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Huiswerkbegeleiding 
dichtbij huis? 

In Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging 

Loosdrecht!
Er is professionele 

begeleiding aanwezig.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
035 - 5825488

OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Op dinsdagavond 15 november werd de balans opgemaakt van 
de actie Sparen voor je School van de Jumbo. Bij Jumbo Van de 
Bunt op de nootweg kwamen de vertegenwoordigers van de 
Loosdrechtse scholen verwachtingsvol bijeen. 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

SPAREN VOOR 
SCHOOL 

De afgelopen weken hebben 
klanten aankooppunten 
gekregen bij de kassa met 
het afrekenen van hun bood-
schappen, die zij daarop in 

de spaarbox van de school 
naar keuze konden doen. 
Naar gelang het aantal ge-
spaarde punten ontvingen 
de scholen een bedrag dat zij 

kunnen besteden aan spel- 
en leermaterialen.

De Sparen voor je School 
actie past bij de maatschap-
pelijke doelstellingen van 
de Jumbo. Als familiebedrijf 
en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo 

midden in de samenleving 
en voelen zich mede verant-
woordelijk voor de wereld 
om zich heen.
Namens Jumbo Loosdrecht, 
Jeroen van de Bunt; “Goed 
dat we dit met z’n allen in 
het dorp voor de scholen 
kunnen doen. Het leefde 

echt bij de mensen. Ook via 
sociale media werd er flink 
aandacht aan besteed, en ie-
dereen aangespoord om mee 
te doen.”
Voor de Rehoboth- en de 
Terpstraschool nam Rob Salij 
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Arbeidsgalop, gebroken lijn, 
slangenvolte, van hand ver-
anderen, aan de teugel, stap 
met gestrekte hals en afwen-
den zijn slechts enkele dres-
suurtermen die de paarden 
en ruiters in gymnastiserende 
oefeningen aaneen gereden in 
een proef, afgelopen zondag 29 
januari moesten laten zien. 

De letters in de bak geven 
hier richting aan. Bij A bin-
nenkomen, bij X halt houden 
en groeten, voorwaarts in 
stap, bij C op de linkerhand...
enzovoort, voorgelezen door 
een souffleur naar keuze.
De jury was zeer verheugd 
met het niveau van de dres-
suurproeven die werden gere-
den in de FNRS wedstrijd op 

FNRS ruitersportcentrum 
waar iedereen kan leren 
paardrijden en deze fantasti-
sche dieren kan leren begrij-
pen. Aan de hand van de lan-
delijke ruiteropleiding ‘Leer 
paardrijden met plezier’ krijg 
je een complete ruiteroplei-
ding van je eerste paardrijles 

deze zondag bij manege Hal-
linckveld. “Wij zijn blij dat 
we hoge cijfers hebben kun-
nen geven vandaag. Erg leuk 
dat er zoveel verschillende 
paarden en pony’s meededen 
en ze zagen er ook nog eens 
uitmuntend verzorgd uit. 
Door de hoek bij de letter K 
kwam bijna niemand netjes 
doorheen gereden, dat is een 
dingetje voor de volgende 
keer die wij jullie willen mee-
geven. Speciale vermelding 
voor Emma die in de F8 goed 
gereden heeft op een zeer 
jong paard”, aldus de jury-
voorzitter. 

Manege en dressuurstal Hal-
linckveld aan de Nieuw Loos-
drechtsedijk is een officieel 

ANKY’S 
IN DE 
DOP

ANKY’S 
IN DE 
DOP

tot – als je dat wilt - het hoog-
ste niveau. Als beginnende 
ruiter begin je in de eerste 
fase van de ruiteropleiding, 
de Bronzen Fase. Tijdens deze 
opleiding maak je kennis met 
de verschillende onderdelen 
van de paardensport en ont-

1. Emma 2. Fiene 3. Josephine
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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

Kan ik je zo terugbellen?
Ik rij net een fietser aan ...

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 
Kalfs blinde vink
gekruid kalfsgehakt omwikkeld 
met een kalfsschnitzel

Aanbieding voor deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Bent u een echte boeken-
wurm?
Gaat u graag naar lezingen, 
bijeenkomsten en filmverto-
ningen van allerlei onderwer-
pen? Denkt u dan eens aan de 
bibliotheek!

Bibliotheek Gooi en meer, 
vestiging Loosdrecht, is op 
zoek naar enthousiaste, 
dienstverlenende mensen 
die het leuk vinden om een 
bijdrage te leveren aan de 
bibliotheek.

De werkzaamheden in de bi-
bliotheek bestaan voorname-
lijk uit:
• het ontvangen en 
    verwelkomen van klanten
• werk in de front-office,  
   zoals uitlenen, innemen en  
  opruimen van boeken en 
  andere   materialen    
• bezoekers en klanten weg-
   wijs maken in het gebouw
• gastheer/vrouw zijn bij 
   activiteiten
• het maken van (boek)-
   presentaties
• het gebruiksklaar maken 
    van foldermateriaal
• hulp bij klassenbezoeken

Vrijwilligers (m/v) gezocht voor 
de bibliotheek in Loosdrecht

Wat biedt de bibliotheek u:
• werk met een maatschap  - 
    pelijke doelstelling
• een inwerkperiode
• een jaarlijkse attentie en  
   gezellige bijeenkomst met 
    alle andere medewerkers van 
   de organisatie
• lidmaatschap voor de duur 
   van de overeenkomst
• collegiale samenwerking
• prettige werksfeer
• sociale contacten

Heeft u belangstelling voor het 
werken in de bibliotheek? Laat 
het ons dan weten! U kunt bel-
len, schrijven of mailen. Langs-
komen kan natuurlijk ook.

U kunt contact opnemen met: 
Fleur Jansen, vestigingscoör-
dinator Loosdrecht, Tjalk 41, 
1231 TT Loosdrecht 
Telefoon 035–5825488 of 
email; fjansen@bibliotheek-
gooienmeer.nl 

Vrijdag 10 februari is het weer 
warme truiendag. Massaal 
zetten we op deze nationale 
dag van energiebesparing de 
thermostaat minimaal éen 
graad lager, waarmee we 6% 
energie per graad besparen. 
Dit compenseren we door 
lekker een warme trui aan te 
trekken.
 
In Wijdemeren gaat op veel 
scholen en bedrijven, en 
natuurlijk ook op het ge-
meentehuis, de thermostaat 
minimaal een graad lager 
en trekt iedereen lekker een 
warme trui aan.
 
Leuke wedstrijd voor school-
kinderen
Natuurlijk Wijdemeren be-
steedt ook dit jaar aandacht 
aan de warme truiendag 
met een leuke wedstrijd. 
OBS de Linde, De Joseph 
Lokinschool, De Catamaran 
en De Curtevenne doen hier 
aan mee. Alle kinderen ko-

men in een warme trui naar 
school waar de thermostaat 
wat lager is gedraaid. De 
kinderen in de onderbouw 
gaan een mooie, gekke of 
leuke warme trui knutselen 
en de leerlingen in de boven-
bouw gaan stukjes schrijven 
over hun eigen idee bij ener-
gieverbruik en de besparing 
daarvan.
 
Doet jouw school niet mee?
Voor de kinderen van scho-
len die niet aan de wedstrijd 
meedoen, maar die toch 
graag zelf mee willen doen, 
is er de mogelijkheid om 
de geknutselde warme trui 
of het verhaal, gedicht of 
plan, thuis te maken en hier 
een foto van te mailen naar 
natuurlijkwijdemeren@out-
look.com
 
Prijzen
Met deze wedstrijd zijn 
leuke prijzen te winnen die 
dit jaar aangeboden worden 

Warme truiendag in 
Wijdemeren

door, IJsboerderij van Herk, 
Landgoed de Rading, Imke-
rij 't Schuurtje, Albert Heijn 
Kortenhoef en Blokker Kor-
tenhoef. Waar zouden we 
zijn zonder onze geweldige 
plaatselijke ondernemers. 
Dan merk je dat in onze 
gemeente verbondenheid en 
betrokkenheid echt leven.
 
Prijsuitreiking
Onze kersverse wethouder 
van milieu en duurzaam-
heid, Jan-Jaap de Kloet, 

neemt de prijsuitreiking op 
zich, die zal plaatsvinden op 
woensdag 15 februari op het 
Gemeentehuis.
 
Contact
Wilt u uw school alsnog 
opgeven voor de actie op 
de warmetruiendag of wilt 
u wellicht een prijs voor de 
kinderen doneren, dan kunt 
u daar contact over opne-
men met Marjolijn Bezemer 
van Natuurlijk Wijdemeren, 
tel. 06-19 64 25 52. 

Ga naar de facebookpagina 
Warmetruiendag Wijdeme-
ren en blijf op de hoogte van 
deze actie (en waar uiter-
aard uw foto's van uw eigen 
warme truiendag ook zeer 
welkom zijn!) en/of bekijk 
de landelijke website www.
warmetruiendag.nl voor in-
spiratie.

foto van klimaatzuster.nl 
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Door Kim van den Berg, 
FB De Wijdemeer

Bakkerij Mur is een begrip in 
Loosdrecht. Al ruim 110 jaar 
wordt de liefde voor het bak-
kersvak doorgegeven van va-
der op zoon. Het assortiment 
was niet altijd zo uitgebreid 
als wij nu gewend zijn van 
Willem en Gea Mur. Vroe-
ger was men tevreden met 
bruinbrood, witbrood en rog-
gebrood. Witte puntjes waren 
een luxe op zaterdag. 

Onze bakker Willem Mur 
start als bakker bij zijn 
ouders Jaap en Trijntje in 
1978. Dit lijkt een logische 
stap, maar dat was het niet. 
Voorheen had Willem altijd 
gezegd geen bakker te willen 
worden, maar na de HAVO 
stond zijn besluit opeens 
vast. In 1981 komt Gea offici-
eel aan zijn zijde. De bakkerij 
is een echt familiebedrijf 
want kinderen en andere 
familie leden dragen hun 
steentje bij in de bakkerij. 
Ook medewerkers ervaren de 
familiewarmte en zijn voor 
jaren vaste gezichten in de 

Bakkerij Mur sluit de winkeldeur

winkel. 
Door de vraag naar een uit-
gebreider broodassortiment 
en lekkernijen wordt er in 
1994 voor een tweede keer 
groots verbouwd en krijgt de 
bakkerij en winkel de layout 
zoals we die nu kennen. In 
2006 krijgt bakkerij Mur de 
hoogste waardering die je 
kunt krijgen; de koninklijke 
status! Welke uiteraard met 
de klanten wordt gevierd 
met heerlijke Loosdrechtse 

Sloepies. In 2009 wordt de 
bakker een bestelbakker. 
Uniek in Nederland en on-
danks dat het even wennen 
is voor iedereen, is het snel 
vertrouwd. Vaste klanten be-
stellen hun brood en banket 
voortaan vooraf en ‘losse’ 
klanten zijn welkom voor 
een iets beperkter assorti-
ment aan brood en lekkers. 
Wat alle jaren onveranderd 
is gebleven zijn de persoon-
lijke aandacht voor alle klan-

ten en het maken van heer-
lijke producten. De ruime 
klantenschare (soms al meer 
dan 40 jaar klant) gaat de 
bakkerij ontzettend missen 
en vele van hen willen Wil-
lem en Gea graag bedanken 
voor de goede service en het 
vele lekkers. De witte bollen 
worden door iedereen gepre-
zen als onovertroffen lekker. 
De puddingbroodjes die ter 
plekke werden gevuld waren 
zo lekker, daar at je je vingers 

bij op. De chipolatataart, de 
appelmeisjes, kerstbroden, 
de geboorte taarten. Ieder 
heeft zijn eigen fijne herin-
nering aan bakkerij Mur. 
Ook in het dorp hebben men-
sen het erover dat de bakke-
rij gaat sluiten. Dit klinkt als 
een droevig einde van een 
zeer gewaardeerde bakkerij, 
maar niets is minder waar! 
Dit is een nieuwe fase voor 
Willem en Gea en voor hun 
klanten. De klanten kunnen 
alsnog voor de heerlijke witte 
bolletjes en krentenbollen te-
recht bij de Jumbo in Nieuw-
Loosdrecht. Slagerij Gerard 
de Nooij op het Lindeplein 
blijft ook gewoon het brood 
en de bolletjes van bakker 
Mur verkopen! 
Voor Willem en Gea breekt 
een tijd aan van meer tijd 
voor leuke dingen. Ze vertel-
len dat ze gaan fietsen, varen 
en lekker gaan rommelen 
om het huis. Zij verheugen 
zich op het worden van opa 
en oma deze zomer in Augus-
tus.
Lieve Willem en Gea, be-
dankt voor 40 jaar bakken. 
We blijven genieten van 
jullie heerlijke bolletjes en 
brood! 

Muziek op schoot                                                                        
Muziekles Loosdrecht gaat 
weer van start met een korte 
cursus ‘Muziek voor Peuters 
en Kleuters’ op dinsdag 7 
februari in Loosdrecht. De 
cursus duurt 8 weken. Tijdens 
de schoolvakanties zijn er 
geen lessen. Deze cursus is 
geschikt voor kinderen in de 
leeftijd van twee tot vier jaar. 

In het bijzijn van een (groot)
ouder gaan de kleintjes op 
muzikale ontdekkingstocht, 
met als uitgangspunt “zul-
len we samen spelen, dan-

sen en zingen…!”
Muziekdocente Ellis Steen-
beek laat de kinderen een 
muzikaal en vrolijk avon-
tuur beleven, zodat op een 
eenvoudige manier en speel-
se wijze kennis gemaakt kan 
worden met muziek. Lekker 
zingen, trommelen, klap-
pen, stampen en dansen met 
elkaar is vooral erg gezellig. 
De kinderen leren hierdoor 
de taal van muziek. Ouders 
zitten veelal te kijken, zij 
vormen door hun aanwezig-
heid een veilige basis voor 
het kind. De lessen begin-

Muziekschool Loosdrecht doceert muzikaal plezier
nen om 10.00 uur en duren 
45 minuten. 
Muziek voor Peuters en 
Kleuters is een actieve cur-
sus waarin motoriek, sociale 
vaardigheden en de begin-
selen van muziek worden 
ontwikkeld. Bij de docente 
staat het plezier in muziek 
maken voorop!

Spelen met muziek AMV                                                                        
De Basisvorming Muziek is 
een cursus van 8 weken voor 
leerlingen uit groep 3 t/m 5 
(middenbouw) van de basis-

school. De jongens en meis-
jes gaan zingen, bewegen, 
noten leren lezen, blokfluit 
spelen en nog veel meer. 
Daarnaast leren zij muziek-
spelletjes op slaginstrumen-
ten spelen én ritmes herken-
nen en naspelen. Luisteren 
naar muziek: wát hoor je, 
de emotie in de muziek. 
Tijdens deze korte cursus 
wordt in een notendop spe-
lenderwijs ritmegevoel en 
melodisch inzicht ontwik-
keld en geeft de leerlingen 
een basis om met een instru-

ment te beginnen. Er zijn 
meerdere cursussen 'Spelen 
met Muziek' te volgen. De 
lessen worden verzorgd 
door muziekdocente Irene 
Hommels.
Ellis en Irene zijn beide be-
voegd docenten.

Kijk voor uitgebreide infor-
matie op de website: www.
muzieklesloosdrecht.nl 
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Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij Loosdrecht

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Stomerij &

OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM  15,00    -    DEKBED vanaf  17,00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede 
ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:
Broek korter maken voor maar  8,50
Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

WWW.VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL

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

Vertrouwd dichtbij voor:

• APK
• Onderhoud
• Reparatie

• Airco service
• Banden service + opslag
• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

Een nieuwe website met een 
actueel overzicht van beschik-
bare plaatsen, die verwijzers 
veel tijd bespaart met zoeken 
naar een juiste plaats in een 
zorglocatie. 

Zorgaanbieders in de regio 
Gooi & Vechtstreek en Eem-
land slaan de handen ineen 
om transferverpleegkundi-
gen en (huis)artsen sneller 
van dienst te zijn bij het vin-
den van de juiste zorg voor 
hun patiënten. Met de web-
site Verwijshulp.nl bieden zij 
dagelijks een actueel online 
overzicht van beschikbare 
plaatsen voor tijdelijk ver-
blijf of wonen met zorg in 
de regio Gooi & Vechtstreek 
en Eemland. Verwijshulp is 
eind 2015 ontwikkeld in de 
regio Rotterdam. Regio Gooi 
&Vechtstreek en Eemland is 
de eerste uitbreiding van dit 
unieke platform. Het gaat in 
de regio vooralsnog om een 
samenwerking tussen Ama-
ris Zorggroep, HilverZorg, In-
ovum en Vivium Zorggroep. 
Andere zorgaanbieders zijn 
welkom om mee te doen. 

“Na het succes van Verwijs-
hulp in Rotterdam zijn we 
heel blij dat we dit handige 
hulpmiddel ook kunnen 
aanbieden aan de verwijzers 
in onze regio. Wij nodigen 
andere zorgaanbieders in 
de regio Gooi & Vechtstreek 
en Eemland dan ook uit om 
zich aan te sluiten, zodat het 
overzicht zo volledig moge-
lijk wordt”, aldus Caroline 
Wuite, Manager Verkoop & 
Communicatie van Amaris 
Zorggroep.

Het Tergooi Ziekenhuis re-
ageert enthousiast op dit 
initiatief. Angela van de 
Schagt, Manager Ketenzorg 
& Innovatie van Tergooi Zie-
kenhuis geeft aan: “Wij zien 
in ‘Verwijshulp’ een zeer 
praktisch hulpmiddel om op 
een snelle wijze te bekijken, 
waar in de regio beschikbare 
plaatsen zijn voor patiënten 
die nazorg, revalidatie of 
langere vervolgzorg nodig 
hebben. Het voordeel is dat 
de website ook 24 uur per 
dag beschikbaar is om iets 
op te zoeken. 

Daar kunnen patiënten, fa-
milie, artsen en (transfer)ver-
pleegkundigen op de afde-
ling ook gebruik van maken. 
Wij zouden een uitbreiding 
met beschikbaarheid van 
wijkverpleegkundige zorg 
op de website nog een extra 
pluspunt vinden.” 

Alle beschikbare zorgplaat-
sen op een plek
Op Verwijshulp.nl vindt de 
verwijzer snel en eenvoudig 
de juiste zorg voor zijn pati-
ent op één plek, bijvoorbeeld 
bij een acute zorgvraag, een 
onhoudbare situatie thuis, 
tijdens ziekte of na een on-
geval. De verwijzer kan zoe-
ken voor een woning of een 
kamer voor tijdelijk verblijf, 
op specialisme (bijvoorbeeld 
crisisplaatsen of palliatieve 
zorg), locatie en postcode. 
Hierdoor wordt veel tijd be-
spaard en kan direct contact 
opgenomen worden met de 
zorgaanbieder die de juiste 
plaats beschikbaar heeft. Zo 
zorgen de samenwerkende 
zorgaanbieders met elkaar 
dat de patiënt zo snel moge-
lijk de juiste zorg krijgt.

Samenwerkende zorgaanbieders 
lanceren Verwijshulp.nl 

Woensdag 8 februari aan-
staande is er weer een oude-
renmiddag in het Wijkgebouw 
aan de Eikenlaan 17a in Loos-
drecht. Het begin tom 14.30 
uur en de koffie of thee staat 
voor u  klaar.

Voor deze middag kan de ge-
plande activiteit helaas niet 
doorgaan, maar laat u verras-
sen wat er komt.
U bent allen weer van harte 
welkom. Het organisatie-
team ziet uit naar uw komst!

Ouderenmiddagvervolg Anky's in de dop

Uw advertentie in de 
Nieuwsster? kijk op

DENIEUWSSTER.NL

dek je welke het beste bij jou 
passen. Deze basisopleiding 
bestaat uit paardrijlessen, 
aangevuld met informatie 
uit het boek 'Leer paardrij-
den met plezier'. In dit boek 
staat alles wat je moet weten 
over paarden, zoals over 
verzorging, omgang en de 
basisbeginselen van paardrij-
den. Bij het boek zit ook een 
proevenboekje. Elke maand 
wordt er op Hallinckveld een 
FNRS wedstrijddag georgani-
seerd waarbij je kan worden 
getoetst. Je behaalde resulta-
ten worden bijgehouden in 
jouw persoonlijke bronzen 
ruiterpaspoort. Bij de beoor-
deling wordt alleen naar jou 
als ruiter gekeken: Kun je 
onafhankelijk zitten, geef je 
de hulpen op een duidelijke 
maar sympathieke manier, 
kun je bepaalde oefeningen 
en lijnen in de rijbaan op 
een correcte manier rijden. 
Daarnaast doe je ook be-
langrijke kennis op rondom 
paarden, hun gedrag, hoe je 
met ze moet communiceren, 
en hoe je ze het beste kunt 
verzorgen. Heb je de bronzen 
fase afgerond, dan heb je ba-
siskennis van paarden, ben je 
goed op weg naar het ontwik-
kelen van een onafhankelijke 
zit en kun je gedoseerd ef-
fectieve hulpen geven. Zodra 

je de promotiepunt op het  
hoogste niveau van de bron-
zen fase, de F12 proef, en 
een voldoende theorietoets 
behaald, heb je de bronzen 
status bereikt en daarmee 
een bronzen speld verdiend.

Op deze eerste FNRS wed-
strijddag van 2017 waren er 
in totaal drie rubrieken en de 
prijzen gingen deze keer naar 
allemaal dames: 

In de eerste rubriek, voor 
jonge beginnende ruiters, 
stonden op het podium: 
1e plaats: Joukje Beckers met 
de pony Chippie
2e plaats ex aequo: Mila Sie-
beling op Mandy en Jin Junte 
op Maywood
3e plaats: Lune Heiwegen op 
Mandy

In de tweede rubriek, voor 
jonge gevorderde ruiters, 
stonden op het podium:
1e plaats: Emma van Nistel-
rooy op Jill
2e plaats: Fiene van Wichen 
op Harry
3e plaats: Josephine Tacken 
op Myrna

In de derde rubriek, voor 
volwassen ruiters, stonden op 
het podium:

1e plaats: Zuzana Korajlija op 
Nouvelle
2e plaats: Esmeralda de Vink 
op Hylkje
3e plaats: Lonneke Bodaar op 
Tyra

Alle winnaars waren super 
blij en de pony’s en paarden 
werden extra verwend. Win-
nares volwassen Zuzana; “Ik 
heb zo fijn gereden het ging 
echt heel goed. De sfeer en de 
mensen van de manege ma-
ken dat ik hier graag paard-
rijd.” 
 
Hellen Rotteveel, eigenaresse 
van de manege (samen met 
moeder Thea Schouten) kon-
digde een leuke Valentijnsac-
tie aan voor de Hallinckveld 
ruiters; Maak voor jouw 
lievelingspaard een mooie Va-
lentijnskaart en win een foto-
shoot met je lievelingspaard! 
De winnaar wordt op 14 fe-
bruari Valentijnsdag bekend 
gemaakt. 

De volgende FNRS wedstrijd-
dag is op 19 februari. Ieder-
een is welkom om te komen 
kijken! Manege Hallinckveld, 
Nieuw Loosdrechtsedijk 133, 
www.hallinckveld.nl, volg de 
Facebookpagina
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Kort
162 nieuwe woningen
Na jaren van crisis werd er in 2016 voor het eerst weer 
gebouwd. Er kwamen maar liefst 162 nieuwe woningen 
bij in de gemeente Wijdemeren. Ook voor 2017 staan er 
alweer een aantal nieuwbouwprojecten gepland. Denk 
bijvoorbeeld aan de woningen en appartementen op 
het voormalig Knorr-terrein in Loosdrecht, het project 
NederVecht en huurwoningen op de plek van het 
voormalig gemeentehuis in Nederhorst den Berg. 

Wat zijn uw sportieve wensen?
Iedereen moet kunnen bewegen en sporten, ook onze 
inwoners van 60 jaar en ouder. Sportservice ’t Gooi heeft 
samen met beweegcoach Beppie de Bunt van Inovum een 
vragenlijst opgesteld om te inventariseren wat eventuele 
drempels zijn om te gaan bewegen en welke sportieve 
wensen 60-plussers in onze gemeente hebben. We nodi-
gen u uit om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst 
vindt u op www.vragenlijst2017.tk. Wilt u de vragenlijst 
op papier ontvangen? Neem dan contact op met de be-
weegcoach: 06 31 59 58 47. U kunt de vragenlijst invullen 
tot en met 15 februari 2017.

WhatsAppen met de gemeente
Sinds december kunt u de gemeente Wijdemeren ook be-
reiken via WhatsApp. Dit kan op het telefoonnummer 06 
12 79 45 41. Op werkdagen reageren wij tussen 09:00 en 
16:00 uur. WhatsApp is vooral bedoeld voor eenvoudige 
vragen. Heeft u een ingewikkeld vraagstuk dan kunt u het 
beste bellen of mailen. U kunt niet naar het WhatsApp-
nummer bellen, maar naar 14 035. 

Volg ons @gemwijdemeren

In 2016 zijn de kinderhofjes op de 
begraafplaatsen Berestein in ’s-Graveland 
en De Rading in Loosdrecht opgeknapt. 
Op de Hornhof in Nederhorst den Berg is 
ook een kinderhofje gekomen. Hiermee 
zijn er mooie plekken ontstaan om 
overleden kindjes te herdenken. 

In de afgelopen periode is er op ieder kinderhofje een 
passend kunstwerk geplaatst. Wethouder Theo Reijn: 
“We hebben kunstenaars uit de gemeente uitgenodigd 
om een ontwerp in te sturen. In overleg met nabestaan-
den van de graven in de hofjes is de uiteindelijke keuze 
voor de kunstwerken gemaakt. Het is mooi dat we dit 
samen hebben kunnen doen.”

Berestein
Op begraafplaats Berestein is gekozen voor een boom. 
De bladeren van de boom kunnen bedrukt worden 
met een tekst of de naam van het overleden kindje. 
Kunstenaar Joost Zwagerman: “De boom symboliseert 
voor mij onsterfelijkheid. Door de wortels onder de grond 

en de bladeren en takken die bijna rijken tot aan de he-
mel ontstaat er een verbinding tussen ons bestaan hier en 
de plek tussen de sterren.” 

De Hornhof
Het kinderhofje op de Hornhof heeft de vorm van een 
vlinder. Ook het kunstwerk bestaat uit vlinders en harten. 
Het werk is gemaakt door kunstenaarsduo Marianne van 
Dedem-Henstra en Lolke van der Bij: “Het kunstwerk be-
weegt mee met de wind. Dit staat symbool voor het mee-
buigen met het leven.” De vlinders en harten staan voor 
de verloren kindjes. Met de kunstenaars kan een hart of 
vlinder worden ontworpen voor aan het kunstwerk.

De Rading
Het kinderhofje op De Rading is te bereiken via de kin-
derdroom. Kunstenaar René de Haan heeft een poort 
gemaakt waarin afbeeldingen zijn uitgesneden die pas-
sen bij de belevingswereld van kinderen. “Als je vanuit de 
poort omhoog kijkt, zie je bijvoorbeeld een sterrenhemel. 
De uitgesneden figuren kunnen nabestaanden laten be-
drukken met de naam van het overleden kindje.”

Kunstwerken op de kinderhofjes
De Hornhof De Rading Berestein

Wilt u in 2017 ook duurzamer leven? 
Stap dan vaker op de fiets, ga voor 
duurzame maatregelen in huis en 
zet seizoensgroenten op tafel in 
plaats van vlees.

Duurzame maatregelen voor uw woning vragen een 
investering. Gelukkig zijn er veel financieringsmogelijkhe-
den. Op www.energiesubsidiewijzer.nl ontdekt u snel en 
simpel welke subsidies en leningen er zijn om uw woning 
energiezuiniger te maken. Energie besparen hoeft niet 
altijd geld te kosten. Zet de verwarming bijvoorbeeld een 
graadje lager, wees zuinig met warm water en doe lam-
pen uit als u een kamer verlaat.

Energiezuinige apparatuur
De apparaten in onze huishoudens gebruiken ongemerkt 
veel energie. De wasdroger, koelkast en losse vriezer 
blijken de grootste energieslurpers. In een gemiddeld 

huishouden gaat jaarlijks 
90 euro naar sluip-
stroom voor apparaten 
die niet gebruikt wor-
den. Voorkom onnodig 
stroomverbruik en zet 
apparaten helemaal 
uit. Kies bij de aanschaf 
van nieuwe apparaten 
voor een energiezuinige 
variant. 

Eten en drinken
Bewuster eten en 
drinken draagt bij aan een beter milieu en minder CO2-
uitstoot. Let bij het doen van de boodschappen op zaken 
als het beter leven keurmerk, de ASC-certificering en 
koop vaker seizoensproducten. Deze producten zijn min-
der belastend voor het milieu en vaak goedkoper. Het 

eten van meer groente en minder vlees is bovendien be-
ter voor het klimaat. Met slim kopen, koken en bewaren 
voorkomt u voedselverspilling. Want jaarlijks gooien we 
bijna 50 kilo goed voedsel per persoon weg, dat is zo’n 
150 euro per persoon! 

Ga voor duurzaam
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Op 2 februari start in De Bergplaats in 
Nederhorst den Berg een nieuwe 
beweegactiviteit voor 60-plussers. 
Er is nog plek voor enkele deelnemers.

De activiteit is opgezet in samenwerking met de beweeg-
coach en Sportservice ’t Gooi. Fysiotherapeut Martie 
Hansen verzorgt de lessen. Zij werkt al ruim vijftien jaar 
als fysiotherapeut bij Therapie Practicum Nederhorst den 
Berg. Onder haar begeleiding worden rustige oefeningen 
op en rond de stoel gedaan. Hierdoor verbetert u de 
spierkracht en mobiliteit van uw lichaam. Door de oefe-

ningen blijft uw lichaam bovendien langer soepel. Kom 
geheel vrijblijvend naar een proefles om te ervaren wat 
beweging voor uw lichaam doet.

Meer informatie
Het bewegingshalfuur vindt iedere donderdag van 14.00 
tot 14.30 uur plaats in De Bergplaats in Nederhorst den 
Berg. De proefles is gratis, daarna zijn de kosten 17,50 
euro per maand. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Therapie Practicum Nederhorst den Berg: 
(0294) 25 38 38.

60-plussers in beweging

Wist u dat u de gemeentelijke sporthal 
Eikenrode in Loosdrecht kunt huren voor 
sport- en spelactiviteiten?

Tijdens schooltijden is de sporthal in gebruik door leer-
lingen van de Loosdrechtse basisscholen, maar daarna 
kunnen verenigingen, particulieren, bedrijven en andere 
organisaties de sportzaal huren. Momenteel is er op vrij-
dagmiddag, zaterdag en zondag nog ruimte voor nieuwe 
huurders. De openingstijden van de sporthal zijn flexibel. 

Faciliteiten
De sporthal heeft het formaat van twee volleybalvelden 
en beschikt over zowel groot als klein sportmateriaal, 
zoals matten, doeltjes, netten, ballen, lintjes et cetera. De 

hal is hierdoor geschikt voor verschillende zaal-
sporten. Het is mogelijk om een halve zaal of 
de hele zaal te huren. Reserveer de sporthal of 
het veld minimaal twee weken van tevoren.  

De Blijk en De Fuik
Sporthal De Blijk in Nederhorst den Berg en 
sporthal De Fuik in Kortenhoef zijn niet in be-
heer van de gemeente, maar worden gepacht 
door particulieren. Voor verhuurinformatie 
kunt u direct met de betreffende sporthal con-
tact opnemen.

Meer informatie 
Wilt u de sporthal Eikenrode eenmalige of voor meer-

dere keren huren of wilt u meer weten over de tarieven? 
Neem dan contact op met de gemeente via 14 035 of 
sporthalbeheer@wijdemeren.nl Sporthal Eikenrode be-
vindt zich op de Laan van Eikenrode 49 in Loosdrecht.

Sporthal te huur

Op 10 en 11 maart steekt heel Nederland de 
handen uit de mouwen tijdens NLdoet, een 
initiatief van het Oranjefonds. Op deze dag 
zetten vele vrijwilligers zich in om klussen 
te doen waar normaal gesproken te weinig 
handen voor zijn. 

Heeft uw vereniging, instelling of organisatie nog een 
karwei liggen waar u tegenaan hikt? Meld hem dan aan 
via www.nldoet.nl. Daardoor wordt de klus zichtbaar 
voor vrijwilligers die u graag komen helpen. Er zit geen 
maximum aan het aantal klussen dat u als organisatie 
kunt aanmelden. Voor de gemeente Wijdemeren zijn in-
middels tien klussen gemeld. Het aanmelden van nieuwe 

klussen kan nog tot en met  9 maart. Natuurlijk kunt u dit 
het beste zo snel mogelijk doen, dan hebben vrijwilligers 
nog ruim de tijd om zich voor uw klus in  te schrijven. 

Doe ook mee!
Wilt u op 10 en 11 maart een dag(deel) de handen uit de 
mouwen steken voor een stichting, vereniging of zorgin-
stelling? Meld u dan aan voor een van de klussen in de 
gemeente Wijdemeren. U maakt dan kennis met vrijwil-
ligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. 
Ook scholen en bedrijven kunnen zich aanmelden voor 
NLdoet. Meer informatie over de klussen in Wijdemeren 
is te vinden op www.nldoet.nl

Meld uw klus voor NLdoet

Eind vorig jaar ondertekende wethouder 
Theo Reijn de overeenkomst voor het 
nieuwbouwproject Erve Knorr op het 
voormalige Knorr-terrein in 
Nieuw-Loosdrecht. 

Afgelopen vrijdag startte de verkoop van 16 rijwoningen, 
24 twee-onder-een- kapwoningen en één vrijstaande 
woning. Naar verwachting start de bouw nog voor de 
zomer van 2017. In een later stadium zullen ook de twee 
appartementengebouwen met huurwoningen (sociale 
en middeldure huur) aangeboden worden. De verhuur 
van deze woningen start medio 2018. Meer informatie: 
www.erveknorr.nl.

Verkoop Erve Knorr gestart
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Breukeleveen
- Herenweg 3: plaatsen beschoeiing (24.01.17)
- Herenweg 66: vervangen en renoveren toegangsbrug (24.01.17)
- Herenweg 129: bouwen boothuis (23.01.17)
’s-Graveland
-  Leeuwenlaan 42: restaureren schutting op landgoed Jaglust 

(13.01.17)
Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan 23: plaatsen dakkapel (12.01.17)
- Gabrielweg 6: graven nieuwe waterlopen (25.01.17)
- Kortenhoefsedijk 81: plaatsen dakkapel (22.01.17)
- Moleneind 7 b: bouwen woning (22.01.17)
Loosdrecht
-  De Kreek 26: plaatsen balkon, botenhuis, hek en waterwerk 

(20.01.17)
- Horndijk 27: aanbrengen beschoeiing en brug (25.01.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 245: bouwen berging (23.01.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: verleggen oeverlijn (13.01.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: verleggen oeverlijn (13.01.17)
Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1: gebruiksmelding kinderdagverblijf (11.01.17)
- Dammerweg 115: plaatsen poort (17.01.17)
- Fazantenlaan 3: verhogen nok (17.01.17)
- Middenweg 92: uitbreiden woning (12.01.17)
-  Voorstraat 35: oprichten appartementengebouw en 2 twee-onder-een-
kapwoningen (11.01.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Ankeveen
- Schimmelpenninckhof 12: plaatsen dakkapel (19.01.17)
Breukeleveen
- Herenweg 66: bouwen woning (24.01.17)
’s-Graveland
- Leeuwenlaan sectie B 2651 en 2820: gebruik pad achter Jagtlust 
(25.01.17)
Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 32: plaatsen dakkapellen en vergroten kelder 
(19.01.17)
Loosdrecht
- Van Ostadelaan 17: plaatsen erker aan voorzijde woning (24.01.17)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 115: plaatsen poort (24.01.17)
- Reeweg 18: wijzigen staalconstructie (20.01.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Breukeleveen
- Herenweg 2a, b en c: bouwen drie woningen 
Loosdrecht
- Hallincklaan 12: plaatsen kap op garage 
- Nootweg 19: plaatsen kap op woning 
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 31: maken zij- en achteraanbouw 
- Nieuw Walden 15: vergroten bedrijfswoning 

Melding Activiteitenbesluit (Milieu)
- Thermoplus b.v., Moleneind 61, realiseren gesloten bronsysteem

- Thuiz bij, Blijklaan 1, Nederhorst den Berg, veranderen bedrijf 

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure 
open. Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevo-
land & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 63 33 000.

Ontwerpbestemmingsplan Verplaatsing 
agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/
Eilandseweg Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg Neder-
horst den Berg en de hierbij behorende stukken ter inzage worden 
gelegd.

Het plan
Het agrarisch bedrijf wordt verplaatst naar de Eilandseweg. De grond is 
gelegen tussen de Torenweg en het perceel Eilandseweg 26. De vrijko-
mende locatie aan het Juliana-Bernhardplein wordt benut voor de bouw 
van twaalf woningen en bijbehorende infrastructuur. Het plangebied 
wordt ontsloten op de Torenweg. De twee aanwezige bedrijfswoningen 
(Juliana-Bernhardplein nrs.  6 en 7) worden burgerwoningen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen 
vanaf vrijdag 3 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het plan 
kan worden ingezien in het gemeentehuis (afd. ruimtelijke ontwik-
keling), Rading 1 te Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 
uur en op de landelijke website van het ministerie van VROM: www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt u schriftelijk 
en/of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van 
de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het 
mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van 
informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Lieste van de afde-
ling Ruimtelijke Ontwikkeling (035) 65 59 446.

Verleende vergunningen/ontheffingen 
APV en Bijzondere Wetten
Kortenhoef
-  Willem de Kwant jr. Ankeveen, Parklaan, kermis van 5 tot en met 9 
april 2017 (16.01.17)

Loosdrecht
-  J.F. Melissen, terrein aan de Tjalk, kermis van 29 maart tot en met 2 

april 2017 (17.01.17)
-  Aalberts Bouw BV, Oud-Loosdrechtsedijk 105, brandveilig gebruik 
feesttent op 2 en 3 februari 2017 (26.01.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen 
haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

Toevoeging aanwijzingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 
2016 de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De 
Porseleinhaven), ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, tweede 
lid, APV, aangewezen als gebied met een verbod op inname van een 
permanente ligplaats voor:
•  Recreatievaartuigen: met uitzondering van vaartuigen tot een 

maximale lengte van 24 meter in een periode van 48 uur waarbinnen 
maximaal één overnachting mag plaatsvinden.

•  Vaartuigen welke bedoeld zijn voor het vervoer van personen: met 
uitzondering van het op- en afstappen van toeristen/recreanten op de 
gemeentelijke steiger.

Deze regel zal op 9 februari in werking treden.
Dit besluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Kennisgeving Incidentele Festiviteiten
Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32 op 3 februari 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Mandaatbesluit regionale uitvoerig be-
stuurlijke boete Sociale Zekerheidswetten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 januari 
2017 het volgende besluit hebben genomen: Mandaatbesluit regionale 
uitvoering bestuurlijke boete Sociale Zekerheidswetten.

Een bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie, waarbij een geldsom 
moet worden betaald. De boete kan worden opgelegd als de uitke-
ringsontvanger de inlichtingenplicht schendt. Er komt een gezamenlijke 
boeteambtenaar voor de regio Gooi en Vecht.

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

Het besluit kunt u inzien op www.wijdemeren.nl en op het gemeente-
huis, Rading 1, Loosdrecht.

Verkeersbesluiten 
-  Bernard van Beeklaan t.h.v. huisnr. 143 Kortenhoef opheffen van 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandig-
heden belanghebbende 17-01-2017 (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien 
in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
via telefoonnummer: (035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het 
indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een uitspraak 
van de rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 
190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 59 557. Het indienen 
van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemza-
ken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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De gemeente regelt alle jeugdhulp, 
ondersteuning, dagbesteding en 
beschermd wonen. U kunt ook bij ons 
terecht voor ondersteuning om langer 
zelfstandig te wonen. En voor zaken 
op het gebied van werk en inkomen. 
We zorgen daarbij zoveel mogelijk voor 
één aanspreekpunt.

Persoonlijke situatie 
Heeft u vragen over jeugdhulp, zorg en werk? Dan kunt 
u bellen tijdens kantooruren naar 14 035. Daarna volgt 
vaak een gesprek. Tijdens het gesprek wordt uw persoon-
lijke situatie in kaart gebracht. De medewerker van de 
gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning nodig 
is. Eventueel met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers 
of mantelzorgers.

Sociaal wijkteam
Het sociaal wijkteam is aan zet als hulp uit uw omgeving 
niet voldoende is of uw huishouden te maken heeft met 
meerdere problemen tegelijk. De medewerkers van het 
sociaal wijkteam zijn deskundig op het gebied van jeugd-
hulp, Wmo, werk en inkomen. Het team werkt nauw sa-
men met hulpverleners, zoals huisartsen, maatschappelijk 
werkers en wijkverpleegkundigen.

Vragen over jeugdhulp, zorg en werk?
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Een deel van de voormalige 
boerderij van ome Hendrik 
Schoenmaker en zijn vrouw 
Lena aan de Oud-Loos-
drechtsedijk is verbouwd en 
door de huidige eigenaresse 
Jolanda Goverts stijlvol aan-
gekleed. Hendrikshoeve is be-
schikbaar voor een High tea  
of als vergaderlocatie. 

De hoeve is met behoud van 
authentieke bouwmateria-
len tot een sfeervolle ruimte 
ingericht, als ook functio-
neel en modern. De locatie 
is geschikt voor twee tot 
zestien personen. De grote 
ramen geven vrij uitzicht 
op de moestuin waar de 
ingrediënten groeien voor 
de eigengemaakte jams en 

chutneys. Jolanda bakt al 
jaren met veel plezier aller-
lei soorten gebak. Ze volgde 
een opleiding aan het ROC 
Amersfoort om de kneepjes 
van het banketbakken onder 
de knie te krijgen, maar leer-
de het voornamelijk door 
veel zelf te doen. De High tea 
op de Hendrikshoeve wordt 
bereid met waar mogelijk, 

biologische producten, zon-
der rare toevoegingen en 
glutenvrij is ook mogelijk. 
Rond Valentijnsdag kan je 
er genieten van een speciale 
Valentijn’s High Tea.
In de zomer wordt van het 
biologisch gekweekte fruit 
uit de boomgaard en moes-
tuin lekkere jam gemaakt in 
verschillende smaakcombi-

naties. Deze jam wordt ook 
verkocht via de website.
Wilt u graag het verblijf 
afwisselen met een activi-
teit als fietsen, kanoën, een 
zeiltochtje of suppen? Vraag 
gerust naar de mogelijk-
heden en arrangementen. 
Hendrikshoeve Oud-Loos-
drechtsedijk 132, Loosdrecht
www.hendrikshoeve.nl

‘Nieuw in Loosdrecht!’

Hendrikshoeve High Tea & Vergaderlocatie

De Lionsclub Loosdrecht e.o. 
zet zich ook dit jaar weer in 
voor de landelijke inzame-
lacties van Douwe Egberts 
waardepunten. 

In tegenstelling tot voor-
gaande jaren start de actie 
dit keer in de maand febru-

ari in plaats van december. 
Verder blijft de actie hetzelf-
de. Alle ingeleverde punten 
worden verzilverd voor pak-
ken koffie en alle pakken 
worden gedoneerd aan de 
regionale Voedselbank. Doet 
u alstublieft weer mee voor 
dit goede doel? De inzamel 

adressen in Loosdrecht zijn 
de Jumbo aan de Nootweg 
en apotheek Loosdrecht aan 
de Nieuw Loosdrechtse dijk. 

Voor overige adressen en 
informatie kijk op www.
Lionshelpen.nl.

Douwe Egberts 
Waardepuntenactie 2017

LBV Heren 1 Kampioen
Op zondag 29 januari werd het 
Heren 1 van LBV kampioen 
van de najaarscompetitie regio 
midden. Met overmacht zijn 
Bart van Beek, Patrick Hoeben, 
Milco Hagen, Harry Lekranty, 
Bert jan Siebesma en invaller 
Michaël Thenu ongeslagen in 
deze competitie. Ook deze fi-
nalewedstrijd thuis in sportzaal 
Eikenrode wonnen zij tegen Ma-
riken M1 uit Nijmegen met 6-2. 
Er werden 4 singles en 4 dub-
bels gespeeld. Heren 1 promo-
veert nu naar de Eerste Klasse. 
Met een gemiddelde leeftijd 
van 45 zijn ze niet het jongste 
team maar waren dit seizoen 
wel de meest gevreesde.

Voorzitter Hans Noorman; 
“Ze hebben de competitie 
vrij gemakkelijk naar zich 
toegetrokken. Alle benodigde 
kwaliteiten voor hoog niveau 
badminton zijn in het team 
vertegenwoordigd. Het zijn 
soepele spelers, goede kijkers, 
slaan keihard en blijven de 
wedstrijd uitvechten.”

Het ziet er allemaal heel ont-
spannen uit als je naar de la-
chende gezichten kijkt van de 
mannen en vrouwen die aan 
het spelen zijn, maar niets is 
minder waar, niks (behalve 
de sfeer) is ontspannen in je 
lichaam bij badminton, alle 
spieren doen mee, badminton 

is één van de fysiek zwaarste 
sporten die er zijn. De LBV 
(Loosdrechtse Badminton 
Vereniging) staat regionaal 
bekend als sterk spelend en 
in ’t Gooi als de gezelligste 
vereniging. Zij weten sport 
en ontspanning goed te 
combineren. De jongste spe-
ler bij de badmintonclub is 
Jasper (26) en Wil Brugman 
is met zijn 70 jaar de nestor 

van de club, ook hij speelt nog 
wekelijks energiek en fanatiek 
zijn partijtjes mee.  
Dit jaar speelt het LBV Mix 
team1, bestaande uit Monique 
Hoeboer, Kim Cramer, Björn 
Hottinga, Jasper van Peursem 
en Adrie Gaarenstroom voor 
de eerste keer in de 2de klasse, 
en eindigden zondag op een 
zeer verdienstelijke tweede 
plaats in de competitie. Het 

Foto; Adrie Gaarenstroom

Jaarlijks neemt het aantal 
inwoners dat naar een van 
de vier scheidingsstations in 
de regio Gooi en Vechtstreek 
komt toe, meldt het GAD. Af-
gelopen jaar telden de schei-
dingsstations samen voor 
het eerst meer dan 600.000 
bezoekers. 

In vijf jaar tijd is het aantal 
bezoekers met meer dan 5% 
gestegen. Logischerwijs bete-
kent dit ook een toename in 
het aantal grondstoffen dat 
zij kwamen brengen. Hart-
stikke mooi, want hoe meer 
gescheiden afval zij naar de 
scheidingsstations brengen, 
hoe meer er hergebruikt kan 

worden als grondstof voor 
nieuwe producten. 

Grondstoffen uit afval her-
gebruiken is beter voor het 
klimaat en de toekomst 
dan zogenaamde ‘primaire’ 
grondstoffen aan de aarde 
onttrekken. Afgelopen dins-
dag benadrukte staatssecre-
taris Dijksma (milieu) nog 
eens: “We moeten af van de 
wegwerpcultuur en anders 
denken over grondstoffen en 
afval. We moeten de verspil-
ling van grondstoffen en de 
uitputting van onze aarde 
aan pakken”.

‘Goed bezig!’

Steeds meer bezoekers 
op scheidingsstations

tweede mix team van Jeroen 
Tissink is tweede geworden in 
de vierde klasse.
De club heeft over de hele li-
nie een zeer goed competitie 
seizoen gedraaid.
Het Heren1 gaat samen met 
twee mix teams verder in de 
kleinere voorjaarscompetitie 
die van februari tot en met 
mei gaat plaatsvindt. In maart 
organiseert de club weer het 
jaarlijkse Gert Schipper toer-
nooi waarop vrij ingeschreven 
kan worden (zie website). De 
badmintonclub heeft nog 
ruimte voor nieuwe leden, 
voor een evenwichtige balans 
worden twintigers en derti-
gers uitgedaagd om eens te ko-
men kennismaken met deze 
pittige leuke sport. 
Ga naar de website 
www.lbv-loosdrecht.nl 
voor meer informatie.

Met bloemen en een beker 
waaruit de champagne fees-
telijk werd gedronken is het 
Heren 1 van LBV officieel door 
de aanwezigen gehuldigd. Het 
was nog lang gezellig.
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Het liep bij het begin in oktober 
2015 nogal stroef. Maar terug-
kijkend is er veel werk verzet, 
zijn er goede contacten gelegd 
en weten de mensen De Be-
weegcoach van Wijdemeren te 
vinden. Inovum werd destijds be-
reid gevonden in samenwerking 
met Sportservice ’t Gooi en de 
gemeente Wijdemeren om een 
Buurtsportcoach aan te nemen, 
met als doel de mensen meer te 
laten bewegen op een manier die 
zij leuk vinden. 

Deze behoefte is ontstaan door-
dat mensen ouder worden, veel 
langer zelfstandig wonen en 
graag zo lang mogelijk daarbij 
fit blijven. Beppie van de Bunt 
is sinds 2002 al veel in contact 
met ouderen door haar werk-
zaamheden bij het zorgloket en 
de receptie van Inovum, waar-
door zij werd benaderd om 
deze functie te vervullen. Maar 
Buurtsportcoach klonk te fana-
tiek dus dat veranderde gaande 
weg in het meer vriendelijke 
Beweegcoach. 
De enorme hoeveelheid aan-
bieders van sport, spel en bewe-
ging moesten in kaart gebracht 
worden, en de juiste contacten 
gelegd zoals oa met  fysiothe-
rapeuten en huisartsen. Inmid-
dels weten zij haar goed te 
vinden. Daarnaast heeft Beppie 
verschillende activiteiten opge-
zet en vrijwilligers geënthousi-
asmeerd om te helpen. Beppie 
is werkzaam vanuit Veenstaete 
in Kortenhoef, de Emtinckhof 
in Nieuw-Loosdrecht en sinds 
kort coördineert zij ook een 
beweeggroep onder begelei-
ding van een fysiotherapeut 
vanuit De Bergplaats in Neder-
horst den Berg. Zowel voor de 
bewoners als voor zelfstandig 
wonende mensen uit het dorp 
zijn zij bereikbaar. 
Beweegcoach Beppie heeft in 
het afgelopen jaar succesvol 
twee wandelclubs opgezet, één 
in Loosdrecht en één in Korten-
hoef. Heerlijk een frisse neus 
halen in de natuur. De groepjes 
worden samengesteld naar 
kunnen, dus niet alleen voor 

Beppie van de Bunt ruim 1 jaar 
Beweegcoach van Wijdemeren 

goede lopers, maar ook voor 
mensen met een loophulpje 
of in een rolstoel, zo is een ge-
zonde wandeling voor iedereen 
mogelijk. Zodra het weer het 
toelaat gaan ze weer van start.

Er is voor iedereen een passende 
activiteit te vinden. 
Nu het in de wintermaanden 
buiten te nat, glad of koud is 
om te wandelen wordt er bin-
nen met veel plezier en sportief 
competitief gebowld op de Wii 
computer in de Emtinckhof. 
Reken maar dat het welver-
diende kopje koffie dan goed 
smaakt. Elke maandag wordt 
er koersbal gespeeld van 14.00 
tot 16.00 uur, een laagdrem-
pelig verrassend spel waarbij 
geen kracht nodig is. Vanaf 21 
februari zal onder begeleiding 
van Corona de dagactiviteit 
van sport, spel en beweging 
op dinsdagmiddag van 14.30 
tot 15.45 uur in de Emtinck-
hof worden georganiseerd, 
ook mensen van buitenaf zijn 
welkom. In het Walderveen 
zwembad kan men ’s-ochtends 
‘vrij zwemmen’, rustig zwem-
men zonder spelende kinderen 
in weldadig warm water van 32 
graden. Zwemmen maakt de 
spieren sterk en soepel. Of wat 
te denken van Jeu de Boule? 
een oud spel dat tot op hoge 
leeftijd gespeeld kan worden, 
zowel binnen als buiten. Bij 
Petanqueclub De Gooiers op 
het Jagerpaadje wordt de mo-
gelijkheid geboden om het spel 
vrijblijvend uit te komen pro-
beren. Ook bij het Fysioprak-

tikum of het Achmea Health 
Center zijn onder professionele 
begeleiding diverse sportivitei-
ten te beleven. In Kortenhoef/’s-
Graveland wordt Country Line 
Dansen 50+, Handboogschie-
ten, Nordic walking en Pilates 
50+ aangeboden, activiteiten 
waar men misschien niet in 
eerste instantie aan denkt 
maar geweldig leuk zijn om te 
doen. 
Regelmatige lichaamsbewe-
ging houdt hart en bloedvaten 
beter in conditie, vermindert 
stress, bevordert de weerstand 
en conditie, en geeft een alge-
heel gevoel van welbevinden. 
Beppie van de Bunt helpt en 
adviseert u bij het vinden van 
de activiteit die u leuk vindt. 
Zij heeft in het overzichtelijke 
boekje ‘Sport- en beweegaan-
bod voor inwoners van 60+ in 
Wijdemeren’ alle aanbieders 
van activiteiten op een rijtje 
gezet. Ook op de website www.
sportservicehetgooi.nl is deze 
informatie te vinden.
Voor de nodige ondersteuning 
in haar werk is Beppie op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. 
Mensen die flexibel zijn, een 
goede omgang met ouderen 
hebben, geduldig zijn, het 
leuk vinden om mee te den-
ken over de ontwikkeling van 
nieuwe activiteiten en het 
meehelpen aan de uitvoering 
ervan. Het is leuk en dankbaar 
werk, schroom niet om eens 
te informeren. Zij is te berei-
ken via email b.vandebunt@
inovum.nl of telefonisch op 
035-5888218/06-31595847

Wijdemeren2020 is zeer ver-
heugd met dit resultaat, dat 
ook aantoont dat deze vorm 
van inspraak wel degelijk zin 
heeft gehad en dat de Gemeen-
teraad heeft geluisterd naar 

de inwoners van Wijdemeren. 
Door het voorkomen van 
een ‘snelle fusie’ komen er 
in maart volgend jaar (2018) 
gewoon gemeenteraadsverkie-
zingen, waarbij de inwoners 

Burgerinitiatief Wijdemeren2020:                                                             
van Wijdemeren via hun stem 
democratisch kunnen kiezen 
hoe de toekomst van deze 
gemeente eruit zal komen te 
zien. Zo hoort het ook!

Megaklus geweest                                                                                         
De door Wijdemeren2020 
georganiseerde petitie heeft 
een grote rol gespeeld in het 
bereiken van deze uitslag en 
was een duidelijk signaal naar 
de politiek dat het draagvlak 
voor een fusie volkomen 
ontbreekt. Wijdemeren2020 

“We hebben ons doel bereikt maar blijven waakzaam!” 
Na twee jaar intensief actievoeren, met als hoogtepunt de succes-
volle Petitie die 7.734 maal is ondertekend, heeft burgerinitiatief 
Wijdemeren2020 haar doel bereikt: de geplande fusie van Wijde-
meren met Hilversum is van de baan. De Gemeenteraad heeft een 
‘Zienswijze’ naar de provincie gestuurd waarin klip en klaar staat dat 
Wijdemeren zelfstandig blijft. Er komt geen bestuurlijke fusie en ook 
geen ambtelijke fusie.

dankt iedereen die zijn/haar 
handtekening onder de petitie 
heeft gezet en dankt de vele 
tientallen vrijwilligers zonder 
wie dit resultaat niet mogelijk 
zou zijn geweest. Het distribu-
eren, bezorgen, ophalen en 
vervolgens verwerken en ont-
dubbelen van de via de formu-
lieren en internet ontvangen 
reacties was een megaklus. Het 
resultaat is er echter ook naar.

Waakvlamstand                                                                                              
Het ‘F-woord’ is inmiddels 

taboe in de Wijdemeerse poli-
tiek en we hopen dat dit zo 
blijft. Teneinde er zeker van 
te zijn dat er niet alsnog on-
democratische en verkeerde 
beslissingen worden genomen, 
gaat Wijdemeren2020 in de 
‘Waakvlamstand’. Mocht het 
op een gegeven moment dus 
nodig zijn, dan zullen we weer 
in actie te komen. We blijven 
de Wijdemeerse politiek op 
de voet volgen! www.wijdeme-
ren2020.nl

De grote toestroom mensen 
kenmerkte de grote belang-
stelling voor het bouwproject  
Erve Knorr afgelopen vrijdag 
27 januari. Bij Aalbers aan 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
stonden de medewerkers van 
Veerman Makelaars, van Vul-
pen & Roozenburg Makelaars 
en Reshape properties klaar 
om de mensen te woord te 
staan. De verkoop is officieel 
van start gegaan. 

De meest uiteenlopende 
vragen werden gesteld naar 
ieders situatie; “Kan er een 
traplift geplaatst? Is er een 
extra dakraam mogelijk? 
Kan de bovenverdieping 
anders ingedeeld? Hoe zit 
het met de isolatie, de vloe-
ren, de afwatering in de 
tuin?” etc. Het in totaal 41 
woningen tellende project 
biedt de kans voor een brede 
doelgroep een fijne woning 
midden in het groen te be-
machtigen. Verdeeld in drie 
type woningen te weten Veld 
(tussen- en hoekwoningen), 
Brink (2-onder-1-kap) en 

Park (vrijstaand), in diverse 
prijsklassen. Alle denkbare 
aanpassingen zijn optioneel 
mogelijk, voor een naar 
ieders wensen gepersona-
liseerd thuis. ‘Inschrijven 
dus’, dacht menigeen, het 
inschrijftermijn sluit op 8 
februari. Hoe het daarna pre-
cies zal verlopen werd de toe-
komstige huiseigenaren nog 
niet geheel duidelijk, maar 
wel dat er ook veel teleurge-
steld zullen moeten worden.
Onder het genot van een 
hapje en een drankje werden 
de brochures uitgedeeld en 
de eerste handtekeningen op 
de inschrijfformulieren ge-
zet. De woningconfigurator 
is vanaf zaterdag 28 januari 
actief, waarmee de gedroom-
de woning visueel gecreëerd 
kan worden. De verkoop-
documentatie is zowel bij 
de makelaars als digitaal 
beschikbaar. ‘Bij de Knorr 
linksaf, rechtsaf, rechtdoor..’ 
zal nog decennia’s lang als 
aanduidingen in de volks-
mond te horen blijven.

‘Bij de Knorr linksaf..’                                                                    

Mega drukte bij de start 
van Erve Knorr
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Het dorp kent Benita van het Jeugd-
schaatsen, daar schaatste ze vanaf haar 
zevende jaar. Op haar twaalfde schaatste 
ze in de Trainingsgroep (TGL) op natio-
naal niveau mee. Haar ouders hebben 
haar altijd ondersteunt, gemotiveerd 
en aangemoedigd. Haar broertje (22jr) 
schaatste ook en vindt het nu ook leuk 
om mee te gaan naar de roeiwedstrijden 
van Benita. In 2013 overleed hun vader, 
dat was een zware periode voor het 
gezin. Met zijn drieën hebben ze samen 
sterk weten door te gaan. In 2014 ging 
Benita in Amsterdam aan het HVA Sport, 
Management en Organisatie studeren. 
Op de opleiding maakte ze kennis met 
het roeien. Door haar lengte van 1.87m 
en haar op kracht ontwikkelde schaats-
spieren, ging roeien haar vrijwel direct 
goed af. Nog enige tijd heeft ze beide 
sporten beoefend maar dat werd te gek 
waardoor ze nu de onverdeelde keuze 
heeft gemaakt voor het roeien. Ze rea-
geerde anderhalf jaar geleden op een ad-
vertentie van Nico Rienks, ex-olympisch 
roeier (Olympisch 2x goud, 1x brons, de 
wereldtitel en 3x zilver op WK’s) en com-
mentator bij de NOS, waarin hij lange 
meiden opriep om aan een selectiedag 
deel te nemen. Nico heeft de ultieme 
droom om met het nationaal dames 8 
roeiteam de eerste gouden medaille voor 
Nederland aller tijden op de olympische 
spelen, in Tokyo 2020 binnen te slepen. 
Van de zestig geselecteerden vielen het 
afgelopen jaar steeds meer af, de acht 
beste zijn overgebleven, waaronder Be-

nita. Omdat de meeste roeiverenigingen 
voor recreatie van burgers en studenten 
zijn, richtte Nico een eigen vereniging 
op met de naam SilVia, wat staat voor 
de plek waar ze trainen, namelijk de 
bosbaan in Amsterdam. Ze trainen naar 
Amerikaans model, allemaal lange sterke 
vrouwen van dezelfde lengte, die als 
ze samen op pad zijn dikwijls worden 
gevraagd of ze een volleybal- of basket-
balteam zijn, waarop men graag met deze 
bezienswaardige ploeg op de foto wil.   

Wat is er zo leuk aan roeien, en mis 
je het schaatsen helemaal niet?
“Ik mis het schaatsen niet, ben nog 
steeds wel een grote fan en volg het 
graag op televisie. Het leuke aan roeien is 
dat je een onderdeel bent van prachtige 
natuurplaatjes en lekker buiten bent.”

Waar bestaat een roei outfit uit?
“Altijd hebben we een strak dun pakje 
aan, waar met kou een trainingsbroek 
en jack overheen gaat, en met extreme 
kou nog extra thermo-ondergoed. En we 
dragen schoenen met klittenband, die 
aan de onderkant worden vastgeklikt in 
het voetenbord.”

Is het een zware sport?
“Het is zeker een fysiek zware sport, je 
hebt je hele lichaam nodig. We trainen 11 
keer per week, dus ook meerdere keren 
per dag. Ik ben nu veel aan het skiffen, 
dat is zwaar, je bent alleen, en eigenlijk 
zit je niet ín maar óp je boot. Ook trainen 

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 ervoor doen en laten? Het relatief kleine dorp 
Loosdrecht kent veel sportieve talenten in diverse takken van sport. 

Deze week; 
Benita de Man 24 jaar

we veel met zijn vieren zonder stuurvrouw. 
In maart start het korte baan seizoen en van 
september tot en met maart is het lange 
baan seizoen. Met schaatsen train je je 
armen veel minder dus daar moest ik aan 
werken. Sterke benen zijn het allerbelang-
rijkste, dan de rug en de armen. 

Waar heb je een hekel aan?
“3-4 keer per week op de ergometer (roei-
machine) binnen trainen is veel, dan ben ik 
blij als we weer naar buiten gaan, aan de 
andere kant met een lekker muziekje op en 
een beetje kletsen samen, wat we anders 
buiten niet doen, dan gaat de tijd wel snel 
voorbij.”

Hoe bekostig je alles?
“De ploeg heeft KIWA als hoofdsponsor, 
verder betaald mijn moeder alles en heb 
ik zelf een studiefinanciering. Persoonlijk 
zou het erg helpen als ik een sponsor zou 
vinden die thuis in Loosdrecht bijvoorbeeld 
mijn sportabonnement bij de Panda Hallen 
of bij roeivereniging Tromp financieel on-
dersteunt. Alle beetjes helpen. Misschien is 
er iemand die zijn ergometer wil doneren 
of ter beschikking wil stellen? Ik woon met 
vijf ploeggenoten in een huis in Amstel-
veen, dichtbij de bosbaan, maar dan kan ik 
mijn trainingen thuis bij mijn moeder ook 
continueren.”
(Red. Benita is te bereiken op benitade-
man@hotmail.com)

Volg je een speciaal dieet?
“Nee, geen speciaal power sportdieet, ik 
denk er goed over na wat ik eet maar geen 
dieet, straks als Tokyo in 2020 dichterbij 
komt misschien wel, om nog wat te cor-
rigeren of te versterken.”

Als het mis gaat, wat gaat er dan mis? 
En heb jij wel eens geblunderd?
“Meestal als er iets fout gaat blijft er een 
blad in het water hangen, met als gevolg 
scheef varen of omgaan. In februari/maart 
vorig jaar zijn we omgeslagen door de 
terugslaggolf van een vrachtschip. En ik 
heb tijdens een wedstrijd een keer achter 
een woonboot vastgelegen toen ik de bocht 
niet goed genoeg doorkwam en achter hun 
touwtje bleef vasthangen.”

Zit er een angstelement in roeien?
“Niet echt, maar omslaan in een wedstrijd 
is nooit fijn. Je voeten zitten vast met klit-
tenband en die moet je als je op je kop 
hangt wel vlot weten los te trekken.”

Wat staat er nu als eerste 
op de agenda?
“Ik verheug me erop in februari naar Italië 
vlak bij Milaan op trainingskamp te gaan. 
Daar kan ik me helemaal focussen op mijn 
sport.”

Hulpdiensten moesten za-
terdagmiddag naar de Lin-
devijver aan het Lindeplein 
voor een ijsongeval. 

Drie jongens van 10 en 11 
jaar oud waren door het ijs 
gezakt. De vijver is best diep 
en een van de jongens ging 
dan ook in het ijskoude wa-
ter kopje onder. De waag-
halzen hebben ongeveer 10 
minuten in het water gele-
gen, waardoor ze ernstig 
onderkoelt raakten. Een 
van de jongens wist zelf uit 
het wak te komen. Nadat 
ze alarm hebben weten te 
slaan, kwam de redding van 
een oom en buurman die 
dichtbij de vijver wonen. 
De duikersploeg uit Neder-

horst den Berg rukte net 
als de brandweer, politie en 
meerdere ambulances naar 
het ijsongeluk aan de Linde-
vijver uit. 

De kinderen werden door 
de ambulancebroeders na-
gekeken, en behandeld op 
een speciale hypothermi-
sche brancard alvorens zij 
thuis van de schrik konden 
bekomen. 

Burgemeester Martijn Smit 
reageerde; “Dit is goed af-
gelopen door het adequate 
handelen van de jongens 
en de twee redders. Je ziet 
maar, het is levensgevaar-
lijk om nog op het ijs te 
spelen.” Foto: Wessel Kok

Drie kinderen zakken 
door het ijs
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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

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
5 februari 11.00 uur: diaken B. van Wilgenburg
  en diaken R. Simileer

Hervormde Gemeente
5 februari 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. A.D.L. Terlouw

Gereformeerde Kerk
5 februari 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
5 februari 09.30 uur: ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gezamenlijke dienst
  in Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
5 februari 09.30 uur: Leesdienst

AGENDA

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

Vrouw zoekt werk 

in de huishouding en 

strijkwerk e.t.c.12 jaar 

ervaring met goede refs.

Mevr.Els 10 euro p/u.

Tel-0621810399

Hulp gezocht 

in de huishouding in

Breukeleveen. 1 maal 

per week of 1 maal per 

2 weken. Insteek is voor 

een langdurige periode. 

06-51311936.

Restaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35 • 1213 PW  Hilversum • tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

✓ 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

*brocante*antiek*retro* 

Elke 1e zaterdag 
v/d maand

loodsverkoop 
van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.
Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, 
of  kijk op

www.inboedelsenzo.nl 

voor info & woningontruiming

telefoon 06-20.777.535. WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

WINTERWEELDE
(mals broodje met suikernibs, rozijnen,

hazelnoten en een vleugje mokka)

Nu  1,95
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Donderdag 2 februari
ATC LIVE! Muziek, dans &
Entertainmentvoorstelling 
door de leerlingen van het 
Alberdingk Thijm College
Open 19.00 u/devorstin.nl

Vrijdag 3 februari
A Tribute to Michael Jackson
Ultiem eerbetoon King of Pop
De Vorstin Hilversum
Open 20.00 u/devorstin.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

Woensdag 8 februari
Ouderenmiddag
Het Wijkgebouw 
Eikenlaan 17a  Loosdrecht
Aanvang 14.30 uur/gratis

Vrijdag 10 februari
Warme Truiendag! 
Info en wedstrijd voor 
kinderen op Facebookpagina; 
Warmetruiendag Wijdeme-
ren 

Zaterdag 11 februari
Spelletjesmiddag + traktatie
van de Zonnebloem
Grand Café Emtinckhof
Van 14.00-16.00 uur/5pp

Zondag 12 februari 
Kindertheater vanaf 3 jaar
De Bonte Hond met ‘AaiPet’
Aanvang: 11.00 u/ 7,50pp 
www.dedillewijn.nl
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Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur

De club van 
professionele reisadviseurs

   

 
  

   

 

   

 

  

  

  

  

The Travel Club is een club van profes-
sionele reisadviseurs verspreid door 
heel Nederland.

U ontvangt van hen deskundig advies op 
het tijdstip en de locatie die u schikt. Deze 
unieke service is vanzelfsprekend voor The 
Travel Club en kost u niets extra’s. Geen 
wachttijden, 100% privacy en altijd een 
vast contactpersoon voor al uw reis- en 
vakantiewensen.

• De luxe van uw eigen persoonlijke 
reisbureau

• Optimale bestemming en productkennis
• Van standaard pakketreizen tot reizen op 

maat
• Reisadvies per mail, telefoon of op 

afspraak bij u thuis
• Prijs- en reisvergelijkingen
• Volledig onafhankelijk en objectief
• Boekbare website
• Garantie van ANVR en SGR

Neem voor meer informatie contact op met 
uw reisadviseur of kijk op onze website

Zorgeloos en gemakkelijk een vakantie boeken!

zonvakanties  wintersport  stedentrips  cruises
luxe reizen      familievakanties      all-inclusive
verre reizen    huwelijksreizen    actieve reizen
rondreizen     couples-only      reizen op maat
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06 23 88 25 93
schoonmaakbedrijf.hamming@gmail.com

Schoonmaakbedrijf
VINCENT HAMMING

Claudia Snouck

Schoonheidsspecialiste bij u thuis, 65+

035-5822882 / 06-23460588     www.claudiasnouck.nl    KvK: 52385167

Voor een ontspannen behandeling in uw eigen omgeving?

En die ongewenste haartjes weg?

Ik help u graag verder! 
 

Tevens salon in de Beukenhof.

Advertentie 2.indd   1 20-4-2016   22:02:14

Nieuwe ronden nieuwe kan-
sen. Zo wordt de tweede sei-
zoenshelft bij SV Loosdrecht 
bekeken. Na een sfeervol 
trainingskamp in Lissabon en 
een aantal weken van hard 
trainen konden de mannen 
van Sluis en Rackow zich 
opmaken voor een oude be-
kende: OSV NITA. Gelijk een 
belangrijke wedstrijd in de 
onderste regionen van 2de 
klasse B.  
Loosdrecht liet zien er weer 
zin in te hebben. Met veel 
inzet en bij vlagen goed 
voetbal werd de uitploeg 
uit Niewer ter Aa bestre-
den. Die koos direct voor 
de lange bal maar liep 
zich stuk op de defensie. 
Al snel liet Loosdrecht 
zien dat het scherp uit de 
winterstop was gekomen. 
Dimitri Krommenhoek 

werd de diepte in gestuurd 
en schoot op zijn verjaar-
dag uit een moeilijke hoek 
hard en droog binnen. Na 
20 minuten verdubbelde 
Jeroen Lamme de marge 
door een afgevallen bal uit 
een corner strak in de krui-
sing te schieten: 2-0. Spits 
Bonhof gaf de supporters 
van Loosdrecht nog meer 
rede tot juichen want na 
37 minuten kapte hij uitste-
kend zijn tegenstander uit 
en schoot laag in de korte 
hoek binnen.  
De 4-0 liet even op zich 
wachten nadat weer Bon-
hof een prachtige voorzet 
van Lageburg rakelings 
naast volleerde en een 
prachtige boogbal op de lat 
had gestift. Het was echter 
Edwin Klok die na een 
flitsende actie van Donny 

Krijnen van dichtbij kon 
binnen tikken. Vanaf 11 me-
ter deelde Bonhof niet veel 
later de genadeklap uit en 
met een riante voorsprong 
van 5-0 op de klok werd de 
tweede helft slechts een for-
maliteit. 
Hoewel er voorgenomen 
werd om de nul te behou-
den en de score uit te brei-
den was het NITA die met 
een mooie omhaal de 5-1 
maakte. Bij Loosdrecht was 
de 2de helft de scherpte 
eraf. Kamer had moeten 
scoren nadat hij door de 
ingevallen Jonti Lensink 
vrij voor de keeper werd  ge-
zet maar hij schoof de bal 
naast. Ondanks de mindere 
tweede helft is de 5-1 winst 
een uitstekende opsteker 
voor Loosdrecht. Volgende 
week uit naar AMVJ. 

Na het succes van de film Cis-
ke de Rat uit 1984 gebaseerd 
op de boeken (trilogie) van 
Piet Bakker, dat zich afspeelt 
in de jaren dertig van de vo-
rige eeuw, is nu de musical in 
het De La Mar theater te zien, 
waarin het verhaal verder gaat 
en de hoofdpersonage Ciske 
opgroeit. Inmiddels heeft 
de musical maar liefs drie 
Musical Awards in de wacht 
gesleept. En Loosdrecht heeft 
een eigen ster in de productie 
op de planken staan! 

Jari van Dort, is 11 jaar, zit 
op de Lindeschool en is gek 
van acteren en zingen. Hij 
zit al vanaf zijn zevende jaar 
op musicalles bij FanWork in 

Lang verwachte driepunter voor 
SV Loosdrecht 1

‘Loosdrecht heeft een musicalster!’  

Jari van Dort staat in Ciske de Rat

Amsterdam en kwam al snel 
in de Talentclass. Hij speelde 
van zijn achtste tot zijn tien-
de jaar bij Positief Coachen 
de theatervoorstelling ‘Wel 
winnen hé!’ en  ‘En nou is het 
afgelopen! Humoristische 
voorstellingen, speciaal voor 
ouders van sportende kinde-
ren. Vorig jaar mei deed Jari 
auditie voor de musical Cis-
ke de Rat. Na een spannende 
tijd van afwachten werd hij 
samen met heel veel andere 
kinderen uitgenodigd, en hij 
kwam tot zijn grote geluk 
steeds een selectieronde ver-
der.
Moeder Leonie; “Als kleine 
jongen was Jari al bezig 
om mensen te entertainen. 

Vooral het maken van grap-
pige sketches of het laten 
zien van goocheltrucs vond 
hij heerlijk om te doen. Jari 
vertelde mij dat het hem 
geweldig leek om auditie te 
mogen doen voor een mu-
sical, en om voor een groot 
publiek te mogen staan. Het 
oer-Hollandse bekende ver-
haal van Ciske, sprak hem 
erg aan.”
Jari werd ook gevraagd om 
naar de Ciske school te ko-
men. Daar werd bekeken 
welke jongens er voor de 
hoofdrol van Ciske in aan-
merking zouden komen. 
Jari kwam ook daar heel ver, 
maar uiteindelijk werden er 
andere jongens gekozen. 

Jari: “Natuurlijk baal je dan 
even, maar ik heb er zo veel 
van geleerd, die kans krijg je 
ook niet zomaar. En de jon-
gens die nu Ciske zijn, zijn 
allemaal super goed, we heb-
ben veel lol samen. Iedereen 
is echt heel aardig. In zo’n 
mooie grote productie staan 
is een droom die nu waar-
heid is geworden. Ik speel 
de rol van de aartsrivaal van 
Ciske, Jantje. Het is een rol 
van een echte pestkop en is 
geweldig leuk om te spelen, 
maar in het echt kom ik juist 
graag voor anderen op hoor! 
De kinderen op mijn school 
vinden het ook heel leuk, 
er zijn al een paar komen 
kijken. Dat is wel extra span-
nend, maar super leuk. Het 
is zo leuk als je weet dat de 
zaal vol zit, dat maakt het 
nog gaver. Ik wil zeker nog 

meer ervaringen opdoen in 
het theater. In een film spe-
len lijkt me ook te gek om 
mee te maken. Maar, ook al 
lukt het niet om iets nieuws 
te vinden waarin ik mag 
meespelen, ik zal hier nog 
heel lang van nagenieten.” 
Jari vormt samen met de an-
dere kinderen (zie foto) het 
kindercast groepje ‘het Ro-
zenhofje’. Er zijn meerdere 
groepjes die allemaal een 
naam hebben gekregen. De 
kinderen hebben 24 speel-
beurten per jaar. Jari is een 
of twee keer per week in de 
De La Mar theater in Amster-
dam te zien. Hij speelt zelf 
nog tot eind februari, daarna 
is zijn Ciske de Rat avontuur 
voorbij.
Voor speeldata kijk op 
www.delamar.nlJari achterste rij tweede van links


