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Het woningaanbod bij u in de buurt
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EINDELIJK 
LAG ER IJS!
EINDELIJK 
LAG ER IJS!

Lang genoeg werd er naar uitgekeken. Met fietsen, kin-
derwagens, sleetjes en schaatsen die plots van zolder 
moesten worden gehaald, werd er in grote getale afge-
lopen zondag 22 januari, het natuurijs betreden. IJs dat 
de ijsmeesters voor alsnog onbetrouwbaar kwalificeerde, 
maar volgens schaatsminnend Wijdemeren en omstreken 
prima hield. 

Met tassen gevuld met 
warme chocolademelk 
en versnaperingen sloeg 
niemand acht op het kra-
ken, wiebelen of scheu-
ren van de prille ijsvloer. 
In Ankeveen heerste 
totale ‘gekte’ meldde de 
landelijke media. Vanuit 
alle windstreken wilde 
men daar de ijzers onder-
binden. Immers ‘Als er 
één schaap over de dam 
is volgen er velen’. Het be-
zorgde de hulpverlenen-
de instanties overuren 
en de politie met name 
door de verkeersoverlast, 
hoofdpijn. Er werd gead-
viseerd om vooral niet 
naar Ankeveen te komen. 
Het voorbeeld van de 
solorijdende waaghals 
in de vroege ochtend op 

de Loosdrechtse plassen 
vond ook al snel navol-
ging. Een stralende dag 
en een gladde ijsbaan 
zijn dan ook ideale om-
standigheden. Op de 
Vuntusplas werden de 
eerste rondjes plas gere-
den en kleine kinderen 
maakten voor de eerste 
keer in hun leven kennis 
met natuurijs. Eindelijk 
lag er ijs!

Hoofd-IJsmeester Martin 
Heineke reageerde op 
maandagochtend; “Het 
is allemaal gelukkig net 
goed gegaan. Het ijs was 
te dun om een baan uit 
te zetten. Mensen wilden 
de waarschuwingen niet 
horen of zien. Er zijn 
mij geen ongelukken 
bekend. Er staat alweer 
water op het ijs.” 
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OOK INTERESSE IN 
DEZE NIEUWBOUW?

Laat GRATIS de waarde 
van uw huidige huis 
door ons bepalen.

VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33
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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

Passend onderwijs: Is dat passend voor
het kind? Of voor de maatschappij?

Waar is het nog ouderwets gezellig en krijg
lekkere ‘waar’ voor je €URO ?!?.....

Bij... natuurlijk!!

Oud Loosdrechtsedijk 52
1231 NB  LOOSDRECHT

tel. 035-582 44 33
info@bruggetje.nl

 Op dinsdag 14 feb. OPEN !!
GROTE 

PARKEERPLAATS
www.bruggetje.nl

’t Bruggetje, gewoon doen !

DINSDAG 14 februari  >OPEN<   
**VALENTIJNSDAG **    

Voor elke dame een leuke attentie en de hele avond …
LIVE-MUSIC van de supergezellige HARM MELGERS      
  Reserveer tijdig want   VOL=VOL   035 – 582 44 33

YVONNE VAN DER MONDE

Zoek ons op FaceBook

Wij gaan in de maanden februari en maart ook door met de
>>AH restaurantactie<<  !! U kunt dit alleen rechtstreeks 

bij ons reserveren ! Wie wil er geen GRATIS menu ?!?..... Graag tot snel !

‘Krachten gebundeld in de Fe-
deratie Ondernemersvereni-
gingen Gooi en Vechtstreek. 
Niets is voor eeuwig. Stilstaan 
is achteruitgang. Respect, luis-
teren naar elkaar en in actie 
komen.’

Inspirerende woorden 
voor de toekomst sprak de 
voorzitter, Wim Lorjé, van 
Ondernemend Wijdemeren 
op de Nieuwjaars Winterbij-
eenkomst woensdagavond 18 
januari in het Princess Hotel 
te Loosdrecht. Met een hoge 
opkomst van 110 leden was 
het gezellig druk en de ver-
zorging in het Princess Hotel 
onder de frisse leiding van 
operations manager Wouter 
Noels uitstekend.

Voorzitter Wim Lorjé aan 
het woord; “2016 was een 
jaar met grote tegenstellin-
gen. De economie trok aan, 
vele ondernemers hebben 
hiervan kunnen profiteren, 
voor andere bleef het herstel 
nog uit, of in enkele gevallen 
kwam het economische her-
stel te langzaam en te laat 
opgang.
Op menselijk vlak zijn, op 
lokaal, nationaal en inter-
nationaal gebied de tegen-
stellingen tussen voor- en 
tegenstanders op vrijwel elk 
terrein dieper geworden. Als 
je ergens niet mee eens bent 
richt je een nieuwe partij op, 
wat we nu gaan terugzien bij 
de komende Kamerverkie-
zingen waar 81 partijen aan 
mee gaan doen.
In de nieuwjaarspeech van 
onze burgemeester Smit had 
hij het over het begrip ‘You 
never walk alone’. Dat kan 
alleen als iedereen de bereid-
heid opbrengt om met res-

Winterbijeenkomst Ondernemend Wijdemeren 
pect naar elkaar te luisteren 
en dat is nodig in een snel 
veranderende samenleving. 
Niets is er voor eeuwig, sa-
menwerkingsvormen veran-
deren, de verhouding tussen 
overheid en burger wijzigt, 
de consument is niet meer 
de consument van 10 jaar te-
rug. Dat betekent aanpassen, 
zoeken en onderzoeken hoe 
we verder gaan. Stilstaan is 
er niet bij.
Participatie, een term die 
de overheid graag gebruikt, 
wordt door diezelfde over-
heid vaak te eenzijdig inge-
vuld, namelijk dat de burger 
taken overneemt, terwijl de 
regie bij de overheid blijft 
liggen. Maar participatie is 
juist samendoen! Voor ons 
ondernemers is die vorm van 
samenwerking een nieuwe 
kans. Samen dat winkel-
centrum een nieuw elan 
geven, samen kijken hoe we 
de recreatie in Wijdemeren 
meer gestalte kunnen geven 
zodat meer toeristen uit bin-
nen- en buitenland naar ons 
mooie dorp willen komen. 
Dat vraagt veel van alle par-
tijen en slaagt alleen als alle 
partijen volwaardig respect 
voor ieders inbreng heeft, 
met elkaar om de tafel zit-
ten en gelijkwaardig kunnen 
meedoen.
Stilstaan is achteruitgaan. De 
consument wacht niet, zijn 
koopgedag wijzigt snel, het 
winkelcentrum van gisteren 
kan de huidige consument 
niet meer boeien en verliest 
zijn aantrekkingskracht. 
Voor de Meenthof in Kor-
tenhoef geldt dit zeker. De 
concurrentie met Kerkelan-
den is voor de Meenthof een 
ongelijkwaardige. Urgentie 
en actie van de gemeente is 

hierin noodzakelijk.

Ondernemers weten dit en 
kijken allang verder dan 
de eigen grenzen. Daarom 
hebben de ondernemers-
verenigingen in de Gooi en 
Vechtstreek de krachten 
gebundeld en gaan verder 
als de Federatie Onderne-
mersverenigingen Gooi en 
Vechtstreek, elke vereniging 
blijft een eigen vereniging 
met een eigen bestuur en 
activiteiten. Op deze wijze 
kunnen de belangen van 
ondernemers in deze regio 
beter vertegenwoordigt wor-
den op regionaal en provin-
ciaal niveau. En dat is nodig. 
De werkgelegenheid in deze 
regio staat onder druk, deze 
neemt af waardoor men in 
toenemende mate buiten 
de regio werkt. Economisch 
blijft de Gooi en Vechtstreek 
achter bij de andere regio’s. 
De bestuurlijke versnippe-
ring is helaas te groot. Als de 
Gooi en Vechtstreek een dy-
namische regio wil zijn, dan 
moet het faciliteren. Op het 
gebied van wonen, onderne-
merschap, werkgelegenheid 
en onderwijs. De sectoren 
toerisme en dienstverlening, 
maar ook vormen van indus-
trie horen daarbij.

Afsluitend: voor Onderne-
mend Wijdemeren is het 
goed jaar geweest, we heb-
ben 28 nieuwe leden begroet, 

daarmee zijn we de grootste 
ondernemersvereniging van 
onze regio. We hebben een 
leuk jaarfeest op Zonnestraal 
gehad en maandelijks leden-
bijeenkomsten gehouden. 
Om dit te blijven doen zoe-
ken we versterking van ons 
bestuur. Verder hebben we 
verschillende commissies, 
zoals o.a, recreatie, ruimte-
lijke ordening, verkeer en 
vervoer. Ook daar zoeken wij 
mensen voor. Wilt u zelf of 

weet u iemand laat ons dat 
dan graag weten.

Tenslotte: al meerdere jaren 
heb ik het erover gehad, voor 
zover ik weet zijn er ook dit 
jaar onder onze leden geen 
faillissementen geweest en 
dat zegt alles over uw kwali-
teiten. Ik wil graag een toost 
uitbrengen op een gezond, 
inspirerend en succesvol 
jaar!”

In de wintermaanden worden 
er op zondagmiddag klassieke 
kamerconcerten gegeven in 
Vermeulen Art Galerie. 
Er zijn slechts 50 plaatsen 
beschikbaar: s.v.p. telefonisch 
035-5821730 of per email 
info@vermeulenart.nl reser-
veren.

Zondag 29 januari om 15.00 
uur speelt jong talent van 
de Sweelinck academie van 
het Amsterdams Conservato-
rium:
J.S. Bach (1685-1750) Uit par-
tia II, Allemande, Corrente, 
Sarabande en Gigue. L. van 
Beethoven (1770-1827) Uit 
Sonata appasionata, deel I; 
Allegro assai. R. Schumann 

(1810-1856) Pianokwintet 
in Es groot, op.44 I Allegro 
brillante II In modo d'una 
marcia. Un poco largamente.

Uitvoerenden zijn Olav 
Slootbeek (viool), Serena 
Vanheuverswijn (viool), Joke 
Wiersma (altviool), Jasper 
den Hond (cello) en Carter 
Muller op de piano. Na de 
pauze zullen masterstu-
dente viool Natalia Szmydt 
en professioneel pianist en 
co-repetitor conservatorium 
Vital Stahievitch een Kreut-
zer Sonate van Beethoven ten 
gehore geven.

Vermeulen Art Galerie, De 
Zodde 20 Loosdrecht

Klassiek kamerconcert 
bij Vermeulen 
Art Galerie
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Op zaterdag 21 januari vond 
de eerste voorwedstrijd met 
verplichte oefenstof plaats. 
De allerjongste talenten 
beten het spits af. Hun al-
lereerste wedstrijd buiten 
het dorp, erg spannend. 
Maar wat deden ze het 
goed! Ze stonden alle drie 
op het erepodium, Amber 
2e, Danique 3e en Doha 5e! 
Hierna was Fay aan de 
beurt, zij turnde een bijna 
foutloze wedstrijd en dit 
werd beloond met goud! 
Daarna mochten Ahlam 
en Carlijn aan het werk en 
ook deze dames deden het 
goed. Carlijn werd 4e en 
Ahlam werd ondanks een 
zere enkel toch nog 7e! 
Aan het einde van de mid-
dag kwam er nog een groep 
van 5 turnsters in actie. 
Door de griep had niet ie-
dereen een lekkere voorbe-

Volleybal

Nilo turnsters winnen 7 medailles 
op voorwedstrijden in Amersfoort

reiding gehad en Gwen was 
nog steeds niet helemaal fit, 
maar stond er toch, de bik-
kel! Voor Ramila haar eerste 
wedstrijd buiten de deur! Er 
werd mooi geturnd! Nynke 
eindigde als 11e, Gwen 
werd 15e en Ramila 17e en 

ook hier werden medailles 
verdiend door Imare 2e en 
Vera 4e!
Al met al een lange mooie 
succesvolle wedstrijddag 
voor Nilo! Samen met 2 su-
per trotse trainsters op naar 
de volgende wedstrijd! 

De mini-volleyballers (leef-
tijd 6 tot 12 jaar) bij LoVoC 
spelen maandelijks enthousi-
ast hun competitiewedstrij-
den in toernooivorm. 

De wedstrijdshirts waren 
hard aan vervanging toe, af-

gelopen week werden zij in 
hun nieuwe outfit gestoken. 
De mini's spelen het zoge-
naamde Circulatie Volleybal 
(CMV) en leren hiermee stap 
voor stap op verschillende 
niveaus de technieken van 
het spel.

Nieuwe shirts voor
LoVoc mini's

Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – Vier weken 
na zijn aantreden als nieuwe 
wethouder van Wijdemeren, 
gaf Jan-Jaap de Kloet tekst 
en uitleg bij vragen van de 
commissieleden tijdens het 
overleg ‘Bestuur en Middelen’ 
op donderdag 19 januari. 

Het was even wennen, zo’n 
eerste commissievergade-
ring. Helemaal toen VVD’er 
Robby Israel de nieuwe wet-
houder van DorpsBelangen 
aan de tand voelde door vra-
gen te stellen over de rol van 
de raad bij de afvalstoffen-
verordening van de GAD. De 
Kloet legde uit dat het stuk 
erg laat was binnengekomen 
en daardoor niet op tijd naar 
de raad was gestuurd. Een 
antwoord waarmee Israel 
geen genoegen nam, waarna 
burgemeester Martijn Smit 
bijsprong en voorstelde om 
“via een bypass” de raad te 
laten reageren.

Evaluatie jaarrekening
Bij het bespreken van de eva-

Strakkere regie van De Kloet op jaarcijfers

luatie van de jaarrekening 
2015, gaf Jan-Jaap de Kloet 
zichzelf de opdracht “om 
strakkere regie te voeren 
op de jaarcijfers van 2016”. 
Het opstellen van de jaarre-
kening 2015 had vorig jaar 
namelijk voor veel gedoe ge-
zorgd. Om de cijfers op tijd 
bij de provincie te kunnen 
aanleveren, was €65.000 
aan meerkosten gemaakt. 
Onder andere om externe 

mankracht in te huren 
ter ondersteuning van de 
ambtelijke organisatie. Dit 
proces was door het college 
geëvalueerd en stond op de 
agenda van de commissie. 
Robby Israel, die samen met 
Joost Boermans in de au-
ditcommissie zit, legde uit 
dat de organisatie tekort 
was geschoten. Het was 
niet te wijten aan gebrek 
aan kennis of inzet, maar 

iedereen die bij het opstel-
len van de jaarrekening 
betrokken was, had steken 
laten vallen. Fouten maken 
is menselijk, dus hij wilde 
niet met de vinger wijzen. 
Wel constateerde hij dat 
hierdoor vertraging was 
opgetreden, wat versterkt 
was door de uitbreiding van 
gemeentelijke taken in het 
sociaal domein en door on-
voldoende capaciteit bij de 
accountant. Hij adviseerde 
om verder geen energie te 
steken in deze evaluatie, 
maar er vooral van te leren. 
Dit advies werd in grote 
lijnen ondersteund door de 
commissieleden, al hadden 
Joost Boermans (D66) en 
Gert Zagt (DLP) verwacht 
dat de evaluatie een tandje 
dieper zou gaan. Wethou-
der De Kloet benadrukte 
dat hij er vertrouwen in 
heeft dat het opstellen van 
de jaarrekening dit jaar 
goed verloopt. De gemeente 
is overgestapt naar een an-
dere accountant en zal ex-
tra aandacht besteden aan 

Wethouder Jan-Jaap de Kloet

Huis-aan-huis melkboer Wil-
lem Ruiter uit Kortenhoef is 
sinds vorige week onverwacht 
met spoed in het ziekenhuis 
opgenomen. 
Jong en oud zag de melk-

boer vele jaren met bus en 
aanhanger in de straten van 
Nieuw-Loosdrecht staan. 
Met zijn harde goedgemuts-
te stem heeft Willem altijd 
zijn klanten vrolijk weten 

te stemmen. Hij heeft al de 
pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt maar wilde nog al-
tijd niet van stoppen weten. 
Hoe het nu met Willem gaat 
is niet bekend.

Berichtgeving; Geen melkbezorging

de communicatie met alle 
betrokkenen, waaronder 
zeker de raad. 

Democratische legitimatie
Om de raadsleden meer te 
betrekken bij wat er in Gooi 
en Vechtstreek gebeurt, zit-
ten namens Wijdemeren 
Dik van Enk en Gert Zagt als 
‘regioambassadeurs’ in een 
werkgroep. Omdat deze een 
jaar bestaat, stond de evalu-
atie hiervan ook op de agen-
da. “We willen met elkaar 
een sterkere regio en hoe je 
dat bereikt is een puzzel. Op 
deze manier creëer je meer 
betrokkenheid, meer uitwis-
seling, meer begrip voor 
elkaar. Je weet beter wat er 
speelt” verduidelijkte Zagt 
zijn ervaringen. Ook Dik 
van Enk was enthousiast, al 
stelde hij zich niet opnieuw 
kandidaat voor nog een jaar. 
Naast wat discussie over de 
precieze invulling van de 
taken, waren de commis-
sieleden positief over de rol 
van de regioambassadeurs. 
Alleen Robby Israel ging 
hier niet in mee, omdat er 
bij regionale processen “vol-
strekt geen democratische 
legitimatie is.” Waarna René 
Voigt (DB) ervoor pleitte om 
deze woorden niet meer te 
gebruiken. “We hebben dat 
bestuurlijk systeem en daar 
zitten bepaalde consequen-
ties aan”. Burgemeester 
Smit ondersteunde deze 
woorden: “De democrati-
sche legitimatie is gewoon 
minder op het moment dat 
je samenwerkt met anderen. 
Dan lever je wat in.” Dat 
klopt, al is het natuurlijk 
wel de bedoeling dat het ook 
iets oplevert. 

vlnr Imare, Nynke, Vera. Ramira en Gwen
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GRAAG TOT ZIENS A.S. DONDERDAG BIJ U OP HET LINDEPLEIN

Lindeplein

WIJ ZETTEN ONZE PRIJZEN OP ZIJN KOP

versplein

UW KAASBOERTJE
JACKIE VAN RIJSWIJK

Elke donderdag op het Lindeplein

SUPER ELSTAR 

DE ALLERLEKKERSTE PERSSINAS

SUPER BIO PITLOZE DRUIVEN

SUPER KWALITEIT 
COMICE HANDPEREN

Oude Torenstraat 8
1211 BV  Hilversum

Tel.nr. winkel:   035-624 67 82
Tel.nr. verkoopwagen: 06-20 88 73 29

Elke donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur op het Lindeplein

 

Eendenpoten 
in sinaasappelsaus

Gegrild kiprolladetje

€10,-  per stuk € 8,50

Super lekkere
30+ kaas

Kaas met fenegriek of
Kaas met olijf en tomaat

Landana kaas
Jong belegen

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

aanbieding voor deze week:
Italiaanse carree
Italiaans gekruid gehakt 

omwikkeld met 

pancetta

ambachtelijke
slagerij

hele kilo € 8,95

hele kilo € 6,90

€ 3,95

2 KILO 2.49

4 KILO 5.99

HALF KILO 2.49

2 KILO 2.98

Rundervleeswaartrio
100 gram gebraden rosbief

100 gram corned beef

Bakje filet American 4,95
Samen

5,50
2 stuks

stuk van
340 gram

2 stuks

Alleen warm maken

+/- 750 gram

EN NOG VEEL MEER KWALITEIT ASPERGES 
DONDERDAG OP HET VERSPLEIN
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Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – Een gevulde 
publiekstribune tijdens de com-
missievergadering Ruimte en 
Economie op woensdag 18 ja-
nuari. De bewoners en eigenaren 
van de Emmaweg in Kortenhoef 
(VLEK) presenteerden hun plan 
voor het opschonen en aanpak-
ken van het terrein achter de 
Emmaweg. 

Namens VLEK gaf architect 
Blokland een toelichting 
aan de commissieleden. Hij 
vertelde dat het terrein van 
de VLEK-eigenaren in totaal 
uit 10 hectare bestaat. In het 
uitgewerkte plan wordt bijna 
7 hectare teruggegeven aan 
de natuur en de overige grond 
gebruikt voor huizenbouw. De 
bewoners willen hiermee ‘de 
verrommeling’ aanpakken. Zij 
willen het gebied opschonen 
en daarmee meer ruimte en 
zicht creëren. Daarbij moeten 
de woningen een uitstra-
ling krijgen die past bij het 
landschap, afgestemd op de 
lintwoningen, erfwoningen 
en waterkavels. Om de ver-
keersdrukte te ontlasten, stelt 
men voor om een weg aan 
te leggen richting de polder 
Groenwoud of een parallel-
weg die wordt doorgetrokken 
naar de nieuwe plannen voor 
de Zuidsingel. 

‘Bomen moeten lijden’

VLEK presenteert eigen plan

Veel consequenties
Het plan van VLEK is een aan-
vulling op ontwikkelingen 
die al langere tijd spelen in 
dit gebied; het plan Groene-
woud, Zuidsingel fase 8 en het 
programma Groen. Blokland 
verduidelijkte dat het plan 
nog een concept is. Er kun-
nen hierin nog veel keuzes 
gemaakt worden, bijvoorbeeld 
t.a.v. de woningbouw. Maar de 
intentie is dat het plan de an-
dere ontwikkelingen versterkt. 
De commissieleden spraken 
hun waardering uit voor dit 
initiatief van de Kortenhoefse 
bewoners. Zij adviseerden om 
hierover in gesprek te gaan 
met het college of het ambte-
lijk apparaat om te kijken hoe 
dit plan verder in te passen 
is. Ook wethouder Theo Reijn 
sprak zijn complimenten uit 
voor de aanpak van VLEK maar 

deelde ook gelijk zijn zorg. 
Hij is bang dat het vertraging 
oplevert voor het plan Groe-
newoud omdat er nog veel be-
keken en doorgerekend moet 
worden. “Die vertraging kun 
je natuurlijk voor lief nemen” 
meende hij. “Als het kwalita-
tief beter is, dan accepteer je 
een vertraging. Maar het hangt 
heel erg aan elkaar. Het heeft 
veel consequenties.”

Bomenleed
Een ander bespreekpunt op 
de agenda waren voorstellen 
voor het kappen en vervangen 
van bomen aan de Eikenlaan, 
Beukenlaan en ‘s-Graveland-
sevaartweg in Loosdrecht en 
in de Bergse Horn- en Kuijer-
polder. Bomenliefhebber Stan 
Poels (PvdA-GrL) memoreerde 
dat elk voorstel vermindering 
van het aantal bomen gaf, 

omdat we nooit 100% her-
planten. Hij hamerde op de 
eis van 75% herplanting, die 
zijn partij samen met D66 
via een motie in het beleid 
had weten vast te leggen. Ook 
vroeg hij of wethouder Reijn 
op boomniveau wilde aange-
ven welke bomen verdwijnen 
en waar er herplant wordt. 
DLP’er Alette Zandbergen was 
benieuwd naar welke booms-
oorten er terugkwamen en wie 
dat bepaalde. Daarop legde 
Theo Reijn uit dat er vanuit de 
gemeente een voorstel wordt 
gedaan, waaruit de bewoners 
kunnen kiezen. “Gaan we dan 
ook de namen van de wegen 
veranderen als er geen eiken 
terugkomen op de Eikenlaan?” 
vroeg Nanne Roosenschoon 

(D66) zich af. Nee, dat is niet 
het geval. Verder wilde VVD’er 
Sieta Vermeulen weten wat er 
met het hout wordt gedaan. 
“Alles wat verkoopbaar is, 
wordt verkocht” antwoordde 
de wethouder haar. Waarbij 
partijgenoot Martin Vuijk het 
agendapunt filosofisch afsloot 
met de eerste strofe van een 
lied van Freek de Jonge:

Bomen moeten lijden
Bomen hebben pijn
Dat komt omdat mensen
Slimmer dan bomen zijn
Bomen zijn geen denkers
Ze hebben geen benul
Dus, als het tussen boom en 
mens gaat
Is de boom…

Volle perstribune VLEK

Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – Dinsdag 17 
januari sprak de commissie 
Maatschappelijke en Sociale 
Zaken in het gemeentehuis 
van Wijdemeren over de 
Regionale woonvisie en het 
Beleidsplan bescherming en 
opvang.
 
Programmamanager Hans 
Uneken gaf namens Regio 
Gooi en Vechtstreek een pre-
sentatie over het Beleid be-
scherming en opvang. Een 
beleid dat gericht is op de 
meest kwetsbare inwoners 
van onze gemeente, zoals 
mensen met verslavingspro-
blematiek, personen die te 
maken krijgen met huiselij-
ke geweld of kindermishan-
deling, dak- en thuislozen, 
bewoners die een bescherm-
de woonvorm hebben of in-
woners met verwarrend ge-
drag. Allemaal mensen die 
zorg, hulp, begeleiding of 
bescherming nodig hebben, 
die soms overlast veroorza-
ken voor de omgeving, en 
waarvoor de lokale overheid 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden heeft. Hoe 

Bescherming, opvang en wonen in Wijdemeren

gaat Wijdemeren die vorm 
geven?

Hulp aan huis
Een belangrijke verandering 
in het nieuwe beleidsplan is 
dat deze zorg niet langer 
wordt georganiseerd vanuit 
en onder verantwoordelijk-
heid van de centrumge-
meente in onze regio; Hil-
versum. Alle gemeenten in 
de Gooi en Vechtstreek gaan 
deze taken gezamenlijk 

vormgeven, om daarmee 
gemeenten en gemeen-
schap dichter bij elkaar te 
brengen. Daarbij bieden zij 
de zorg, hulp en ondersteu-
ning zoveel mogelijk lokaal, 
in de eigen gemeente, aan. 
En als het toch nodig is om 
dit over de grenzen heen 
te organiseren, dan blijft 
de gemeente altijd betrok-
ken. De insteek is dus om 
mensen meer te behande-
len in de omgeving waarin 

zij wonen, met ambulante 
ondersteuning en hulp aan 
huis. En om daarbij goed 
te kijken naar welke zorg 
bij welke situatie past. Het 
leveren van maatwerk dus. 
Sieta Vermeulen (VVD) en 
Ria Hennis (DorpsBelangen) 
vroegen zich af of er in de 
regio ook een psycholance 
gaat rijden, een speciale 
ambulance voor het vervoer 
van verwarde mensen. Hans 
Uneken lichtte doe dat er 
inderdaad wordt gezocht 
naar passend vervoer voor 
deze groep, omdat de poli-
tie hiervoor niet het meest 
geëquipeerd is. Maar dat 
kan ook een ander vorm 
krijgen dan de psycholance. 
Financiering speelt hierbij 
een belangrijke rol. Na het 
bespreken van vragen en op-
merkingen was de conclu-
sie dat de commissieleden 
positief tegenover het plan 
stonden en ook tevreden 
waren over de reactie van 
de adviesraad. Op basis hier-
van dient het college van 
B en W de zienswijze van 
Wijdemeren in bij de Regio.

De woonvisie
Ook de Regionale woonvisie 
stond op de agenda. Aan 
dit stuk waren al meer-
dere bijeenkomsten gewijd 
waarbij de raadsleden van 
Wijdemeren zich hard 
hadden gemaakt om extra 
aandacht te vragen voor 
de behuizing van jongeren 
en jonge gezinnen, voor de 
leefbaarheid in de kleine 
dorpen, en voor de hand-
having van de grens van 
betaalbare koopwoningen 
op  180.000. Er heerste 
overall tevredenheid over 
het resultaat. Ram Lach-
man sprak namens PvdA-
GrL zijn complimenten uit: 
“Het is positief dat we dit 
met z’n allen tot stand heb-
ben kunnen brengen, met 
een voortrekkersrol van 
mevrouw van Rijn.” Daar 
sloot VVD’er Martin Vuijk 
zich bij aan: “Ere wie ere 
toekomt” wijzend naar de 
overkant. Rosalie van Rijn 
(CDA) nam de lofuitingen 
wat verlegen in ontvangst 
en stelde: “We moeten het 
nu gewoon gaan doen en 
uitvoeren.”

CDA gemeenteraadslid Rosalie van Rijna

Foto van de week

Kijk voor actuele ijscondities in Loosdrecht op
www.ijsclubloosdrecht.nl en www.ijlp.nl
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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

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

BOTERKOEK
naturel

Nu € 2,95

Van het waterrijke Loosdrecht 
zou je verwachten dat het veel 
zeiltalenten weet voort te bren-
gen, maar echte watersportta-
lenten zijn toch dun gezaaid. De 
dertien jaar jonge Gijs Niewold 
zeilt al vanaf zijn zesde en wil 
zich dit jaar kwalificeren voor het 
Europees Kampioenschap Opti-
mist in Bulgarije. De Optimist is 
dé zeilboot om mee te starten en 
grootste jeugdklasse ter wereld. 
Zijn ambities om topsporter 
te worden houden niet op na 
de Optimist. Als hij te groot, te 
zwaar of te oud wordt wil hij 
graag door naar een volgende 
zeilklasse. Omdat hij veel erva-
ring heeft met zeilen verwacht 
hij de volgende zeilklasse vlug 
onder de knie te zullen hebben. 
Welke boot hij dan wilt gaan va-
ren weet hij nog niet, daarbij nog 
in overweging nemende of dat 
een eenmans boot of een twee-
mans boot moet gaan worden. 
Ook daarin wil hij de absolute 
top behalen. Maar zijn focus is 
nu volledig op de Optimist 
gericht. School of studie moet, 
voor nu en later, met zijn sport 
te combineren zijn, maar daarin 
voorziet Gijs geen problemen. 

Hoe ben je begonnen met zeilen?
“Ik woon met mijn ouders langs 
de ’s Gravelandsevaart en daar 
waren mijn zus en ik altijd aan 
het spelen op het water. Toen 
ik 6 jaar was heb ik in de zomer 
bij zeilschool De Vuurtoren een 
zomerkamp gevolgd waaruit 
bleek dat ik dol was op zeilen net 
zoals mijn oudere zus Juul. Mijn 

ouders hebben mij daarna aan-
gemeld bij de GWV de Vrijbuiter 
waar ik heb leren wedstrijdzei-
len. Iedere zondag les en na een 
jaar de eerste wedstrijdjes op de 
plas. Mijn vader was mijn eerste 
trainer.”

Wanneer bleek dat je 
talent had?
“Ik kon mezelf direct al heel 
makkelijk bewegen in de boot, 
was niet bang en vond het heer-
lijk als het harder ging waaien. 
Aan het einde van mijn eerste 
jaar werd ik clubkampioen bij 
de beginners in de Optimist C. 
Toen was in ieder geval duidelijk 
dat ik er wel wat van kon en ik 
wilde altijd winnen. In de 2 jaar 
daarna heb ik heel veel getraind 
en wedstrijden in de regio geva-
ren in de Combi wedstrijden. Dat 
zijn wedstrijden in bijvoorbeeld 
Vinkeveen, Loosdrecht en op 
de Braassem. Ik heb daar in 
verschillende niveaus prijzen ge-
wonnen op vrij jonge leeftijd. De 
volgende stap was deelname aan 
landelijke selectiewedstrijden op 
het IJsselmeer en de Grevelin-
gen toen ik 10 jaar was.”

Hoe ben je doorgebroken?
“Toen ik de landelijke selecties 
ging varen kreeg ik Philip als 
trainer. Omdat ik toen vrij jong 
was ten opzichte van andere zei-
lers en daarom ook wel eens wat 
liep te klieren kreeg ik niet altijd 
de juiste training en aandacht 
die ik nodig had. Hij begreep mij 
en zag dat ik potentie had. Door 
zijn goede begeleiding heb ik me 

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; 
Zeiler Gijs Niewold  13 jaar

in 2014 geplaatst voor de Neder-
landse Jeugdploeg. Dat zijn 8 ta-
lentvolle zeilers jonger dan 13 jaar. 
De afgelopen 2 jaar kwalificeerde 
ik mij voor de Nederlandse Kern-
ploeg (beste 16 Optimistzeilers 
van Nederland).”

Waarom ben je goed?
“Zeilen is een sport waar je veel 
uren moet maken op het water en 
daarom moet je jong beginnen. 
Mijn sterke punten zijn dat ik een 
goede conditie heb, veel kracht 
en een goed bootgevoel heb. 
Ontwikkelpunten voor mij zijn o.a. 
dat ik mijn concentratie tijdens de 
wedstrijd weet vast te houden en 
de start. Een goede start is het 
halve werk en daarop moet je veel 
trainen met sterke tegenstanders 
die geen ruimte geven op de lijn.”

Waarom is zeilen zo leuk?
“Ik vind het heerlijk om buiten te 
zijn op het water, daar voel ik me 
echt vrij. De regionale en landelijke 
wedstrijden zijn spannend, maar 
ook heel leuk en gezellig. Ik heb 
heel veel vrienden uit het zeilen uit 
het hele land. De afgelopen 2 jaar 
ben ik ook naar Italië, Spanje en 
Wales geweest voor wedstrijden 
en trainingen en dat zijn natuurlijk 
hele coole ervaringen.” 

Moet je er veel voor laten?
“Van maart tot en met novem-
ber is het bijna ieder weekend 
trainen of wedstrijden varen. Dat 
betekend voor de wedstrijden dat 
we op vrijdagavond weggaan en 
zondagavond weer thuiskomen en 
voor trainingen de hele zaterdag 
en zondag naar Medemblik. Ik zit 
nu in 2 VWO en mijn huiswerk 
moet ik dus vrijdag afhebben 
voor de week erop. Daardoor kan 
ik minder vaak afspreken met 
vrienden, of bijvoorbeeld naar een 
verjaardag of schoolfeest. Op het 
Comenius College is er een Loot 
status waardoor je als topsporter 
vrijstelling kunt krijgen voor vak-
ken. Hierdoor kan ik makkelijker 
huiswerk afkrijgen.” 

Wat is je doel?
“Dit jaar wil ik mij graag kwalifice-
ren voor het Europees Kampioen-
schap in Bulgarije en daar heel 
goed presteren. Daarvoor zijn 3 
selectiewedstrijden in april en mei 
om dat te doen. Ik wil dan ook in 
hele goede vorm zijn en aan mijn 
starts werken. Ook zou ik graag 
volgend jaar aan het EK in Sche-
veningen willen meedoen als de 
Volvo Ocean Race finished. Maar 
dat zal ook afhangen of ik niet te 
snel groei en te zwaar word voor 
de Optimist.” 

Om zich te kwalificeren moet Gijs 
nu keihard aan de slag en naar 
trainingskampen en wedstrijden in 
het buitenland gaan. Hij moet daar-
voor veel sporten om in top vorm 
te blijven en zorgen dat hij het bes-
te materiaal tot zijn beschikking 
heeft. En daar is geld voor nodig. 
Zijn ouders betalen het vervoer, 
het verblijf, de boot, de zeilkleding 
etc. Maar voor trainingskampen 
en wedstrijden in het buitenland, 
en nog beter materiaal, wil hij zelf 
zorg dragen en heeft daarvoor alle 
mogelijke steun hard nodig! Met 
zijn status als topsporter heeft hij 
de mogelijkheid om op Talentboek, 
doormiddel van crowdfunding, de 
nodige financiën bijeen te krijgen. 
Op www.talentboek.nl/gijsniewold 
kunt u meer lezen (en bestaat de 
mogelijkheid om te doneren). Eind 
februari loopt de crowdfundings-
actie van deze jonge talentvolle 
Loosdrechtse zeiler af. 

Gijs; “Graag wil ik wat terug 
doen naar mijn sponsoren en zal 
daarom video’s en korte verslagen 
delen van trainingen en wedstrij-
den in Nederland en hopelijk ook 
in het buitenland. Help mijn droom 
waar te maken alstublieft!”



7

AGENDA

Zaterdag 28 januari
Tijdmasjien! Muziek ’70-‘80
Leukste retro feestje
Poppodium De Vorstin
Aanvang 21.30 uur/5 pp
www.devorstin.nl

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

Zondag 29 januari
Navarra Strijkkwartet
’t Jagthuis aanvang 15.30 u
Entree17,50/<25jr 10
www.jagthuis.nl

Zondag 29 januari
40 jr ‘Buurman en Buurman’
Jubileum compilatiefilm
Theater De Dillewijn
Kaarten www.dedillewijn.nl

Woensdag 1 februari
DigiCafé + aandacht voor;
Muziek/videostreaming
Van 10.00 – 12.00 uur
bibliotheekgooienmeer.nl

Zaterdag 4 februari
Cabaretvoorstelling
‘Op en Top vrouw’
Wijkgebouw Eikenlaan 17a
Om 15.30 uur/Kaarten via;
www.opentopvrouw.nl

Zaterdag 4 februari
Repair café
Bibliotheek Loosdrecht
Weggooien? Mooi Niet!
Van 10.00-13.30 uur

Maandag 6 februari
Lezing bij het Kursus Project
Rodin; Genius at Work
3-Luik acacialaan 2 
Van 20.00-22.00 uur/8pp
www.kploosdrecht.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
29 januari 11.00 uur: Oecumenische viering
  in Pauluskapel
  dominee H. Ploeger &
  pastor W. Vlooswijk
Gereformeerde Kerk  
29 januari 10.00 uur: Mw. ds. H.M. Ploeger &
  pastor W. Vlooswijk

Hervormde Kerk    
29 januari 10.00 uur: Ds. A. van Duinen
 14.00 uur: Ds. M. Roelofse

 
OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
29 januari 09.30 uur: Gez. dienst in Sypekerk
 14.00 uur: Gez. dienst in Sypekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
29 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

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur

Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

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.  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

TE HUUR 

Garagebox 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336
✓ 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
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Sander van Rouwendaal
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Frits Ham
Tel. 035-5821027
frits.ham@hetnet.nl

Herman Stuijver
Tel. 0610867452
h.stuijver@hetnet.nl

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
Fax. 035-5821697

Klachten bezorging:
Tel. 035-5826744

Advertentietarieven:
www.denieuwsster.nl

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

Het Digicafé heeft woensdag 
1 februari van 10.00-12.00 
uur, speciale aandacht voor 
streaming van muziek, televi-
sie en films. Aanwezig specia-
list digitale bibliotheek; Jan de 
Jonge. 

Muziek wordt de laatste ja-
ren steeds meer beluisterd 
via streaming muziekdien-
sten zoals Spotify, Napster 
en Deezer. Ook zijn er veel 
streaming televisiediensten 
beschikbaar met abonne-
mentskosten zoals Netflix 
en Videoland, of kosteloos 
zoals Youtube. Tijdens het  
Digicafé zal specialist Jan de 
Jonge een overzicht geven 

van diverse streamingdien-
sten en ingaan op praktische 
toepassingen. Welke appara-
tuur is geschikt voor het ge-
bruik van deze diensten en 
wat zijn de kosten.

Tijdens Digicafé kunt u ge-
woon binnenlopen met vra-
gen over de PC, tablet, 
E-reader of smartphone. 
Iedereen kan en mag elkaar 
helpen. Dat is de bedoeling 
van deze ochtenden. De 
Digicafés worden in samen-
werking met Seniorweb ge-
organiseerd. Iedereen is van 
harte welkom op deze och-
tenden, de toegang is vrij!

‘Bibliotheek Loosdrecht’

Het Digicafé; alles over 
streamingDe provincie Noord-Holland 

start in februari met groot on-
derhoud aan de Franse Kamp-
weg (N236) tussen de Naarder-
weg (N524) en de rotonde bij de 
Nieuwe ’s-Gravelandseweg. 
Om deze werkzaamheden 
uit te kunnen voeren wordt 
de weg van vrijdag 3 februari 
20.00 uur tot maandag 20 fe-
bruari 05.00 uur afgesloten 
voor autoverkeer. Voor fietsers 
blijft doorgang mogelijk.
Om de veiligheid te verbeteren 
wordt een aantal verbeterin-
gen doorgevoerd tegelijk met 
het groot onderhoud: de mid-
den-eilanden bij de oversteek-
plaatsen worden verbreed en 
het profiel van de weg wordt 
enkele meters richting het 
noorden verschoven. Hierdoor 
ontstaat extra opstelruimte 
voor overstekende fietsers.

Franse Kampweg ruim 
twee weken afgesloten 

Omleidingen
Doorgaand verkeer vanuit 
Weesp (N236) richting Hil-
versum/ Bussum wordt na de 
Vechtbrug omgeleid via de 
N523 (Nederhorst Den Berg) 
en de N201 (Korte Hoef). Ver-
volgens wordt het verkeer via 
de Geert van Mesdagweg, de 
Bussumergrintweg en de Insu-
lindelaan naar de N524 en de 
A1 geleid.

Meer informatie
Met vragen of klachten kun-
nen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met 
het provinciale Servicepunt via 
telefoonnummer 0800 0200 
600 (gratis) of per e-mail: in-
foN236@noord-holland.nl.

NU INSCHRIJVEN: 
muzieklesloosdrecht.nl

Muziek van Peuter tot Kleu-
ter, AMV Spelen met muziek 
2-6 jr. (beide 8x + ouder). Of 
een instrument naar keuze!

Gezocht: tijdelijke 
woonruimte voor gezin 

4 personen.Van 15 maart tot 
15 aug.2017 i.v.m.verhuizen 

en verbouwen.Oud-Loos-
drecht of Kortenhoef.liefst 
gemeubileerd.Gerrie van 
Dongen Tel.06-20338109.



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
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

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?

WWW.DENIEUWSSTER.NL


