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Het woningaanbod bij u in de buurt

BIBIAN
DID IT 
AGAIN

BIBIAN
DID IT 
AGAIN

Bibian Mentel, een sport-
vrouw in hart en nieren 
met een mentaliteit waar je 
U tegen zegt, is ontzettend 

trots op deze overwinning; 
“De weercondities zaten niet 
echt mee, het sneeuwde, 
waardoor we slecht zicht 

hadden. Maar ik voelde me 
sterk en zelfverzekerd.” Men-
tel gaf aan vooral erg blij te 
zijn om überhaupt nog op 
het snowboard te kunnen 
staan nadat ze vorig jaar 
mei wederom slecht nieuws 
had gekregen. Ze wist niet 
hoeveel tijd van leven haar 
nog gegund was. De afschu-
welijke ziekte kanker werd 
voor de zevende keer in haar 
longen geconstateerd, de art-
sen zeiden dat ze deze keer 
niets meer voor haar konden 
doen. Samen met haar man 
Edwin Spee berustte ze niet 
in deze boodschap en zocht 
ze naar alternatieven. Ze on-
derging in juli een nieuwe 
manier van behandelen, be-
stralen gelijktijdig een MRI. 
Na twaalf keer bestraald te 
zijn in de zomer trainde 
ze in september alweer op 
haar snowboard en won 
in november de Worldcup 
in Landgraaf. Felicitaties 
barstte zondag los op social 
media, ze flikte het gewoon 

weer, een ongelooflijk goede 
prestatie! Euforisch zegt ze; 
“Om dan nu hier in Canada 
op het podium te staan en 
opnieuw het WK te winnen, 
voelt als twee keer goud. I’m 
gonna beat this monster!” 
Eind deze week kunnen de 
artsen haar vertellen of de 
behandeling is aangeslagen. 
Edwin; “Goed nieuws zal 
haar grootste triomf zijn.” 
Bibian Mentel (44jr) heeft 
zich met deze gouden me-
daille gekwalificeerd voor de 
Paralympische spelen in Pye-
ongChang Zuid-Korea van 9 

t/m 18 maart 2018. Om deze 
laatste mijlpaal in de top-
sport te kunnen realiseren 
zal ze nog keihard moeten 
blijven trainen in de aanloop 
ernaar toe. Nog één keer wil 
ze daar kunnen vlammen. 
Daar is naast haar volledige 
inzet, veel geld voor nodig. 
Helpt u mee haar droom 
waar te maken? 

Kijk voor contactgegevens 
op mentelityfoundation.org, 
de website van de Mentelity 
Foundation. 
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VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ 
TAXATIES | NIEUWBOUW | ADVIES | BOG

VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

VERHUISKRIEBELS?

profiteer NU van
onze VALENTIJNSACTIE

De hele maand februari
ontvangt u  350,- korting
op uw courtage of 
opstartkosten.

foto; Mentelity Foundation

In het Canadese Big White wist de Loosdrechtse parasnow-
boardster Bibian Mentel zondag 5 februari wederom goud 
in de Snowboard Cross finale te bemachtigen, ze prolon-
geert hiermee haar wereldtitel. Burgemeester Martijn Smit 
twitterde ‘Fantastisch Bibian! en Bibian Mentel flikt het 
weer op het WK Parasnowboarden!’. 



2

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

Valentijnsdag: Moderne Liefde
Ik LIKE hem, in het echt ook.

Sterrenkoks laten de lunch goed smaken bij Rosa’s Cantina
Lokaal onderneemster Roosma-
rijn de vink van Rosa’s Cantina 
op de Oud-Loosdrechtsedijk 
heeft donderdag 2 februari jl. 
een smaakvolle lunch mogen 
bereiden voor een gezelschap 
van 12 personen waaronder 
twee 2-sterren Michelin koks 
en een 3-sterren Michelin kok 
zich bevonden. 
Deze heren koken in Restaurant 
Bord'Eau in Hotel l'Europe te 
Amsterdam en in 3-sterren La 
Vie te Osnabrück, Duitsland.

Met pure ingrediënten en eer-
lijk koken durfde Roosmarijn 
de Vink het wel aan. “Het was 

een echte uitdaging en een 
hele eer. De lunch viel goed 

in de smaak en alle gasten wa-
ren super enthousiast”, zegt 

Roosmarijn trots.  Roosmarijn 
kreeg de vrije hand en wist 
het gezelschap te imponeren 
met haar verse pompoen-
soep en sfeervol opgemaakte 
schalen met Quiche, kip- en 
geitenkaassalade voorzien van 
unieke dressings (geheim van 
Roosmarijn), Italiaans brood 
belegd met verrassende com-
binaties, mini fruitspiesjes 
met mint, mini chocolade-
taartjes en mini appel-peer 
carrés. Ze reageerden met 
“Wow, dat was een heerlijke 
lunch”, dus dat zegt genoeg. 
Thomas van La Vie verorberde 
drie chocoladetaartjes en 

wilde graag het recept heb-
ben.  Nadat de heren hadden 
afgerond waar ze voor waren 
gekomen, deed Roosmarijn 
tijdens het fotomoment al-
leen prijsgeven dat alles vers 
en huisgemaakt was. Een vol-
gende keer zou ze de chefs ze-
ker de pizza aanraden of haar 
overheerlijke Ossobuco en 
risotto willen laten proeven.

Op de foto vlnr; Jurgis Asvydis 
(Chef Patissier Bord'Eau) Richard 
van Oostenbrugge (Chefkok Bor-
d'Eau), Rosemarijn de Vink (Rosa's 
Cantina), Thomas Bühner (Chefkok 
La Vie)

Co Verhoef van Bikeshop Loos-
drecht komt vertellen waar je 
allemaal op moet letten bij de 
aanschaf van, en het rijden op, 
een e-bike. 

Het zal onder meer gaan 
over de verschillende typen 
trapondersteuning, actiera-
dius, accu, motor, bediening, 
lage instap en het gebruik 

van de e-bike; recreatief of 
woon-werkverkeer. 
Ook wordt er aandacht 
besteed aan de eigen verant-
woordelijk m.b.t. het verstan-
dig omgaan met de snelheid 
in het verkeer en het dragen 
van een helm. 
Co zal één of meer e-bikes 
meenemen.
Iedereen is van harte wel-

kom, ook mensen die geen 
lid zijn, in de bibliotheek 
van Loosdrecht, Tjalk 41, van 
10.00-12.00 uur. De entree is 
vrij!
Er is op deze thema och-
tenden altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om u 
te helpen met vragen over de 
PC, tablet, e-reader of smart-
phone.

‘Woensdag 15 februari’ 

Voorlichting e-bikes door Co Verhoef
WIJDEMEREN- Voor het jaarlijkse 
goede doelen project van het 
Roland Holst College, moeten de 
brugklasleerlingen in groepjes 
geld zamelen voor een goed doel. 
Dit kun je natuurlijk op verschil-
lende manieren doen, maar Jort 
Zwagerman en Olaf van de Bunt 
kiezen voor het wassen van auto’s.

De scholieren steunen met 
hun actie de Mentelity Foun-
dation. Dit is de foundation 
van Bibian Mentel. Met haar 
foundation stimuleert Mentel 
jongeren met een lichame-
lijke beperking tot sporten. Dit 
doet de foundation o.a. door 
sportieve activiteiten te orga-
niseren, hoofdzakelijk in de 
boardsports. Deze activiteiten 
dragen sterk bij aan de fysieke 
en mentale ontwikkeling van 
de lichamelijk gehandicap-
ten. Tot zover het doel van de 
foundation. Zonder hulp kan 
de Mentelity Foundation haar 
werk echter niet doen. Jort en 
Olaf willen dan ook graag een 
bijdrage aan de foundation 
leveren en u kunt hen daar-
bij helpen. Op woensdag 8, 
zaterdag 11 en woensdag 15 
februari wassen de 13-jarigen 

auto’s, bij Vakgarage Richtlijn 
in Kortenhoef. Via een - door 
de leerlingen zelf gebouwde 
- website kunt u een afspraak 
maken om ook uw auto van 
een wasbeurt te voorzien. 

Potje op balie
Op de website aviakortenhoef-
autowassen.jouwweb.nl kunt 
u op één van de genoemde 
data een afspraak maken (u 
kunt natuurlijk ook gewoon 
langskomen). De kosten van 
de wasbeurt zijn slechts  10,-. 
Ook wordt uw bandenspan-
ning gecontroleerd en waar 
nodig bijgepompt. Verder kunt 
u uw vloeistoffen met 30% 
korting laten bijvullen.  Dus is 
uw auto vies en wilt u graag de 
Mentelity Foundation steunen: 
breng uw auto dan op woens-
dag 8, zaterdag 11 of woensdag 
15 februari bij Vakgarage Richt-
lijn in Kortenhoef. Mocht uw 
auto geen schoonmaakbeurt 
nodig hebben, maar wilt u Jort 
en Olaf wel helpen, dan zijn 
losse donaties ook altijd wel-
kom. Bij Vakgarage Richtlijn 
Kortenhoef staat een potje op 
de balie, waarin u uw donaties 
kwijt kunt.

Laat uw auto wassen 
voor het goede doel

Vrijwel alle cliënten waren 
aanwezig in het Wijkgebouw 
op deze woensdagmiddag 1 
februari. Een feest dat werd 
georganiseerd ter gelegenheid 
van het tien jarig bestaan van de 
Buurtzorg. 

Kon je zelf niet komen dan 
werd je chique opgehaald. In 
december 2016 was het offici-
eel tien jaar geleden dat Buurt-
zorg begon in Enschede met 

vier wijkverpleegkundigen. 
Exact zeven jaar geleden op 1 
februari 2010 begon Buurtzorg 
met vijf medewerkers in Wijde-
meren. Inmiddels is het team 
uitgegroeid en opgesplitst tot 
twee teams en heeft het team 
van Loosdrecht eo acht vaste 
medewerkers en drie oproep-
krachten. 

‘Normale dingen zijn niet 
meer normaal als de gezond-

Buurtzorg viert 10 jarig jubleum
heid verandert, dan verlang 
je naar het normaal van 
weleer, dat men toen als zo 
vanzelfsprekend beschouwde’. 
Buurtzorg doet er alles aan om 
met optimale zorg het leven 
zo normaal mogelijk te laten 
voortduren. 

De drijfveer van de eigenwijze 
ondernemer en oprichter 
Jos de blok is altijd geweest; 
De wijkverpleging weer zo te 
krijgen als het ooit was. Per-
soonlijk, vertrouwd en naar 
behoefte op maat gemaakte 
zorgplannen. Doordat Buurt-
zorg met een klein vast team 
werkt zonder bureaucratie, 
krijgt men een nauwe band 
met de mensen. In een digi-
tale omgeving wordt kennis en 
expertise gedeeld, waardoor 
de verpleegkundigen elkaar 
nauwkeurig op de hoogte 
kunnen houden. Grote kracht 
achter de zorgplegers is dat zij 
ook gecoacht worden in de pro-
blemen die zij in de praktijk 
tegenkomen. Individueel kan 
werkdruk en de druk op privé 
gebied naar eigen inzicht wor-
den ingesteld. Het wijkteam 
ondersteunt elkaar, is onder-
ling flexibel en motiverend. 
Nu is er ook een Buurtzorghuis 
waar terminale zorg wordt ge-
boden, een warm onderkomen 
waar men afscheid van het le-
ven neemt, en respijt zorg voor 

een tijdelijk verblijf, indien de 
thuissituatie dat verlangt.  

De middag begon met een film 
waarin Buurtzorg terugblikt 
en vooruit kijkt, waarin zowel 
verplegers als zorgontvangers 
hun ervaringen vertelden. Een 
film waarin de visie van Buurt-
zorg helder uiteen wordt ge-
zet, met een verdient applaus 
op het einde. Door herkenbare 
melodieën uit de accordeon 
werd de middag vrolijk omlijst. 
Alvorens er van het heerlijke 
oer-Hollandse stamppotten-
buffet kon worden genoten, 
kwamen de diëtistes Debbie en 
Fiona een kennisspel spelen, 

waarbij de kracht van spinazie 
werd besproken, de herin-
neringen aan het wecken van 
groenten werd opgehaald, en 
de vraag hoeveel je eigenlijk 
zou moeten eten en of melk 
nou wel zo goed is voor je, 
werd bediscussieerd. 
Door de kakofonie van borden 
en bestek, vrolijke muziek 
en gezellig pratende mensen 
hoorde je buiten dat er binnen 
een geslaagd feestje aan de 
gang was.  

Een wijkverpleegkundige in 
de film; “Buurtzorg is precies 
waarom ik in de zorg wilde 
gaan werken.”
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De Lions Club Loosdrecht 
organiseerde zaterdag 4 
februari voor de achtste 
keer de 'Bridge aan de Dijk' 
Kroegentocht, waarbij 114 
enthousiaste bridgeparen 
van dit populaire kaartspel 
van kroeg naar kroeg trok-
ken om hun tegenstanders te 
verslaan. 

Restaurants als Heineke, In 
de Watertuin, Porto en An-
derz, Princess Hotel, Rosa's 
Cantina en de sociëteit 
van de KWVL boden hun 
etablissement aan voor dit 
populaire, jaarlijks terugke-
rend, evenement. In hotel/
restaurant Heineke startte 
het toernooi met een kopje 
koffie en het ophalen van 
de toegewezen route. Het 
zachte droge weer maakte 
de wandelingetjes langs de 

Bridgekroegentocht in Loosdrecht 
brengt ruim 6.500 euro op voor 
Het Vergeten Kind

Oud-Loosdrechtsedijk, tus-
sen de partijen door aange-
naam. Met ondersteuning 
van de bridgeclub Breuke-
len zorgden de leden van 
de Lions Club Loosdrecht – 
in Loosdrecht altijd dames 
- dat de deelnemers aan 
dit toernooi een sportieve 
en gezellige dag hadden. 
Tijdens de feestelijke afslui-

ting in de sociëteit van de 
Koninklijke Watersport Ver-
eeniging werd meegedeeld 
dat de bridgers en de spon-
sors ruim 6.500 euro voor de 
Stichting Het Vergeten Kind 
bij elkaar gebracht hadden. 
Een geweldig resultaat. De 
Lions Club Loosdrecht kon 
aan vele bridgeparen een 
mooie prijs uitreiken.

Een overvolle ruimte op dins-
dagavond 31 januari bij de 
tijdelijke brandweerkazerne 
getuigde van de serieuze 
aard van de bijeenkomst. De 
zaterdag ervoor waren drie 
jongens in de leeftijd van 11 
en 12 jaar door het ijs op de 
Lindevijver gezakt. 

De jongens, Hozaifa al Ha-
jjy, Abdulrahman Altawba 
en Said al Ahmad van Sy-
rische en Libanese afkomst 
waren aan het spelen op 
het rap dunner wordende 
ijs. Ook vele Loosdrechters 
verbaasden zich na dit on-
geval over de diepte van 
de vijver, een volwassene 
gaat staand kopje onder 
en de rand is hoog. De ou-

Burgemeester Martijn Smit bedankt redders van 
door het ijs gezakte jongens

ders van de jongens waren 
vreselijk geschrokken en 
ontdaan. Ze brachten zelf-
gebakken krakelingen voor 
iedereen mee. Persoonlijk 
bedankte zij de redders 

van hun kroost, opgelucht 
met de goede af loop. Bur-
gemeester Martijn Smit 
sprak de jongens, ouders 
en de redders toe, onder 
toeziend oog van de betrok-

ken brandweerlieden en 
veel pers. De waaghalzen 
zaten er gelukkig gezond 
maar stil en onder de in-
druk bij, ze weten zich niet 
meer veel van het drama te 
herinneren. In de korte toe-
spraak roemde de burge-
meester met name de aler-
theid en snelle actie van 
de redders en brandweer. 
Twee van de jongens waren 
levensbedreigend onder-
koeld. Wesley van Vliet 
zag de jongens en sloeg 
daarop alarm bij zijn oom 
Danny Vrakking en buur-
man Hennie Lugtenaar, zij 
plaatsten een lange ladder 
in de vijver en sprongen in 
het ijskoude water om de 
jongens er zo snel mogelijk 
uit te kunnen halen. Een 
speciaal duikteam uit Ne-
derhorst den Berg, brand-
weer, politie en meerdere 

ambulances waren snel ter 
plekke. Miranda Lankreijer 
woont aan de Lindevijver, 
zij heeft de kinderen onder 
de douche gezet, waarna 
ze weer in de thermische 
zakken van de brandweer 
moesten. Tot de jongens 
zei de burgemeester dat 
hij deze keer nog vriende-
lijk was, dat hij hoopte dat 
ze ervan geleerd hebben, 
maar als dit nogmaals met 
hen zou gebeuren hij echt 
heel boos zou zijn. De jon-
gens knikten daarop met 
een verlegen lachje. De 
redders kregen bloemen 
en een cadeaubon te beste-
den in een restaurant in 
Loosdrecht en de jongens 
ontvingen een bon voor de 
avonturenfabriek, waar ze 
dit ongeluk snel van zich 
af kunnen gaan zetten. 

Zondag, 12 februari 2017 om 
10.00 uur in de Gereformeerde 
Kerk, Nieuw Loosdrechtsedijk 
55,  Loosdrecht

Hans Bouma, voorganger en 
verhaal – Rudolph de Jong, 
piano

Over de blindgeborene, die 
blinde man uit Johannes 9 
die door Jezus uit alle duis-
ternis naar het licht wordt 
getild, kun je een preek hou-
den, maar je kunt hem ook 

zelf aan het woord laten. Dat 
gebeurt in deze dienst. Met 
als titel Geboren voor het 
licht, vertelt hij, vijfenhalf 
jaar na zijn genezing, bij 
monde van Hans Bouma zijn 
verhaal. Een even spannend 
als bevrijdend verhaal waar-
aan pianist Rudolph de Jong 
muzikaal deelneemt.
Het verhaal van de blindge-
borene wordt ingeleid door 
twee poëtisch/muzikale col-
lages: Spreek dan van geluk 
(zeven Psalmen opnieuw 

uitgesproken) en Vaste voet 
aan grond. Rudolph de Jong 
zorgt hierbij voor een mu-
zikale stroom waarop Hans 
Bouma als papieren bootjes 
zijn gedichten neerlegt. 
Bootjes op weg naar de diep-
zee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met 
uitgaven van Hans Bouma. 
Na de dienst kunt u hem 
hier spreken. De auteur is 
bereid boeken en bundels te 
signeren.

Verhaaldienst

Geboren voor het licht

Roy Versluis wordt volgend 
seizoen de nieuwe hoofdtrai-
ner van SV Loosdrecht.
Vele jaren geleden was Roy 
Versluis nog actief als voet-
baller bij onze club. Daarna 
heeft hij zijn voetballoop-
baan voortgezet als voetbal-
trainer. Een aantal jaren bij 
FC Breukelen en daarna een 
aantal jaren bij SC Woerden 
en bij beide clubs successen 
behaald.
Met SC Woerden kampioen 
geworden in de 2e klasse. 
Nu alweer een paar jaar een 
stabiele 1ste klasser.
Na deze succesvolle periode 
wilde Roy ook eens bij zijn 
oude liefde SV Loosdrecht als 
trainer aan de bak.
Met een paar gesprekken 
werd al duidelijk dat beide 
partijen met elkaar de uitda-
ging aan wilden gaan.

“In onze ogen is de com-
binatie Roy Versluis en SV 
Loosdrecht perfect. Met de 
selectie die we op dit mo-
ment hebben kan Roy Ver-
sluis volgend seizoen de lijn 
doortrekken die de huidige 
trainer heeft ingezet.
Waar dit allemaal toe kan 
leidden moeten we afwach-
ten. We willen de druk niet 
teveel opvoeren maar met 
Roy Versluis hebben we we-
derom het nodige enthousi-
asme en de nodige voetbal-
kennis in huis gehaald.
Het bestuur en de Technische 
Commissie zijn dan ook zeer 
tevreden met de nieuwe trai-
ner en wensen hem bij zijn 
nieuwe job heel veel plezier 
en mooie successen” aldus 
Piet Baas (Manager Voetbal-
zaken Senioren), namens het 
bestuur van SV Loosdrecht. 

Roy Versluis nieuwe 
hoofdtrainer 
SV Loosdrecht

Roy Versluis (L) met voorzitter John Beerendonk (R)
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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 MOOIE HOLLANDSE 
KASBLOEMKOOL

HOLLANDSE BIOLOGISCHE 
KOMKOMMERS
MOOI BLANK 
VOLLE GROND WITLOF
DE ENIGE ECHTE 
BIOLOGISCHE MANDARIJNEN

GIESSEN WILDEMAN STOOFPEREN

KOGEL HARDE SPRUITJES 
BREDA

Elke donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur op het Lindeplein           (bon ook in te leveren op het Lindenplein)

  

Jersey kaas 
Romig en eiwitrijk

30+ kaas pittig belegen
Graafstroom

Fenegriek 
of olijven kaas

Boeren belegen  
Super lekker   
Messeklever

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:

Zwitserse runderrol
rundergehakt met ham en 
kaas omwikkeld met 
een bieflapje

ambachtelijke
slagerij

hele kilo € 7,95

hele kilo € 9,95

stuk 430 Gram 

nu € 3,95

€ 8,95

NU 1.99

NU 1.49

2 KILO 2.98
+++ HEEL KILO GRATIS

HEEL KILO 2.49

HEEL KILO 3.98

HEEL KILO 2.49

vleeswaartrio
100 gram boterhamworst
100 gram loosdrechtse ham
Bakje filet d’carpaccio

Boeuf 
bourguignon 
Met GRATIS rijst 

4,95

4,50

Samen

350 gram

5,50
2 stuks

hele kilo
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Welkom in ons team!
Fred Schot Zeilmakerij

zoekt handige 

dames/heren

voor stikken van textiel

info: francine@fredschot.nl

 AMVJ 1 (Amstelveen) - SV Loosdrecht 1 uitslag 1:2

‘Loosdrecht pakt wederom de winst!’
SV Loosdrecht heeft afgelo-
pen zaterdag wederom een 
belangrijke slag geslagen in 
de strijd voor handhaving in 
de 2e klasse. Op een klas-
sieke grasmat werd AMVJ 
met 1-2 verslagen dankzij 
het goudhaantje Bonhof en 
de enorme vechtlust van het 
hele Eerste team van Loos-
drecht. Identiek als na het 
zomer reces heeft de ploeg 
van Sluis nu ook zijn eerste 
twee wedstrijden gewonnen 
na de winterstop.

Loosdrecht startte met 
hetzelfde elftal dat op 
overtuigende wijze Nita 

met 5-1 heeft verslagen 
in de week ervoor. Al na 5 
minuten spelen stuurde 
Raymond Lageburger spits 
Bonhof de diepte in. Alleen 
op de keeper schoot hij 
feilloos binnen en zette hij 
daarmee de oranje leeuwen 

op voorsprong. AMVJ werd 
hierna met elke minuut 
sterker en klopte meerdere 
malen op de deur bij keeper 
Axel Weitz. Met het nodige 
kunst en vliegwerk en een 
geweldige Jeroen Lamme 
die overal in de verdediging 

aanwezig was hield ploeg uit 
Loosdrecht lang stand. Vlak 
voor rust kreeg AMVJ toch de 
verdiende gelijkmaker toen 
spits Owusu van dichtbij bin-
nen kon knallen. 
De storm van AMVJ bleek de 
tweede helft geluwd. Loos-
drecht kreeg meer grip op 
de wedstrijd en brak meer-
dere malen gevaarlijk uit. 
AMVJ kreeg een aantal goede 
kansen maar schoot telkens 
naast of over. Loosdrecht 
mocht hopen op meer goals 
via een afstandsschot van La-
geburg en tweetal schietkan-
sen voor de ingebrachte van 
der Schagt. Het was echter 
weer Bonhof die goud waard 
was voor zijn ploeg. Nadat 
Lagerburg de hoek in werd 
gestuurd gaf hij een prima 

voorzet. Bonhof won sterk 
het kopduel en mikte perfect 
in de verre hoek. De 1-2 werd 
door de oranje leeuwen met 
hand en tand verdedigd en 
ondanks een rode kaart van 
keeper Weitz, een alles tegen 
fluitende scheidsrechter en 
een legio aan corners voor 
AMVJ werd de winst over de 
streep getrokken. Een gewel-
dige opsteker voor de trots 
van Loosdrecht die hiermee 
uit de degradatie zone is ge-
stegen naar plek 10. 

Zaterdag 4 februari was het 
weer tijd voor de jaarlijkse 
Nilo dag. Deze wordt ieder 
jaar georganiseerd voor alle 
leden. Deze dag was extra 
spannend omdat er een 
nieuw toestel ter beschik-
king was gesteld om uit 
te testen: de ‘airtrack’. Een 
lange mat met lucht die het 
turnen aanzienlijk vergemak-
kelijkt voor de meiden en de 
jongens. 

Iets wat al lange tijd op het 
verlanglijstje van de club 
stond en mede door de 
opbrengsten van de Grote 
Club Aktie nu aangeschaft 
kan worden. Iedereen was 
super enthousiast.
Om 13.00 uur kwam de eer-
ste groep: alle leden van 4 
tot en met 8 jaar. 
Na het ontvangst en een 
warming-up kon iedereen 
in groepjes gaan turnen. 
Iedere 15 minuten naar een 
ander onderdeel. Na een 
korte pauze waarin er iets 
lekkers te eten en te drin-
ken was, werd de groep in 
tweeën gedeeld. Eén groep 
turnde verder terwijl de an-
dere groep aan de gang ging 
in de workshop ‘muziek 
maken op ballen’ onder 

‘Turnen’  

 NILO clubdag 2017
‘Schaatsen’

Clubkampioenschappen TGL

'Voetbal’

leiding van Drumble Dance. 
Het ging er fanatiek aan toe 
en iedereen genoot. Daarna 
wisselden de groepen.

Om 15.30 uur ging iedereen 
moe, voldaan en met een 
grote glimlach naar huis en 
maakten zij plaats voor de 
tweede sessie: leden 9 jaar 
en ouder. Ook zij werden 
verdeeld in 2 groepen. De 
ene ging turnen in groepjes 
en de andere groep ging 
aan de gang in een nog in-
tensievere workshop van de 
Drumble Dance. Tussendoor 
een pauze en een wissel met 
afsluitend het ‘dobbelspel’ 
waarmee iedereen cadeau-
tjes kon veroveren. Na afloop 
nog een extra ronde zodat 
uiteindelijk iedereen 2 leuke 
presentjes had. Nog even 
met zijn allen turnen ter 
afsluiting en ook deze groep 
ging moe, voldaan en met 
een grote glimlach op het 
gezicht naar huis.
Om 18.30 uur was door de 
leiding en het bestuur de 
sporthal weer spik en span 
gemaakt. Zij kijken terug op 
een onvergetelijke, gezellige 
en zeer geslaagde Nilodag 
2017.

Afgelopen zaterdag 4 februari 
was het weer zover: de jaar-
lijkse clubkampioenschappen 
van de Trainingsgroep Loos-
drecht. 

Traditioneel gaat het altijd 
met een gezonde strijdlust, 
maar bovenal met heel veel 
plezier gepaard. Ondanks 
het druilerige weer waren de 
ijscondities prima en werd er 
hard gereden. Dit resulteerde 
in een fiks aantal aanscher-
pingen van persoonlijke 
records. Er werden er maar 
liefst 17 verbroken. 

Na het opmaken van de klas-
sementen, kwamen er twee 
clubkampioenen naar boven 
drijven. Bij de dames pro-
longeerde Marjolein van der 
Steen haar titel en bij de he-
ren kan er een nieuwe kam-
pioen gehuldigd worden. De 
opvolger van Bart Vreugden-
hil (die momenteel samen 
met Olof Gerritsen meedoet 
aan de World Universiade 
in Kazachstan) is geworden: 
Martijn Lauppe.
Naast de wedstrijdrijders 
van Loosdrecht, kregen ook 
jeugdschaatsertjes de kans 
om eens met deze wed-
strijdsport in aanraking te 
komen. Negen JSL (Jeugd) 
rijders deden mee aan de 2x 
100 meter sprint en een mi-
nimarathon over 4 ronden. 
Onder veel aanmoedigingen 
van enthousiaste ouders en 
bekenden werd dit ook weer 
een groot succes.
Naast deze JSL rijders deden 
er ook vier TSL rijdsters mee. 
TSL staat voor Toerschaatsen 

Loosdrecht en is voor en-
thousiaste schaatsers, die 
niet in het wedstrijdcircuit 
uitkomen.
Deze vier dames haalden 
aansprekende resultaten en 
ervaarden tijdens deze wed-
strijden tevens hoe zwaar 
het wedstrijdschaatsen ei-
genlijk wel niet is.
Het programma werd af-
gesloten met teamsprints. 
Hierbij komt er steeds een 
team van drie rijders in de 
baan om zo snel mogelijk 
drie ronden te rijden, waar-
bij er na iedere ronde een 
rijder mag afvallen. Dit staat 
garant voor veel spektakel 
en prima teambuilding.
Al met al weer een zeer 
geslaagd evenement, dat 
zonder sponsoren en vele 

vrijwilligers niet te organi-
seren is. Hulde.

Op de feestelijke afsluitings-
dag van het schaatsseizoen 
(meestal in het laatste week-
end van maart) worden de 
winnaars van de clubkam-
pioenschappen gehuldigd. 
Bij de prijsuitreiking krijgt 
iedereen een medaille, de 
clubkampioenen worden 
geëerd en de winnaar van de 
teamsprint krijgt een prijs. 
Ook worden alle zeer ge-
waardeerde vrijwilligers in 
het zonnetje gezet.
Olof en Bart komen indien 
mogelijk ter inspiratie nog 
alles over Kazachstan vertel-
len. 

Foto Piet van Bemmelen

Floor, Pastel, Marit en René
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WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

SNEEUWTAARTJE
(taartje met kersen en slagroom)

Nu € 4,50

WIJDEMEREN- Het bestuur 
van de Stichting Goedemeren 
heeft op 31 december 2016 
de stichting opgeheven. 
Goedemeren was een vrien-
denclub die geld inzamelde 
voor goede doelen. 
De stichting stelde zich ten 
doel projecten voor kinderen 
die niet deel kunnen nemen 
aan sportieve of culturele 
activiteiten te ondersteu-
nen. Goedemeren was vanaf 
het begin betrokken bij de 
financiering van het Jeugd 
Sport Fonds Wijdemeren. 
Daarnaast waren er diverse 
projecten die de stichting 

ondersteunde: de stichting 
LOL die muziekonderwijs op 
de basisscholen begeleidt, 
de deelname van het Snowe-
koor aan een internationaal 
muziekfestival, het Kinder-
vakantiewerk in Nederhorst 
den Berg, scouting Klaas 
Toxopeus en de jeugdmu-
ziekafdeling van BMOL uit 
Kortenhoef en kinderactivi-
teiten in Loosdrecht.
“We hebben de afgelopen 5 
jaar zinvol werk verricht” 
zegt voorzitter Jan ten Rou-
welaar “maar we hebben 
het gevoel dat andere instel-
lingen onze taken kunnen 

Stichting Goedemeren opgeheven
overnemen. Je hebt naast de 
stichting Leergeld sinds kort 
ook het Gemeenschapsfonds 
dat projecten zal ondersteu-
nen. Je moet niet met z’n 
allen in dezelfde vijver vis-
sen als je geld wilt werven. 
Daarom hebben wij ons 
terug getrokken.” Pogingen 
tot samenwerking leverden 
geen resultaat op.
Voorzitter Ten Rouwelaar, 
penningmeester Van Praag, 
secretaris Snoeren en alge-
meen bestuurslid Stuijver 
hebben besloten het reste-
rende kapitaal over te maken 
naar het Jeugd Sport Fonds 

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In een korte 
raadsvergadering bleken de 
partijen soms eensgezind en 
bij andere onderwerpen ver-
deeld. Zo hoort het ook in de 
politiek. 

Het begon met een uniek 
feit in de Wijdemeerse poli-
tiek: alle partijen onderte-
kenden een amendement 
waarin de herziening van 
het bestemmingsplan ‘Loos-
drecht landelijk gebied 
noordoost’ werd vastgelegd. 
De kwestie speelde al 10 
jaar, het ging over de invul-
ling van een perceel aan de 
’s-Gravelandsevaartweg 9. 
Na een hoorzitting van de 
beroepscommissie was het 
aan alle raadsleden duide-
lijk dat een initiatiefnemer 
en de bewonersvereniging 
Groene Meren overeenstem-
ming hebben bereikt en dat 
het plan voldoet aan de wet-
telijke eisen. Gert Zagt van 

Raad verdeeld en eensgezind
De Lokale Partij roemde de 
eensgezindheid ‘Hoe mooi 
kan het zijn’ en anderen 
vroegen zich verbaasd af 
waarom wethouder Reijn 
aan het oorspronkelijke 
voorstel tegen de adviezen 
in vasthield. Die kwam met 
een ingewikkeld juridisch 
antwoord, maar erkende dat 
het college moet doen wat de 
raad goed dunkt. 

4 scheidingsstations
Wethouder Jan Jaap de Kloet 
verdedigde de Afvalstoffen-
verordening van het GAD. 
De discussie spitste zich toe 
op de vraag of het GAD in de 
toekomst zal terugvallen op 
één scheidingsstation of dat 
er vier blijven gehandhaafd. 
Volgens de wethouder stond 
er in de toelichting dat er 
vier zullen blijven, maar dat 
er een wettelijk minimum 
is van één. Voorlopig zou er 
geen sprake zijn van sluiting. 
Dat vonden de politieke par-

tijen niet concreet genoeg. 
Daarom steunden zij een 
amendement van De Lokale 
Partij dat Wijdemeren eist 
van de Regio Gooi en Vechts-
treek dat er vier open zullen 
blijven. Tenslotte zijn er in 
2016 maar liefst 600.000 be-
zoekers geweest, de behoefte 
om afval bij de bron te schei-
den is blijkbaar groot. Alleen 
PvdA/GroenLinks vond dat 
verzoek overbodig, hoewel 
je woordvoerder Stan Poels 
‘kunt wakker maken voor 
dit onderwerp’. Dat bleek bij 
meer raadsleden het geval 
die meer willen weten over 
afval. Daarom zal De Kloet 
in samenwerking met de 
regiogemeenten een infor-
matieavond organiseren over 
nut en noodzaak van afval 
scheiden.

75% herplant
D66 en De Lokale Partij stem-
den tegen het krediet van  
e 40.000 om bomen te kap-

Van woensdag 25 januari tot 
en met zaterdag 4 februari wa-
ren de Nationale Voorleesda-
gen. De 14de editie van De Na-
tionale Voorleesdagen startte 
met vele Voorleesontbijten in 
het gehele land. 

Zowel bekende als onbekende 
Nederlanders lazen voor op 
een kinderdagverblijf, basis-
school of openbare biblio-
theek in de buurt. Een lijst 
met tien prentenboeken voer-
den de voorleesdagen aan. 
‘De kleine walvis’ van schrij-
ver Benji Davies stond tijdens 
De Nationale Voorleesdagen 
overal waar voorgelezen werd 
centraal. Het is verkozen tot 
het prentenboek van het jaar.
Het verhaal; Boy woont met 
zijn vader en zes katten in 
een klein vissershuisje. Na 
een stormachtige nacht vindt 
hij een jonge walvis op het 
strand. Het is voor Boy het 
begin van een bijzondere 
vriendschap.

Nationale Voorleesdagen

Burgemeester Martijn Smit 
van Wijdemeren was speciale 
gast op de Warinschool in Ne-
derhorst den Berg. Ook hij las 
voor uit het prentenboek ‘De 
kleine walvis’. Hierin komt 
een burgemeester voor die de 
hele dag maar wat zit te lezen 
en dommelen, burgemeester 
Smit grapte dat hem dat ook 
wel wat leek. Hij stelde de kin-
deren na afloop vragen om te 
controleren of ze wel echt 

pen op de Eiken- en Beuken-
laan in Nieuw Loosdrecht. 
Zij vonden het plan te vaag. 
D66’er Nanne Roosenschoon 
rekende voor dat de 75% 
herplantplicht die Wijdeme-
ren als regel heeft ingesteld 
waarschijnlijk niet gehaald 
zal worden, als je de kap 
uit het verleden meerekent. 
Alette Zandbergen van DLP 
kwam uit op 56%, maar Eric 
Torsing van het CDA hechtte 
meer waarde aan kwalitatief 
groen dan aan exacte cijfers. 
Dus liever één boom die tot 
volle wasdom komt dan 
twee die elkaar verdringen. 
Ook Stan Poels maakte zich 
zorgen over het terugkerend 
groen. Wethouder Reijn zei 
klip en klaar dat de wens om 
3/4 terug te planten, wordt 
gerealiseerd. Maar wellicht 
niet op dezelfde locatie, het 
kan zelfs in een andere ge-
meente. Waarop René Voigt 
van Dorpsbelangen hem 
smeekte om ‘alstublieft niet 
in Hilversum te herplanten’. 
VVD‘er Robby Israel houdt 
van de grote lijnen en zei dat 
de raadsleden de wethouder 
niet lastig moesten vallen 
met details als waar welke 
boom komt en wanneer. 

Gooi- en Eemlander
Er waren twee moties, van 
VVD en CDA, die riepen 
om steun voor de regionale 
pers, specifieker De Gooi- en 
Eemlander. Door het terug-
lopend aantal abonnees, in 

Wijdemeren ¬leest ± 20% de 
krant, heeft het dagblad het 
steeds moeilijker het hoofd 
boven water te houden. De 
Telegraaf Media Groep, moe-
derbedrijf van de Holland 
Media Combinatie, die vijf 
regionale kranten in Noord- 
en Zuid-Holland exploiteert, 
is bezig zich te verkopen aan 
het Vlaams Mediahuis. Er 
zouden 45 journalisten wor-
den ontslagen. Jan Willem 
Nienhuis van het CDA zei 
terecht dat ‘onze krant onze 
waakhond’ is. Hoewel de 
steunbetuigingen door alle 
partijen werden gedragen, 
waren de formuleringen van 
beide moties nogal aan dis-
cussie onderhevig. De CDA-
motie riep op om aan alle 
gemeenteraden in den lande 
te vragen om zich te abon-
neren op een regionaal blad 
en zelfs om structureel een 
abonnement op het eigen 
regionaal dagblad op te ne-
men in het basispakket van 
raadsleden. Een soort over-
heidssteun voor de Telegraaf 
dus, meende een raadslid. 
Alleen CDA en D66 stem-
den in. Omdat de stemmen 
staakten, komt deze motie in 
de volgende raad terug. De 
VVD-motie met het verzoek 
om een goed functionerende 
en goed bezette regionale 
redactie te bepleiten bij de 
uitgever van de Gooi- en 
Eemlander kreeg wel 100% 
steun. 

siast op het verzoek om te ko-
men voorlezen. Vol overgave 
werd er gelezen en gekeken 
in prentenboeken. Na afloop 
kregen de kinderen als dank 
een mooi voorleesdiploma.        
Op dinsdag 31 januari en 
vrijdag 3 februari zijn de 
Dolfijnen en Guppies (onder-
bouw) op bezoek geweest bij 
de bibliotheek. Daar vertelde 
Saskia van Aalst het verhaal 

van de kleine walvis. Wat een 
mooi en spannend verhaal! 
Daarna werden er allerlei 
spelletjes gespeeld als: ge-
luiden van de zee herken-
nen; wat hoort bij de zee en 
wat niet? Nadat er naar het 
leuke filmpje ‘Kikker en zijn 
vrienden’ was gekeken, kreeg 
iedereen ter afsluiting, limo-
nade en een lange vinger, dat 
ging er wel in! 

hadden opgelet.

De Sterrenwachter in 
Loosdrecht                                              
Kinderen van de bovenbouw 
hebben voorgelezen aan de 
peuters van kinderdagverblijf 
De Pinkenstal. De bovenbou-
wers reageerden heel enthou-
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AGENDA

Vrijdag 10 februari
Warme Truiendag! 
Info en wedstrijd voor 
kinderen op Facebookpagina; 
Warmetruiendag Wijdemeren 

Vrijdag 10 februari
Rijbewijskeuring 
Gemeentehuis Rading 1
Info/afspr: tel.088-2323300.
Of ga naar www.regelzorg.nl.

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

Zaterdag 14 februari
Valentijnsdag!

Woensdag 15 februari
Netwerkborrel 
Ondernemend Wijdemeren
Restaurant Rosa’s Cantina
Inloop 17.30 u/Aanmelden; 
ondernemendwijdemeren.nl

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 18 februari tot en 
met zondag 26 februari

Dinsdag 21 februari
Workshop ‘Frozen’
Bij Droompaard vanaf 6 jaar
Van 08.30-15.00 uur
Zie FB pagina Droompaard

Woensdag 22 februari
Uilenballen; Uitpluizen die hap!
Om 13.30 en 15.00 u/9+jaar
Aanmelden op de website
www.natuurmonumenten.nl

Zondag 26 februari
Otter Jazz is back! 
Jzzzzzp van 16.00–19.00 u
Toegang is gratis
Restaurant De Otter O-LD 131

17 maart
Vooraankondiging; Concert 
Nieuw Leven & Friends
In de Sijpekerk Inloop 19.30u
Toegang gratis

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
12 februari 11.00 uur: Patoor J. Dresmé

Beukenhof 
12 februari 11.15 uur: Protestantse dienst 
  Ds. A. Siebenga
Gereformeerde Kerk  
12 februari 10.00 uur: Ds. Hans Bouma

Hervormde Kerk    
12 februari 10.00 uur: Ds. C. van Andel
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

 
OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
12 februari 09.30 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde
 14.00 uur: Gez. dienst in Sypekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
12 februari 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

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
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. 
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

TE HUUR 

Garagebox 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336
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COLOFON

oplage: 4.500
Uitgave van 
Ten Herkel B.V.
verschijnt wekelijks 
op woensdag / donderdag

Redactie:
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

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

FancyPets 
Hondentrimsalon 

Loosdrecht
Wellness voor uw huisdier 

www.fancypets.nl 
rading 50, 0628786091

Vrouw heeft 13 jaar ervaring 
zoekt werk in de huis-

houding en strijkwerk e.t.c. 
Met goede refs 

Mevr. Els 10 euro p/u
Tel-0621810399

Schoonmaakster 
aangeboden:

Bent u op zoek naar een 
ervaren huishoudster met 

referentie? Contact 
Debby - 0687589107

ICT-er aan huis
Ik kan hulp bieden bij;

- computer
- printer
- netwerk
- devices

Kosten 25,- per uur
10,- voorrijkosten

Op basis van 
No cure no pay

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

Herkent u dit? We zijn druk, 
druk, druk en racen maar door.
Regelmatig bewegen en iets 
van mindfulness of yoga voor 
meer rust in het hoofd zou 
een goed idee zijn om het 
drukke bestaan te kunnen 
volhouden. Maar minstens 
twee keer per week de deur 
uitgaan, kost weer veel tijd. 
En zo komt er wellicht (weer)
niets van de plannen terecht.
 
Maak daarom eens kennis met 
Yogadance!
Het is nieuw, echt leuk en 
heel goed voor je gezondheid. 
Conditie verbeteren en stress 
reductie tegelijk! Een gouden 
samensmelting van eenvou-

dig te volgen, vloeiende dans 
en oefeningencombinaties op 
heerlijke muziek met te-
gelijkertijd aandacht voor 
ademhaling en meer rust in 
je hoofd. Kom yogadance ge-
woon eens proberen, de eerste 
les is gratis!

Meer info:  
FB: yogadancebyrenee

Yogadance; 
Twee vliegen in één klap

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

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

Remco van Kooi

COLOFON
Redactie:
Patricia IJsbrandij
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

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

Contact:
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl
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Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 445 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car 
Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik 3,1 - 6,1 l/100 km (32,2 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 82 - 143 g/km. *bij 42% inkomstenbelasting

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum

Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden

Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70

info@buitenweg.nl

www.buitenweg.nl

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

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

bijtelling per maand*

De Volvo V40 D2 heeft 
de nieuwste generatie 2.0 

viercilinder dieselmotor met 
een vermogen van 120 pk 

en 280 Nm koppel. Deze 
modulaire motor is voorzien 

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

technologie 

14% BIJTELLING

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

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

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

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

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

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

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl

✓ 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

In de bibliotheek van Loosdrecht is donderdagavond een presenta-
tie voor Ondernemers als ZZPers, MKB-ers en andere belangstel-
lenden met als thema: Online gevonden! Hoe werkt dat? door 
Kenrick van Hoek

‘Donderdagavond 9 februari!’

Online gevonden worden, hoe werkt dat?
Hoe werkt zoeken en gevon-
den worden op Google?
Hoe ga ik aan de slag met 
zoekwoorden, SEO en SEA?
Kenrick van Hoek presenteert 
een boeiend verhaal over 
Search Engine Optimaliza-
tion, Op internet gevonden 
worden door jouw doelgroep.
Hij laat Google achter de 
schermen zien en neemt je 

mee naar de beste manier 
om gevonden te worden, de 
optimale website en de juiste 
zoekwoordenstrategie. 
In een korte, interactieve 
workshop werkt hij met de 
persoonlijke zoekwoorden-
strategie van de deelnemers 
aan hun optimale website. 
Kenrick van Hoek is specialist 
op het gebied van online mar-
keting strategie. Hij kan daar 
enthousiast over vertellen en 
geeft praktische tips aan zelf-
standigen, MKB-ers en andere 
belangstellenden. Hij vindt 
het het leukste om erover te 

vertellen en er samen mee aan 
de slag te gaan. 
De avond in Bibliotheek Gooi 
en meer vestiging Weesp op 9 
februari begint om 19.30 uur 
met een inloop en koffie. 
Om 20.00 uur start het pro-
gramma. Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar 
bvo@bibliotheekgooienmeer.
nl  Zo binnen lopen mag 
natuurlijk ook! Voor leden 
van de bibliotheek is de toe-
gang vrij, niet-leden betalen 
tien euro. Kijk ook op www.
kenrickvanhoek.nl  of www.
bibliotheekgooienmeer.nl 

Elke eerste zaterdag van de 
maand Repair Café in de bieb. 
De meest uiteenlopende arti-
kelen werden al aangeboden, 
zoals laptops, een kettingzaag, 
metaaldetector, klokjes, fietsen 
en een tondeuse, ook wordt ge-
regeld kleding hersteld. Onder 
het genot van een kopje koffie 

kan er vaak gewacht worden 
tijdens de reparatie. Afgelopen 
zaterdag 4 februari werd onder 
andere een stofzuiger, koffie-
zetapparaat en een koffer mee-
gebracht. Het team bestaat uit 
zo’n vijf mensen. Mevrouw Vos 
ontvangt iedereen en houdt 
de administratie bij, ook of de 
reparatie is gelukt of niet.

Repair Cafe


