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Gelegen aan het meest 
idyllische dijkje van 't Gooi, 
midden in het Plassengebied 
van Loosdrecht en direct aan 
het water.
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Nieuwjaarsspeech burgemeester Martijn Smit 

‘You’ll never walk alone’
Burgemeester Smit begon zijn 
nieuwjaarsspeech in de raadzaal 
van het gemeentehuis op maan-
dagavond 9 januari met de uit-
spraak ‘blij te zijn met de grote 
opkomst’ en heette namens ge-
meentebestuur, wethouders en 
raadsleden iedereen van harte 
welkom. 

In zijn nieuwjaarsspeech heeft hij 
het over kippenvelmomenten die 
hij beleefde in de dorpen van Wijde-
meren, maar ook over teleurstellin-
gen, trots, besturen als de cohesie in 
een voetbalteam en de uitdagingen 
voor de toekomst. Hij vertelde over 
zijn ‘kippenvelmoment’ ervaringen 
die het gevoel geven er niet alleen 
voor te staan in Wijdemeren..

Martijn; “Op het Smeltfeest van Ne-
derhorst On Ice werden een aantal 
vuurpotten in het midden van het 
ijs gezet en de stekker van de gene-
rator eruit getrokken. Het ijs gaat 
smelten en na zes weken komt hier-
mee een einde aan iets heel moois. 
315 vrijwilligers en 20.000 bezoe-
kers is ongelooflijk veel. De vrijwil-
ligers stonden daar in een kring en 
zongen ‘You’ll never walk alone’, 
een echt kippenvel moment.” 
Op zaterdagavond was ik bij de 
brandweerpost ’s-Graveland/Korten-
hoef. Daar vertelde de postcoördi-
nator over Boudewijn, een jongetje 
van drie jaar met een levensbedrei-
gende ziekte. Boudewijn had één 
wens in zijn korte leven en dat was 
om 1 dag brandweerman te kunnen 
zijn. Die wens vervulde onze brand-

weer en dat is kippenvel, dames en 
heren.

Zo ook de mensen van de BELP, zij 
wonen aan de Eerste Plas in Loos-
drecht, zij denken en betalen mee 
aan de baggerproblematiek. De 
voorzitter van de BELP mocht on-
langs een Koninklijke onderschei-
ding ontvangen uit mijn handen 
namens de koning, in Lelystad. Alle 
bewoners van de BELP waren er ook 
bij aanwezig. Die saamhorigheid is 
ook een vorm van kippenvel. Over 
Ankeveen hoeven we niet te spre-
ken, want daar is het 365 dagen 
per jaar feest. Als er 1 dag niets te 
doen zou zijn, zouden de Anke-
veners het feest van de saaie dag 
organiseren. Zelfs van de kleur 
blauw weten ze een feest te maken. 
We beschikken in Wijdemeren over 
ontzettend veel mensen die het 
verschil weten te maken en waar 
ik grenzeloos veel bewondering 
voor heb. Buiten die bewondering 
om roept het ook vragen op. Hoe 
verhoudt dit alles zich tot de ver-
ruwing in de samenleving? Over 
het taalgebruik op social media, 
niemand zegt ooit het fijn te vin-
den elkaar uit te kunnen kafferen 
op facebook, of fijn dat we zo grof 
met elkaar omgaan. Hoe verhoudt 
die ruwheid zich dan tegenover de 
saamhorigheid van ‘You’ll never 
walk alone’. Hoe kan dat samen 
gaan? 
Men vroeg mij zojuist; burgemees-
ter kent u Code Oranje? Dat is een 
groep mensen die nadenkt over het 
vertrouwen in het lokaal bestuur, 

Foto; Saskia Luijer

www.tenherkel.nl

want ook die is tanende, om over 
het bestuur in Den Haag maar niet 
te spreken. De mensen hebben geen 
vertrouwen meer. 

                            Lees verder op pagina 2

Toch vind ik dat het lokaal bestuur 
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Piekeren: 
Brainstormen in je eentje.

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten

donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur

5,50 
vleestortilla 
Gekruid gehakt omwikkeld 
met een procureurlapje

Aanbieding voor deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Gesterkt door de opmerking van 
hun oude werkgever bij Davina 
‘Als ik het over mocht doen dan 
begon ik in Loosdrecht’ opende 
Bas Kreugel (notaris) en Martin 
Moerenhout (notarisklerk) nu al-
weer tien jaar geleden de deur van 
Notariaat Wijdemeren. In 1999 
leerden zij elkaar bij het notariaat 
in Hilversum kennen en het klikte 
direct. 

In 2001 speelden ze al met het 
idee voor zichzelf te willen 
beginnen. Hun wegen liepen 
echter uiteen, totdat ze in Soest 
weer met elkaar zouden komen 
te werken. Nu pakten Bas en 
Martin hun gekoesterde wens 
op en vestigden zich in het 
karakteristieke pand aan de Ra-
ding. De aanvullende persoon-
lijkheden van de heren vormt 
volgens hen de betrouwbare en 
solide basis in de onderneming, 
alsmede de hoeveelheid kennis 
die ze beide in huis hebben. 
Martin; “Ik ben af en toe wat 
kort door de bocht, Bas zou dat 
soms wat meer mogen zijn. Bas 
is ongelooflijk goed met men-
sen, men gaat in uiteenlopende 
situaties vaak lachend naar 
buiten”. Bas; “Martin is goed in 
organiseren en met alles wat 
bedrijfstechnisch komt kijken.” 

Samen met Huub (jurist), drie 
zeer ervaren notarieel medewer-
kers; Niki, Ingeborch en Stepha-
nie en HBO-klerk Anita is het 
team compleet. Bas; “De dames 
zijn secretaresses ‘plus’, hebben 
alle vier kennis van zaken met 
individuele specialisme van dos-
sierafhandelingen.” 

In 2009 namen de transacties 
van het onroerend goed ten 
gevolge van de crisis sterk af. 
Het notariskantoor zag een 
verschuiving in de werkzaamhe-
den ontstaan en hebben een in-
krimping van het team kunnen 
voorkomen. Martin; “We voelen 
ons allebei zeer verantwoorde-
lijk voor onze collega’s.”
De beide compagnons zijn er 
trots op dat de filosofie van het 
kantoor, zoals al in het bedrijfs-
plan bij aanvang is omschreven, 
nog steeds hun werkwijze is. 
Laagdrempelig en transparant, 
geen grapjes achteraf van een 
hogere nota. Van de maatschap-
pelijke functie van het notaris-
kantoor is het team zich terdege 
bewust. Even praten of om ad-
vies vragen kost daarom geen 
geld. Notariaat Wijdemeren is 
een betrouwbaar ouderwets 
notariskantoor in een modern 
jasje. 

Bas; “Ik moest van mijn vader 
een vak gaan leren, de keuze om 
rechten te gaan studeren is dan 
ook bewust gemaakt, maar ik 
kreeg er pas echt vuur voor na-
dat ik mijn propedeuse had ge-
haald. Men zag in mij een ‘brug-
genbouwer’ en adviseerden mij 
de richting van notaris te kie-
zen. Een echte beroepsopleiding 
in een kleine groep. Een minder 
positieve ontwikkeling vind ik 
dat we echt een controle maat-
schappij zijn geworden, neem 
alle camera’s die tegenwoordig 
overal hangen. Ook in het vak 
zijn er veel verantwoordelijkhe-
den bijgekomen en moet je aan 
steeds meer regels voldoen. Col-
legae notarissen zien elkaar een 
keer per maand bij Lapershoek 
voor de permanente educatie, 
dat is onderhoudend en gezel-
lig, en maakt het vak minder 
solitair. Het leukste aan mijn vak 
vind ik toch wel het dagelijkse 
contact met de mensen met al 
hun blije en trieste verhalen. Ik 
ben graag iemand waar je een 
goed gesprek mee hebt.”

Martin; “Toen ik als jongen in 
gesprek kwam met iemand van 
Fokker, wilde ik heel graag vlieg-
tuigverkoper worden. Het liep 
anders. Ik vind mijn werk het 
allerleukste als ik voor iedereen 
persoonlijk op maat creatieve 
oplossingen mag bedenken. Er 
veranderen dingen voortdurend 
waardoor het vak nooit saai is. 
Ik zou wensen voor de toekomst 
dat we de zaak kunnen blijven 
runnen zoals we tot nu toe altijd 
gedaan hebben. Met het grote 
project Nedervecht er nu bij, ho-
pen we nog meer dé notaris van 
Wijdemeren te worden.”

Op donderdagavond 19 januari 
gaat het hele team naar een kas-
teeltje in Limburg om het tienja-
rig bestaan te vieren. Vrijdag 20 
januari is het notariaat om die 
reden gesloten. 

‘Tinnen jubileum’

Notariaat Wijdemeren bestaat 10 jaar
Toch vind ik dat het lokaal 
bestuur vrij aardig bezig 
is, maar ook dat er een op-
dracht voor ons ligt. Van de 
zojuist genoemde voorbeel-
den kunnen wij leren, er is 
in Nederhorst met 20.000 
bezoekers geen onvertogen 
woord gevallen. Hoe krijgen 
zij dat voor elkaar en kunnen 
wij als overheid zo worstelen 
met dat soort processen? Hoe 
kan dat? Wat is precies het 
verschil? Wij willen hiervan 
leren en gaan ook stappen 
ondernemen. 

Hoe organiseren we dingen 
samen? Neem de gebiedsont-
wikkeling, daarin willen we 
investeren in ontwikkeling 
van natuur en recreatie. Al 
decennia lang staan deze 
twee lijnrecht tegenover el-
kaar. Hier zouden inwoners, 
ondernemers, recreanten en 
natuurpartijen met elkaar 
een pact moeten sluiten. Een 
overeenkomst sluiten van ‘zo 
willen we de toekomst in’, en 
één van de partijen die hier 
een rol in heeft te spelen is 
de gemeente, één van, niet 
alleen. Het verlangt van ons 
als lokaal bestuur een ande-
re attitude. We moeten meer 
een aanvoerder zijn van een 
voetbalteam in plaats van 
een technisch directeur. 
Een aanvoerder staat ook op 
het veld en is gelijk aan alle 
andere spelers. Dat je kunt 
struikelen of het vertouwen 
kunt verliezen van je me-
despelers, maar ook kunt 
winnen en verliezen net als 
de anderen. We gaan zoeken 
naar manieren en methoden 
om het dorp voorop te plaat-
sen, om samen dingen te 
bespreken in plaats van voor 
het dorp te beslissen. Ik vind 
dat een prachtige uitdaging. 
Dat u als inwoner ‘You’ll ne-
ver walk alone’ ook kunt voe-
len in onze gemeenteraad. 
Ik heb het afgelopen jaar de 
teleurstelling uitgesproken 

dat we niet genoeg hebben 
kunnen betekenen voor 
vluchtelingen, hoe goed de 
intentie ook was. Toch wil 
ik nu de trots uitspreken 
dat er ook ontzettend veel 
fijne leuke mensen zijn die 
zich actief inzetten voor de 
gemeenschap. 
We hebben veel tijd gestoken 
in de bestuurlijke toekomst 
van de gemeente, een fusie is 
het uiteindelijk niet gewor-
den en ik vind dan ook dat je 
dat voor een langere periode 
niet moet doen (minimaal 
zes jaar) en moet investeren 
in de organisatie. De ambte-
naren moeten we meer bui-
ten tegenkomen, die mét u 
samen plannen maken. 
Tot slot heeft er ook een 
wisseling plaatsgevonden in 
het gemeentebestuur. De co-
alitie is van kleur veranderd. 
De VVD maakt niet langer 
deel uit van de coalitie en 
de fractie Dorpsbelangen is 
erin gestapt. En dat betekent 
dat de verhoudingen en ver-
antwoordelijkheden verscho-
ven. We hebben Jan Jaap de 
Kloet mogen verwelkomen 
in het college, en hem veel 
plezier, en met een grap ook 
sterkte, toegewenst. Hij zit op 
een gevoelig plaatsje. Maar 
wij hebben vertrouwen. Ik 
heb mij gerealiseerd dat het 
debat omtrent fusie behoor-
lijk heeft gepolariseerd en 
dat kwam de sfeer niet ten 
goede, het was ook niet goed 
om niet te weten waar we 
naar toegaan. Dat helpt niet 
om samen te kunnen optrek-
ken. En samen optrekken 
betekent samen op weg zijn 
dames en heren, ‘You’ll ne-
ver walk alone’. Ik wens u al-
lemaal een fantastisch 2017, 
een inspirerend 2017, met in 
het bijzonder de nieuwe in-
woners, voelt u zich welkom 
bij ons. Allemaal een gezond 
nieuwjaar, we gaan er wat 
moois van maken. Proost!

Vervolg voorpagina
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Na succesvolle tijden gekend 
te hebben waaiden de kaarsen 
langzaam allemaal uit bij Café 
Restaurant De Otter. 

Lag het aan de uitbaters, de 
crisis, het publiek/gasten, een 
te hoge huur of misschien aan 
het gedateerde interieur? Wat 
altijd overeind is gebleven is 
dat het pand op een geweldige 
watersport locatie in Loos-
drecht staat, waar alle ruimte 
is voor een drankje aan de bar, 
relaxen op het zonnige terras 
of lekker lang tafelen in het 
restaurant. Met een nieuwe 
kijk en frisse wind gooide 
Mike Eggermont het roer om, 
zodat De Otter zijn allure kan 
terugvinden, aangepakt en 
voorbereid op nieuwe tijden.

Mike Eggermont is horeca 
met de paplepel ingegoten. 
Zijn moeder had een bruine 
kroeg in Maarssen-dorp waar 
het elke dag stampvol zat. 
Niet zeuren en de handen uit 
de mouwen steken was het 
leven en hielp de 12-jarige 
jongen Mike in mee. Mike is 
getrouwd met Elroy en ze wo-
nen in Mijdrecht. Na zijn mid-
delbare school deed Mike een 
opleiding tot gastheer, werkte 
drieënhalf jaar bij Het wapen 
van Haarzuilen, drie jaar in de 
horeca op Schiphol en kwam 
anderhalf jaar geleden als be-
drijfsleider bij Rederij Wolfrat 
in Loosdrecht terecht. Mike is 
een harde werker, neemt geen 
blad voor de mond en heeft 
een duidelijke visie. Samen 
met de directeur van Wolfrat, 
Bauke Nagel, ging hij op zoek 
naar een meer geschikte aan-
legplaats voor de rondvaart-
boot De Friesche Poort. De 

Nieuwe tijden voor Café Restaurant 
De Otter

mogelijkheid tot combineren 
met het restaurant maakte 
dat het binnen anderhalve 
week beklonken was. 
Mike houdt niet van half 
werk. Het restaurant ging 
anderhalve maand dicht. 
Rigoureus werd van top tot 
teen de keuken onder han-
den genomen en apparatuur 
vervangen. De tafels en de bar 
werden geschuurd en van een 
nieuwe laklaag voorzien, ook 
de muren kregen een verse 
verflaag. Buiten is een fijne 
rookgelegenheid gecreëerd, 
dat nu in après ski stijl is en 
van de zomer in Caribische 
sfeer wordt aangekleed. Zodra 
het mooie weer zich aan-
dient zal het terras worden 
uitgebreid met meer lounge 
gelegenheid, voorzien van een 
eigen buitenbar. 

Denkt men aan De Otter dan 
zegt men Jazz. Vanaf maart zal 
de ‘Jazz op zondag’ weer iede-
re maand terug zijn, afgewis-
seld met diverse muziekstij-
len in de andere weekenden. 
Het borreluurtje op vrijdag 
blijft van 17.30-19.00 uur. Met 
chef Joost Reisch weer in de 
Otter-keuken zijn ook de be-
roemde Otter-spareribs terug. 

Zoveel mogelijk zullen de pro-
ducten van lokale leveranciers 
betrokken worden. De kaart 
is toegankelijk en vriendelijk 
geprijsd. Joost; “Fijn om weer 
op mijn vertrouwde stekkie 
te zijn. Het allerbelangrijkste 
vind ik dat er geen concessies 
worden gedaan op de kwali-
teit, alles moet dagvers zijn. 
We gaan van de zomer gam-
ba’s en kippetjes van de grill 
serveren, en elke dag is er een 
dagelijks wisselende daghap, 
maar op=op.”
Gastheer Willem de Haan is 
het nieuwe vaste gezicht bij 
De Otter. Willem; “We hebben 
er allemaal ontzettend veel 
zin in, en zullen er alles aan 
doen om de mensen goede 
‘nieuwe’ tijden bij De Otter te 
laten beleven.” Houdt de Face-
book pagina in de gaten voor 
alle culinaire en muzikale 
activiteiten en het weekmenu.

Tot en met april is Café Res-
taurant De Otter geopend 
op donderdag t/m zondag, 
en afhankelijk van het weer 
daarna 7 dagen per week. Di-
verse arrangementen voor bij-
eenkomsten of feestjes (groot 
of klein) zijn mogelijk. www.
restaurantdeotter.nl 

Foto van de week

Zondag 8 jan. om 13.00 uur. Het eerste lammetje van het jaar is 
geboren bij De Schaapskooi van de familie Wendt. Moeder schaap 
is ervaren waardoor de bevalling voorspoedig verliep,  zowel 
moeder als kind maken het goed. Het is een flinke jongen.

Vrijdag 6 januari organiseerde 
Zonnebloem Loosdrecht het 
eerste uitje van 2017 voor haar 
gasten naar de voorstelling 
Wien bleibt Wien in ’t Spant in 
Bussum, een klein knus theater 
met een goede akoestiek. 

Voor veel mensen een her-
kenning met walsen van 
Johan Strauss en liederen 
uit verschillende bekende 
operettes zoals Die Fleder-
maus en Der Zigeunerbaron. 
Met klassiekers als An der 
schönen blauen Donau en de 
Radetzkymars zat de sfeer er 
goed in. Mede door het aan-
stekelijke enthousiasme van 
de dirigent, het orkest en ar-
tiesten deed de zaal ook mee 
bij de bekende stukken.
Met tevreden gezichten kwa-
men de gasten weer terug 
waarna ze verrast werden met 
een heerlijk broodje kroket 
en chocomel dat beschikbaar 
gesteld werd door Cafetaria 
van Dijk. Ook kregen de gas-

ten nog een kalender (‘Leven 
bij de dag, 366 wijsheden van 
ouderen’) uitgereikt, dat be-
schikbaar gesteld werd door 
de geestelijk verzorger Jaco-
mette de Blois van de Vivium 
Zorggroep. De overige gasten 
van de Zonnebloem ont-
vangen binnenkort ook een 
exemplaar. De organisatie 
van de Zonnebloem is blij dat 
ondernemers in Loosdrecht 
de Zonnebloem een warm 
hart toedraagt door het be-
schikbaar stellen van diverse 
middelen. Daarom danken 
wij Jumbo Loosdrecht voor 
het kerstbrood en het sapje 
na onze lichtjestocht op 20 
december.De eerst volgende 
gezellige bijeenkomst is de 
spelletjesmiddag op 14 ja-
nuari dat van 14.00 tot 16.00 
uur in het Grand Café van 
de Emtinckhof plaatsvindt. 
De kleine bijdrage van vijf 
euro is inclusief een drankje 
en een hapje. Iedereen is van 
harte welkom!

Zonnebloem maakt blij 
met Wien bleibt Wien

Willem, Mike, Joost
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KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

R.Kz. Paulusparochie
29 juli 10.30 uur: Eucharistieviering
1 augustus 19.00 uur:  Rozenkransgebed

Hervormde Gemeente
29 juli 10.00 uur: Ds. C. van Andel
 18.30 uur: Ds. W. van den Hul

Gereformeerde Kerk
29 juli 10.00 uur: Ds. J.S. Dijkhuizen
  
De Beukenhof
29 juli 11.15 uur: Onbekend
   
OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
29 juli 09.30 uur: Dienst
 18.30 uur: Ds. J. Vroegindeweij

Nederlands Gereformeerde Kerk
29 juli 09.30 uur: Mevr. H.H. van der Veen

O.P.I.
THE WORLD LEADER

IN NAIL CARE

www.opi.nl

Bij aankoop van
2 OPI nagellakken
naar keuze, een

Correct & Clean up
Nagellak Corrector Pen 

van e 9,95

gratis
Pour Vous Drogisterij 

van der Linden

Nootweg 51
1231 CR Loosdrecht

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl
Van Mijndenlaan 51 - 1231 XB  Loosdrecht

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl
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Eindelijk Zomer Never Hide 

10% korting 
op RAYBAN zonnebrillen

geldig t/m 31 augustus 2012

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-dagen van 
08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op afspraak en 
ook zonder afspraak op het inloopspreekuur, iedere ochtend van 08.00 
- 08.30 uur. Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraak maken: 588 90 60 08.00-17.00
Huisbezoek aanvragen voor 
dezelfde dag 588 90 60 tot 11.00 
Telefonisch advies: 588 90 60 08.00-17.00
Uitslagen opvragen: 588 90 60 13.00-17.00
Receptenlijn: 588 90 60 24 uur per dag
Spoedlijn: 588 90 60 08.00-17.00
Website: www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
Reisadvies: www.reisprik.nl
buiten kantoortijden: 
Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek  0900-9359 
Avond-, nacht- en weekend dienst:  0900 9359
buiten kantooruren en op feestdagen  
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Inovum: Voor thuiszorg in de regio Gooi-Zuid (met of zonder 
indicatie), consultatie verpleeghuisarts, fysiotherapie en andere 
behandeldiensten. Zorgbemiddeling Inovum voor vragen over alle 
behandel- en adviesdiensten: tel. 035-58 88 387. Buiten kantooruren: 
tel. 035 58 88 555.  www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 
dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kantoor-
uren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, tel. 
(035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), bel 035-6254150 
of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Wijdemeren, thuiszorg voor verpleging, verzorging en 
ondersteunende begeleiding in gehele gemeente Wijdemeren. Tel: 
0623670078, wijdemeren@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 688 77 77. 
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Bloedafname lab. Ma t/m Vrij 8.00 – 10.30 Locatie Emtinck Hof
Locatie Loosdrechtse Bos, tel. 625 05 11. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Hout voor schutting, 
schuur of vlonder. Nieuw en 

gebruikte steigerplanken.
Laarzen, klompen en tuin-
gereedschap, potgrond en 

bemeste tuinaarde.
Tuinmest en graszaad. Berko, 
uw specialist in diversiteit!

Middenweg 128a NdB. 
www.berko.org

Wijdemeren Bouw & Advies staat garant 
voor uw kwaliteits verbouwingen,

onderhoud en renovaties.

Oude Molenmeent 15
1231 BD Loosdrecht
Tel. +31 (0) 35 582 51 18
Fax. +31 (0) 35 582 51 76

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. info@wijdemerenbouw.nl

Henk & Remco van Kooi
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O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

TB-BOTEN 
INDUSTRIEWEG 6, LOBITH 

TEL. 0316-540058 
INFO@TB-BOTEN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

•	APK	 •	Airco	service
•	Onderhoud	 •	Banden	service
•	Reparatie	 •	Verkoop	occasions

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. In de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 
130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en 
is bewegen pijnlijk. Reuma 
is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

Steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
missie: reuma de wereld 
uit. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

nIeUW-loosdreCHtsedIJK167 - loosdreCHt
teleFoon WerKPlaats: 035 - 582 62 32
teleFoon verKooP:      035 - 582 67 78

InFo@vaKGaraGelamme.nl

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

Opvoeden van kinderen is 
leuk, maar soms ook lastig. 
Want wat doe je als je kind 
bijvoorbeeld niet wil luiste-
ren of erg boos is? Je kunt 
deze vragen zelf oplossen, 
maar ook samen met andere 
ouders. Hierbij is de cursus 
‘Opvoeden & Zo’ een mooi 
steuntje in de rug. 

Opvoeden & Zo 
Speciaal voor ouders met 
kinderen van 3 tot 12 jaar, 
biedt Jeugd en Gezin samen 
met Versa Welzijn de cursus 
Opvoeden & Zo. Deze cursus 
bestaat uit vier bijeenkom-
sten van twee uur, waarin 

verschillende thema's naar 
voren komen: aandacht ge-
ven & prijzen, nee zeggen & 
verbieden, straffen, negeren 
en apart zetten. Door deze 
onderwerpen met andere 
ouders te bespreken, kun je 
samen delen wat werkt en 
wat mogelijk ook voor jou 
een geschikte oplossing kan 
zijn. Dat geeft meer zeker-
heid bij de opvoeding van je 
kind. 

Cursus start in januari
De cursus start 18 januari 
en vindt op vier achtereen-
volgende woensdagavonden 
plaats tussen 20.00 en 22.00 

uur in Bussum. De kosten 
voor deelname zijn 30 euro. 
Ouders uit de hele regio Gooi 
en Vechtstreek zijn welkom!

Aanmelden en informatie 
Voor informatie en aanmel-
den kun je terecht op de 
website van Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek: www.
jggv.nl (cursusaanbod). Ook 
kun je bellen naar het inhou-
delijk spreekuur: 035 69 26 
350 of contact opnemen met 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in je eigen gemeente 
(www.cjggooi.nl).

Cursus ‘Opvoeden & Zo’ van start

Op 14 januari opent Sandra 
van Saane haar spiksplinter-
nieuwe trimsalon voor hon-
den waar rust en wellness de 
sleutelwoorden zijn. Sandra is 
moeder van een zoon van ze-
ven en een dochter van twee 
jaar oud. Ze woont al meer 
dan tien jaar aan de Rading 50 
in Loosdrecht waar ze nu haar 
garage heeft omgetoverd tot 
een luxe hondensalon. 

Werken en kinderen zijn nu 
ideaal te combineren. De 
salon is gemakkelijk te be-
reiken doordat het aan een 
klein bedrijventerrein ligt. 
Binnen biedt de ruimte alle 
comfort. De apparatuur is 
voorzien van de modernste 
snufjes en dat maakt dat de 
(beauty) behandelingen zo 
voorspoedig mogelijk verlo-
pen. Zo heeft de wasgelegen-
heid een bad annex douche 

‘Nieuw in Loosdrecht!’

Hondentrimsalon Fancy Pets

die in hoogte verstelbaar is 
en een deurtje heeft, zodat 
grote honden gemakkelijk 
kunnen instappen. Onmis-
baar is de krachtige föhn 
en de waterblazer is een 
technisch hoogstandje dat 
elk verharingsproces of pro-

bleem aanpakt. Ook huid-
problemen ziet Sandra na 
een behandeling met deze 
waterblazer vaak opknap-
pen. Investeren in goede ap-
paratuur vind ze een must. 

Sandra begon zelfstandig 

in Utrecht (2001) nadat ze 
de opleiding Hondentrim-
men bij Dierenverzorging 
in Barneveld had gedaan, 
gevolgd door Dieren EHBO 
en verzorging. Ze speciali-
seerde zich in trimmen van 
poedels en West-Highland 
white terriërs. In 2002 werd 
ze Benelux trimkampioen 
met de koningspoedel, waar-
door ze vele trimopdrachten 
kreeg vlak voor grote shows. 
Het leukste om te knippen 
vindt ze de Maltezers, Coc-
ker spaniel of andere gezel-
schapshonden, maar alle 
honden van elk formaat zijn 
meer dan welkom. Met haar 
hondensalon wil Sandra 
graag onderscheidend zijn, 
anders dan de gevestigde sa-
lons, het geijkte loslaten en 
nieuwe kapsels verzinnen. 
“Hoe mooier of origineler 
het uiterlijk van een hond, 
hoe meer aandacht hij krijgt 
en dat merkt de hond”, zegt 
Sandra. Ze hoopt dat de men-

sen haar salon gemakkelijk 
binnenlopen voor al hun 
vragen. Ook honden met een 
gevoelige huid kunnen bij 
Fancy Pets terecht. Alle hon-
den verlaten de salon pas na-
dat ze heerlijk zijn verwend 
met een verzorgingsolie.

Zaterdag 14 januari is de 
opening van 13.00-16.00 uur, 
ook de Stabij Hondenuit-
laatservice waar Fancy Pets 
nauw mee samenwerkt is 
dan aanwezig voor adviezen 
of opgeven voor de service. 
Kinderen kunnen op deze 
dag zich laten schminken als 
hond of poes. De eigen hond 
mag ook meekomen, voor 
een kleine demonstratie of 
advies. 
Kijk voor meer informatie, 
vriendelijke tarieven die 
zijn opgedeeld per ras en 
openingstijden op www.fan-
cypets.nl of bel 06-28786091.

Zaterdagmiddag 21 januari 
vanaf 17.00 uur organiseert 
het CDA Wijdemeren het in-
middels traditionele winters 
stamppottenbuffet in de kas-
sen van kwekerij Ome Joop, 
Kromme Rade 6 in Kortenhoef.

Zowel CDA-leden als niet-
leden zijn hierbij van harte 
welkom. De toegang en 
deelname aan het buffet zijn 
gratis.

Samen met Jaap Bond, gede-
puteerde provincie Noord-
Holland, en Marleen San-
derse, regiokandidaat voor 
de Tweede Kamerverkiezin-
gen, starten we de campagne 
voor de verkiezingen van 15 
maart a.s. 

Daarnaast zal partijvoorzit-
ter Ymkje van ‘t Riet het 
glas heffen op een mooi en 
vooral gezond 2017. Fractie-
voorzitter Jan Verbruggen 
zal vervolgens ingaan op de 
locale politieke thema’s van 
dit jaar. 
  
Aanmelden 
Wie er bij wil zijn en op zo’n 
winters buffet getrakteerd 
wil worden, wordt verzocht 
zich uiterlijk vrijdag 20 janu-
ari aan te melden. Dat kan 
per mail naar secretaris@
wijdemeren.cda.nl of telefo-
nisch bij Erik Korpershoek, 
Telefoon; 06-50223199.

Traditioneel winters 
stamppottenbuffet bij 
CDA Wijdemeren

De Nationale Voorleesdagen 
vinden dit jaar plaats van 
woensdag 25 januari tot en 
met zaterdag 4 februari. Het 
doel van De Nationale Voor-
leesdagen is het bevorderen 
van voorlezen door ouders en 
verzorgers aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen.

Voorlezen aan kinderen is 
belangrijk. Het prikkelt de 
fantasie, het vergroot de 
woordenschat en draagt bij 
aan interactieve vaardighe-
den. Kinderen die al vroeg 
regelmatig worden voorge-
lezen doen het later beter op 
school, leren sneller lezen en 
hebben daarmee een groot 
voordeel bij leeftijdgenoten 
die niet worden voorgelezen. 
Maar vooral: het bezorgt kin-
deren (én ouders en verzor-
gers!) heel veel plezier! 

De kleine walvis
Ontdek tijdens de openings-
tijden van de bibliotheken 
de tentoonstelling van de 
Prentenboek Top Tien met 
de mooiste prentenboeken 
van het jaar. 
De kleine walvis, geschreven 
en geïllustreerd door Benji 
Davies, is verkozen tot het 
Prentenboek van het Jaar. Dit 
boek staat centraal tijdens de 
Voorleesdagen. 
Peuters en kleuters die tus-
sen 25 januari en 4 februari, 
of tijdens Peuterpret, lid wor-
den van de bibliotheek krij-
gen een vingerpopje van het 
walvisje (zolang de voorraad 
strekt). 
Ouders die ook lid worden 
tijdens de Voorleesdagen 
krijgen korting op een com-
fort- of topabonnement.

Zondag 29 januari Peuter-
pret en Poppentheater
Een gezellige ochtend of 
middag waar (groot)ou-
ders samen met peuters en 
kleuters kunnen genieten 
van voorlezen, zingen, 
knutselen, een speurtocht 
langs prentenboeken en de 
theatervoorstelling ‘Aange-
spoeld’ gespeeld door pop-
pentheater Dubbele Jan. 
Deze voorstelling is voor kin-
deren van 3 tot 5 jaar.

Bibliotheek Loosdrecht van 
10.00–11.30 uur (start voor-
stelling ca. 10.30 uur)
Alle (groot)ouders, broertjes, 
zusjes, ooms en tantes mo-
gen ook mee. Kaarten vooraf 
kopen of reserveren is nood-
zakelijk en kan via www.
bibliotheekgooienmeer.nl of 
aan de balie bij de bieb.

Nationale Voorleesdagen
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Op 11 december 1966 werd 
Frank (Soekias) Visser 21 
jaar, verloofde zich die dag 
met Marijke én nam de Kap-
salon, officieel een maand 
later op 11 januari ’67, van 
zijn vader over op de Gijs-
brecht van Amstelstraat in 
Hilversum. Met een passie 
voor haar én haar, had Frank 
groot plezier en vertrouwen 
in de toekomst.

In 1969 trouwde Frank en 
Marijke en gingen ze in 
Nieuw-Loosdrecht wonen op 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
135. Achter het huis had-
den zij de kapsalon waar 
Marijke de scepter zwaaide, 
terwijl Frank nog in Hilver-
sum aan het roer stond. In 
1971 deed Frank met pijn 
in zijn hart afstand van Hil-
versum en opende een paar 
jaar later nog een kapsalon 
in Oud-Loosdrecht. 

Maar de salon in Nieuw-
Loosdrecht werd al snel te 
klein en er deed zich een 
mooie kans voor, er kwam 
een grote ruimte vrij op de 
Nootweg. Na hard werken 
en verbouwen werd daar 
een splinternieuwe zeer 
ruime kapsalon geopend. 
Ook hier waren Dames en 
Heren welkom om mooi ge-
knipt, gekapt en geschoren 
de salon weer te verlaten.
Nu is Frank de 70 jaar ge-
passeerd en heeft hij sinds 
een paar jaar tegenover zijn 
vorige salon een mooi klein 
kapsalonnetje waar hij nog 
altijd haren knipt en kapt. 
Want er is geen haar op 
zijn hoofd die er aan denkt 
om te kappen met kappen. 
Quote van Frank: “Toen ik 

Frank Visser is 50 jaar kapper!

in Loosdrecht begon was ik 
de jongste kapper met een 
eigen kapsalon en nu ben ik 
de oudste.“

Bij het binnengaan van de 
salon op woensdagochtend 
11 januari werd Frank aan-
genaam verrast door zijn 
dierbaren met een vrolijk 
versierde salon waar de 
champagne en glazen 
klaarstond. Ook de klanten 
worden verwend op deze 
heuglijke dag met een 

presentje en wat lekkers 
bij de koffie. Zijn dochter 
Marielle maakte een boek 
(Glossy) met brieven van 
oud-kapsters, foto's van alle 
kapsalons door de jaren 
heen en kapper Frank, di-
verse diploma's, foto's van 
de eerste overname 50 jaar 
geleden en de opening van 
de kapsalon op de Nootweg 
89 destijds. 50 jaar een 
eigen kapsalon is een mijl-
paal waar je trots op mag 
zijn!

Voor de 8e keer organiseert 
Lions Club Loosdrecht e.o. 
het evenement ‘Bridge aan de 
Dijk’ op zaterdag 4 februari 
2017. De opbrengst van dit 
toernooi komt elk jaar ten 
goede aan een goed doel. 
Voor 2017 is gekozen voor 
Stichting Het Vergeten Kind.

In de vorm van een kroegen-
tocht langs verschillende 
locaties van de Oud Loos-
drechtsedijk in Loosdrecht 
spelen de paren 24 spellen 
in 6 rondes. De start is om 
10:45 uur. 

Er zijn nog plaatsen vrij om 
mee te doen! Aanmelden kan  
via de website www.lions.nl/
loosdrecht. Deelname is uit-
sluitend mogelijk per paar. 

Inschrijving vindt plaats 
op basis van volgorde van 
betaling en is definitief na 
ontvangst van het inschrijf-
geld op rekeningnummer: 
NL78R ABO033.69.37.075 
t.n.v. Lionsclub Loosdrecht 
e.o, met vermelding van 
de achternamen van het 
bridgepaar.

Deelname aan het toernooi 
kost  65,- per paar. In dit 
bedrag zit inbegrepen een 
kopje koffie of thee bij de 
start op de eerste locatie, 
een eenvoudige lunch op 
de locatie van de 3e ronde 
en borrelhapjes bij de prijs-
uitreiking bij KWVL ‘de 
Vereeniging’ aan de Oud-
Loosdrechtsedijk 151-153. 

‘Nog enkele plaatsen vrij!’

Bridgen voor het goede 
doel

Afgelopen zaterdag 7 janu-
ari zijn de eerste judolessen 
gestart van New Gentle Way 
in sporthal Eikenrode. Judo 
meester Danny Blokker licht 
de naam toe; “Gentleness, 
zachtheid, is een steeds zeld-
zamer wordend fenomeen. Bij 
New Gentle Way zijn we aar-
dig voor elkaar en kunnen alle 
kinderen meedoen, ook met 
een beperking. De jongens en 
meisjes krijgen alle ruimte 
voor sport, plezier en ontwik-
keling.” 

Judo is van oorsprong een Ja-
panse zelfverdedigingskunst 
ontworpen in 1882 waarbij 
aanvankelijk geen kracht 
kwam kijken. De geleerde 
technieken op een juiste 
wijze toegepast maakt het 
mogelijk dat een klein zwak-
ker persoon het op elegante 
wijze op kan nemen tegen 
een groter sterk persoon. 
Judoka's dragen een witte ka-
toenen broek en een jas die 
door een band (obi) bijeen 
wordt gehouden. De kleur 
van de obi geeft het niveau 
van de drager aan. Het ge-

heel noemt men een gi. Tij-
dens wedstrijden van hoog 
niveau, zoals de Olympische 
Spelen, draagt de ene judoka 
een wit pak en de andere ju-
doka een blauw pak. Meisjes 
dragen een wit T-shirt onder 
de jas. Judolessen vinden 
plaats in een dojo en begin-
nen in geknielde houding. 
Ook is het een gewoonte 
om, voordat men de dojo 
betreedt, eenmaal te buigen 
richting de mat (tatami) en 
eenmaal bij het verlaten van 
de mat, als teken van respect.

Danny Blokker begon als 
klein jongetje van 5-6 jaar 
met judo. Heel even zat hij 
op scouting maar dat bleek 
niks voor hem. Als kind 
werd hij wel gepest. Danny; 
”Judo geeft zelfvertrouwen 
en leert je sociale omgangs-
vormen. Mijn eerste meester 
wilde dat iedereen vooral 
heel goed zijn best deed, en 
dat heeft me veel geholpen. 
Judo maakt je verstandiger 
en weerbaarder, geeft fysieke 
en mentale kracht. Ik onder-
scheid me van andere mees-

Judo ‘New Gentle Way’ in sporthal Eikenrode
ters door de persoonlijke 
aanpak, iedereen is anders. 
We kletsen ook veel en heb-
ben het over het leven. Wie 
niet sterk is moet slim zijn. 
Voor mij is slim zijn dat je 
dingen inziet en begrijpt.” In 
zijn lessen past Danny naast 
sporttechnieken en vrij spel 
ook momentjes van rust en 
meditatie toe. Oudere kin-
deren worden vrijblijvend 
gevraagd om te assisteren bij 
de jongere groepen.

Assistent Richard; “Danny 
let op details, als ik dat op 
jongere leeftijd had meege-
kregen was ik met zekerheid 
veel hoger gekomen in het 
judo.”

Leerling Esther; ”Toen we 
gingen snowboarden op de 

borstelbaan had ik ook daarbij 
geen angst meer om te vallen.”
Leerling Sep; “Bijzonder aan 
de lessen van Danny is voor 
mij dat hij de tijd voor je 
neemt.”

Op de Loosdrechtse basis-
scholen geeft Danny in de 
maand januari kennisma-
kingslessen, met extra aan-
dacht voor behendigheid bij 
vallen. In januari kan men 
op de zaterdagen binnenlo-
pen bij Sporthal Eikenrode 
van 11-12 uur voor een proef-
les, vanaf februari kan men 
zich inschrijven. New Gentle 
Way geeft op zaterdag les 
aan de ‘Stoeikampioenen’ 
(peuters vanaf 2,5 jaar) van 
09.30-10.00 uur. Van 10.00-
10.45 aan de kleuters van 4-6 
jaar. Van 11.00-12.00 aan de 

leeftijden 7,8 en 9 jaar. Van 
12.00-13.00 uur aan de kin-
deren van 10 jaar en ouder. 
Na 13.00 uur wordt er gestart 
met de Wedstrijdtrainings-
groep. 

Alle nieuwtjes en activi-
teiten zijn te volgen op de 
facebookpagina New Gentle 
Way of bel voor informatie 
en inschrijven 06-20383396

Naast judoles geeft Danny 
individuele begeleiding in 
‘straatwijsheid’, voor kinde-
ren die van de basisschool 
naar de middelbare school 
gaan. Hierin geeft hij een 
stukje psychosociale weer-
baarheid mee, waardoor 
problemen kunnen worden 
voorkomen.

Danny in het midden op zijn kop
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Het Ankeveens Havenloos Man-
nenkoor nodigt iedereen graag 
uit voor het jaarlijkse zee- en 
meezingfeestje.  Op zondag 22 
januari wil het koor alle vrien-
den, donateurs, landrotten 
met of zonder zeebenen, maar 
bovenal liefhebbers van zee- en 
meezingliederen, een spet-

terend concert geven in het 
Wapen van Ankeveen, Stichts 
End 41 te Ankeveen. De man-
nen hebben ‘De Meiden van 
de Kade’ zover gekregen dat ze 
komen meezingen en varen. 
De aanvang van dit gezellige 
meezingconcert is 15.00 uur 
en de toegang is gratis.

‘Kom gezellig meezingen!’

Havenloos Mannenkoor
Op maandag 16 januari wordt 
er bij Viore, van 19.30 uur tot 
21.30 uur, een informatieavond  
gehouden over hormoonthera-
pie voor mannen en het omgaan 
met bijwerkingen. 

De avond is bedoeld voor man-
nen die in het kader van de 
behandeling tegen kanker een 
hormoontherapie (zullen) ont-
vangen en/of hun naasten en 
andere belangstellenden. 

Voor de pauze zal Pieter van 
den Berg, internist/oncoloog 
in Tergooi, uitleg geven over 

de verschillende hormoonthe-
rapieën. Petri Oost, urologisch 
oncologieverpleegkundige 
in Tergooi, geeft voorlichting 
over hoe om te gaan met de 
bijwerkingen.
Na de pauze is er de mogelijk-
heid om in kleine groepen 
persoonlijke vragen te stellen 
en/of ervaringen uit te wis-
selen. Behalve Pieter van den 
Berg en Petri Oost zijn hierbij 
ook aanwezig uroloog Hans 
Scheltema, Daniela Hahn (psy-
chologe/seksuologe), en een 
ervaringsdeskundige.

Voor meer informatie of aan-
melding kunt u mailen naar 
programma@viore.org of 
bellen naar 035-6853532. De 
toegang is gratis.
Bij Viore staan de deuren op 
het Oostereind 115 in Hilver-
sum open op alle weekdagen 
tussen 10.00 en 16.00 uur. 
Zonder afspraak of verwijzing 
kunnen bezoekers dan terecht 
voor een luisterend oor en 
voor informatie over het uitge-
breide aanbod aan activiteiten 
en lezingen. Zie voor meer in-
formatie ook de website: www.
viore.org. 

Informatieavond over hormoon-
therapie voor mannen 

In het gezin Gerritsen is het altijd schaat-
sen geweest wat de klok slaat, en nog 
steeds. Met zijn oudere broer Thijs (25) 
als voorbeeld en vader René die zich als 
trainer bij Jeugdschaatsen Loosdrecht 
inzette, was het iets heel ‘gewoons’ dat 
ook Olof en zijn jongere zusje Annemee 
(19) het schaatsen onder de knie zouden 
krijgen. Nu stoomt René als clubtrainer 
van de Trainings Groep Loosdrecht de 
jeugd klaar voor de selecties, en geeft 
broer Thijs de allerjongsten van 10 jaar 
schaatsles. Annemee schaatst nog altijd 
zelf wedstrijden en volgt de opleiding tot 
schaatstrainer. Maar ook moeder Karin 
is elke week op de ijsbaan te vinden en 
‘bemant’ van de TGL het secretariaat en 
verzorgd mede de ledenadministratie. 
Het hele gezin steunt en sponsort Olof en 
gaan zoveel mogelijk mee naar belang-
rijke wedstrijden. Olof is een Allrounder, 
de 1000 en 1500 meter zijn favoriete 
afstanden, à la Koen Verweij. Hij heeft 
een echte winnaarmentaliteit, laat zijn 
teleurstelling bij verlies niet snel merken, 
en herpakt zichzelf weer snel.

Hoe lang schaats je al, en heb je 
nog andere sporten beoefend of altijd 
alleen maar willen schaatsen?
“Ik voetbalde als klein jochie ook en heb 
dat nog een tijdje gecombineerd met 
schaatsen, maar vond schaatsen al snel 
leuker. Ik ben op mijn zevende begonnen 
met schaatsen, kon het al snel goed en 
hard, en bereikte gelijk in het eerste jaar 
het hoogste niveau. Dat was een enorme 
stimulans.”

Op 10-jarige leeftijd ging Olof naar de 
TGL groep (Trainings Groep Loosdrecht), 
trainde toen twee keer per week op de 

schaatsbaan in Utrecht en mocht mee 
naar trainingskamp in Inzell Z-Duitsland. 
Met de leeftijd van 12 jaar werd hij ge-
vraagd voor de C-selectie en trainde 
vanaf die tijd drie tot vier keer per week 
en in het weekend nog lange afstand fiet-
sen. Zijn eerste NK in Hoorn (in de C2) 
ging nog niet zo goed. 

Bleef je het altijd leuk vinden?
“Ja, ik ben het altijd leuk blijven vinden 
en de gedrevenheid bleef groeien. Ik heb 
er nooit aan gedacht om iets anders te 
gaan doen.”

Doorgestroomd van de C-selectie naar 
de baanselectie als B-junior behoorde hij 
tot de juniorentop van Nederland. Door-
dat Olof 7de werd op het NK Allround in 
Alkmaar als vijftienjarige en 2de van de 
B-junioren mocht hij de Vickingrace In-
ternationaal schaatsen (Europese kampi-
oenschappen voor junioren). Als B-junior 
kreeg Olof de ‘Loot-status, de nationale 
status van de KNSB. Met de Loot-status 
kun je als topsporter speciale afspraken 
maken met school. Als A-junior ging Olof 
naar het schaatsinstituut in Utrecht, een 
onafhankelijk semi-professioneel team 
onderleiding van Jan van der Roemer 
(ex-sprinter, bondscoach Canada sprin-
ters), en kreeg de ‘belofte status van 
het NOC-NSF. Toen Olof ook ‘s-ochtends 
vroeg ging trainen konden zijn ouders 
niet meer altijd rijden en werd het tijd om 
zijn rijbewijs te gaan halen, tot die tijd 
heeft zijn opa hem geregeld gebracht. Nu 
is Olof Neo-senior, het stadium tussen 
junior en senior.

Welke school doe je nu en hoe kun 
je sport en school combineren?

Ambitieuze jonge sporters

In de serie ‘Ambitieuze jonge sporters’ een aantal portretten van jonge Loos-
drechtse sporters, die hun leven helemaal inrichten voor de sport. Aangemoe-
digd en gesteund door ouders waarvan al evenzeer het leven wordt beheerst 
door de ambities van hun kinderen, met name als ze nog jong zijn. Kosten, 
middelen noch tijd worden veelal gespaard. Is topsport wel te combineren 
met school? Wat als het gedroomde NK, EK, WK of Olympische Spelen niet 
haalbaar blijkt? Wat moeten ze er voor doen en laten? Het relatief kleine dorp 
Loosdrecht kent veel sportieve talenten in diverse takken van sport. 

Deze week; 
schaatser Olof Gerritsen, 21 jaar

“Ik volg nu de MBO opleiding Marketing 
en communicatie, de combinatie met HBO 
bleek te zwaar. Door de Loot-status kan 
ik alle trainingen meedoen en tussendoor 
naar school komen.”

Waar woon en train je nu?
“Op mijn negentiende ging ik uit huis om 
met drie andere schaatsers in een huis in 
Hoorn te gaan wonen, vlakbij de schaats-
baan. Nu woon ik bij een teamgenoot en 
zijn ouders in Andijk, heb daardoor geen 
zorgen meer over primaire levensbehoeften 
en is voor mij ideaal. Ik zit nu met 14 an-
dere in het team van Spindl Speedskating 
van trainer Lieuwe Mulder (ex-schaatser, 
afkomstig van iSkate).
 
Volg je een bepaald dieet, 
en wat eet je dan zoal?
“Ik eet veel koolhydraten en eiwitrijke voe-
ding, zoals pasta, bananen, yoghurt/kwark, 
mager vlees en vleeswaren. Daarnaast ex-
tra vitaminen en voedingssupplementen.”

Hoe vaak train je nu, en waar bestaan 
je trainingen uit?
“Ik train nu meerdere keren per dag zo’n 
11 keer per week. In de zomer komen 
daar loop,- racefiets,- kracht,- skeeler,- en 
sprongtrainingen bij. Hardlopen is mijn 
mindere favoriet. Ook trainen we in het 
geweldig nieuwe Thialf stadion op hetzelfde 
uur als de grote namen, als collega’s, dat 
geeft een positieve boost.”

Is schaatsen een kostbare sport? 
En hoe bekostig je alles?
Mijn ouders zorgen ervoor dat ik kan spor-
ten, daarnaast heb ik een studielening. Met 
een Nationale status krijg je een account op 
Talentboek.nl, een crowdfundingsite voor 

talenten van alle sporten, die inkomsten 
heb je hard nodig om kosten naar buiten-
landse wedstrijden en dergelijke te kunnen 
betalen.”

Heb je wel eens met blessures te maken 
gehad of heb je een zwak punt?
“Ja, ik heb weleens door een lies blessure 
in de B-junioren een periode gemist. Het is 
nu nog altijd een zwak punt, maar ik weet 
goed wat wel en niet kan, en houd het met 
bepaalde oefeningen onder controle.”
 
Wat zijn nu je eerste doelen?
“NK-senioren Allround op 20 januari, de 
Winter Universiade voor studenten in 
Kazachstan (te volgen op FB), twee Hol-
landcups en het NK Neo-Senioren eind 
februari.”

Laat je veel voor je sport, 
heb je een vriendin?
“Ja ik laat er veel voor, ik heb mijn vrienden 
maar ga niet uit, naar feestjes of verjaar-
dagen. Geen behoefte aan, als je jong bent 
moet je topsport bedrijven, je kunt altijd 
nog feesten. In de rustperiode (april) maak 
ik het weer een beetje goed en maak dan 
meer afspraken. Ik heb vier jaar een vrien-
din gehad maar nadien niet meer.”

Waar zie je jezelf over 3 jaar?
“Als ik zo door ontwikkel als ik nu doe, 
hoop ik over 2-3 jaar bij een topteam te zit-
ten. Mijn grootste droom is de Olympische 
Spelen van 2022 in Peking, met tussensta-
tions als EK’s en WK’s.”

Weet je wat je wilt doen als je 
schaatscarrière voorbij is?
“Dat weet ik nu nog niet precies, 
maar ambulancebroeder lijkt me mooi.”
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AGENDA

Donderdag 12 januari
Cursus Digisterker
Bibliotheek Loosdrecht
Van 10-12 u/€15 voor 4x
www.bibliotheekgooienmeer.nl

Zaterdag 14 januari
Spelletjesmiddag + drankje
van de Zonnebloem
In Grand café Emtinckhof
Van 14.00-16.00 uur/€5

Zondag 15 januari
Midwinter snertwandeling met 
tuinvrouw Hennie vd Wilt en 
Joes Kloosterman op 
Sypesteyn
Start om 14.00 uur/€7,50pp

Zondag 15 januari
Toffe Kindervoorstelling 
‘Joris en de draak’ vanaf 6 jaar
Aanvang 11.00 uur/€7,50 pp
Kaarten via www.dedillewijn.nl

Woensdag 18 januari
Taxaties van uw antiek, zilver, 
porselein, schilderijen etc.
Veilinghuis van Spengen in de
Bibliotheek Loosdrecht 
Van 10-12 uur/gratis

Woensdag 18 januari
Filmavond start 19.30 uur
Bibliotheek Tjalk 41
Leden €5/Niet Leden €7,50
www.bibliotheekgooienmeer.nl

Woensdag 18 januari
Voorlichting ZZP Café
King Arthur Groep (zorg)
Drieluik acacialaan 2/19.00 u
Aanmelden stuur een mail; 
hr@kingarthurgroep.nl

Zondag 22 januari
Meezing zeeliederenconcert
Wapen van Ankeveen
Aanvang om 15.00 u/gratis
Stichts End 41 Ankeveen

Zondag 29 januari
Peuterpret + Poppenvoorstelling 
‘Aangespoeld’ in de bieb
Voor 3-5 jaar/om 10.00 u/€5pp
Reserveren noodzakelijk!
www.bibliotheekgooienmeer.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
15 januari 11.00 uur: pater P. de Klerk

Gereformeerde Kerk  
15 januari 10.00 uur: Ds. A. de Oude

Hervormde Kerk    
15 januari 10.00 uur: Ds. W.H.B. te Voorde
 18.30 uur: Ds. P.L.R. van der Spoel

 
OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
15 januari 09.30 uur: Ds. U.W. van Slooten
 18.30 uur: Gez. dienst in Sypekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
15 januari 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

COLOFON

oplage: 4.500 ex.
Uitgave van 
Ten Herkel B.V.

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal
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De Zodde 8
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info@denieuwsster.nl
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MEDISCHE DIENSTEN

AGENDA  KURSUSPROJEKT

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op 
afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-
meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 
begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie en 
andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 
7 dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kan-
tooruren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  
za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 
tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 
huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht
t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), 
bel 035-6254150 of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 
verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            
Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

KURSUSPROJEKT

LOOSDRECHT

PROGRAMMA

2 0 1 0   /   2 0 1 1

INSCHRIJVEN

4 september 10.00 - 12.00 uur

7 september 19.30 - 20.30 uur
na deze data telefonisch bij de begeleiding 

tot 1 week voor aanvang van de cursus

 

TENTOONSTELLING
 woensdag 1 september 14.00 - 21.00 uur 

in het 3-Luik, Acacialaan 2 / plein Lindelaan

www.kursusprojektloosdrecht.nl

Bollen ICT
Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.
Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.
 www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

UW ADVERTENTIE IN

DE NIEUWSSTER?

Kijk op onze website
voor de tarieven

DENIEUWSSTER.NL

of mail
INFO@DENIEUWSSTER.NL

TE HUUR 

Garagebox 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

Wijdemeren Bouw & Advies staat garant 
voor uw kwaliteits verbouwingen,

onderhoud en renovaties.

Oude Molenmeent 15
1231 BD Loosdrecht
Tel. +31 (0) 35 582 51 18
Fax. +31 (0) 35 582 51 76

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. info@wijdemerenbouw.nl

Henk & Remco van Kooi

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S

✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Het kursusprojekt Loosdrecht wenst alle vrijwilligers, 
docenten, cursisten en betrokkenen een creatief en leerzaam 
2017.  Ook in januari (en februari t/m juni!) beginnen er nieuwe 
cursussen, workshops, lezingen en excursies: 

Januari: 
Lezing “voeding als medicijn” 11-01
Excursie beeldende kunst Rotterdam 14-01
Duits 17-01
Engels 17-01

Februari:
Social Media voor senioren 06-02
Lezing over Rodin 06-02
Vlinder van wilgentenen 07-02
Specialiteiten uit Zuid-Italie kookworkshop 08-02
Onkruid bestrijden 27-02

Maart:
Lezing over orchideeen 02-03
Scuba diving 07-03
Lezing over Chinese geneeswijzen 08-03
Tassenmuseum 11-03
Lezing over Macedonië 15-03
Kookworkshop "paasbrunch" 28-03

April:
Fietsen door Wijdemeren 01-04
Lezing over Surrealisme in Boijmans 03-04
Excursie/Lezing Watertoren Bussum 19-04

Mei:
Vaartocht Molenpolder 13-05
Excursie Costerustuin 28-05

Voor kids:
Spaanse kookworkshops 15-02 en 15-03
Een kijkje bij de lammetjes 22-03
Een kijkje bij de brandweer 12-04
Zeilen in een optimist juni 

Meer info en aanmelden via 
www.kploosdrecht.nl 
of info@kploosdrecht.nl
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Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 445 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car 
Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik 3,1 - 6,1 l/100 km (32,2 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 82 - 143 g/km. *bij 42% inkomstenbelasting

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum

Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden

Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70

info@buitenweg.nl

www.buitenweg.nl

Volvo v40 buitenweg.nlWederom een zeer sterk 
aanbod van Volvo in het 
14% bijtelling segment. 

U rijdt namelijk al een 
V40 vanaf € 128,- netto 

bijtelling per maand*

De Volvo V40 D2 heeft 
de nieuwste generatie 2.0 

viercilinder dieselmotor met 
een vermogen van 120 pk 

en 280 Nm koppel. Deze 
modulaire motor is voorzien 

van één turbo en Volvo’s 
nieuwe i-Art brandstofinjectie 

technologie 

14% BIJTELLING

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
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BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Winkeltijden: Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur,  zaterdag gesloten

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

c.v.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

Tel. 035 - 656 12 87
Fax 035 - 656 22 38

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl

wonen wijdemeren woningbouwvereniging

Gewijzigde openstelling kantoor Wonen Wijdemeren:
 
Met ingang van maandag 9 januari 2017 gelden gewijzigde 
openingstijden voor ons kantoor aan de Lindelaan 100 
te Loosdrecht. 
 
Het kantoor is geopend op maandag van 9.00 tot 13.00 uur 
en op de vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
 
Telefonisch zijn wij bereikbaar onder 035 5823318 
(bij afwezigheid wordt u doorgeschakeld).

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

SLAGROOMSOESJES
Doosje 250 gram

Nu € 3,-

10
daagse

wintersale
bij van Gestel

vangesteloptiek EMMASTRAAT 38  |  1211 NH Hilversum  |  T [035] 621 20 72  |  vangestel.nl  

salew
in

te
r

50%
korting op vele merk

(zonne)brillen

op de volledige zonnebril collectie*

20%
* Niet in combinatie met andere acties

van
gestel
optiek

korting

12 t/m 21 jan.
Donderdag Zaterdago.a.: b.v. Dolce & Gabbana, Prada, Jaguar, 

Brendel en Titanflex (uitgezonderd nieuwe collectie)


