidige verande-
rende omstandigheden. Lotte 
wordt tijdens de voorstelling 
begeleid door toetsenist en 
producer Serge Dusault.

Zaterdag 14 januari 2023. 
Aanvang 20.15 uur. Tickets € 
16,50 via www.dedillewijn.nl

   

Pianotalent   
Yang Yang Cai in 
het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
Met een heerlijk piano-pro-
gramma presenteert Yang 
Yang Cai zich begin janua-
ri in het Jagthuis. Dat doet 
zij voordat ze eind van de 
maand in TivoliVredenburg 
bij   het  talenttraject ‘Avro-
Tros Klassiek presenteert!’ 
zal optreden.

Yang Yang Cai (1998) is een 
van de grootste pianotalenten 
van haar generatie. Ze heeft 
inmiddels verscheidene prij-
zen op haar naam staan: eer-
ste prijs op het Steinway Piano 
Concours en op het internatio-
nale Young Pianist Foundation 
(YPF) Concours. In 2019 is 
Yang Yang uitgeroepen tot de 
grote winnaar van de prestigi-
euze Grand Prix Youri Egorov 
in de internationale YPF Piano 
Competition. Ze had les van 

Jan Wijn en studeert nu aan 
de fameuze Imola Piano Aca-
demy bij Enrico Pace. In het 
Jagthuis speelt Yang Yang van 
Franz Liszt de Drie Concerte-
tudes en Apparations en van 
Chopin diens eerste Ballade. 
Ze sluit haar programma af 
met Debussy’s Images (eerste 
boek) en de Wals van Maurice 
Ravel. We gunnen Yang Yang 
op vrijdag de dertiende een 
warm publiek!

Concert Yang Yang Cai: vrij-
dag 13 januari 2023, aanvang 
20.15 uur, entree 20 euro (tot 
25 jaar 10 euro). Reserveren: 
www.jagthuis.nl of via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. Locatie: Het Jagthuis, 
Middenweg 88, Nederhorst 
den Berg (Horstermeer).

Foto: Anne van Zantwijk

Foto: Yang Yang Cai (foto: Merlijn Doomernik)



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




