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VOOR DIVERSE RELATIES ZIJN WIJ

Op de ochtend van 13 februari 1952 was het zonnig weer en 
in de middag sneeuwde het, een idyllisch decorum voor het in 
het huwelijk tredende stel Kees van Nigtevecht en Rie Breet op 
het stadshuis van Hilversum en in de Betlehemkerk, toen 26 en 
23 jaar jong. Kees droeg een nieuw pak en Rie een mantelpakje 
met een zwart bont jasje eroverheen. Kees; “Het stond haar 
prachtig en kon praktisch gezien nog vaker gedragen worden.” 
De ontmoeting vond destijds in 1950 bij de familie Breet thuis 
plaats waar Kees kwam bridgen met zijn goede vriend, tevens de 
broer van Rie, en haar andere broer en zus. Ook Kees heeft twee 
broers en een zus, die nog allen in leven zijn. 

De liefde voor elkaar gebeur-
de ‘gewoon’. Zij blies steeds 
plagerig zijn sigaret uit 
waarop natuurlijk wel een 
kus moest volgen. Rie vond 
Kees aantrekkelijk door zijn 
verhalen uit het verre Borneo 
waarvan hij net was terug-
gekeerd na uitgezonden te 
zijn geweest voor werk. Kees; 
“Rie was en is vrijwel altijd 
vrolijk en mooi.” Kees werkte 
42 jaar bij ingenieursbureau 
Van Steenis in Utrecht als 
weg- en waterbouwkundig 
ingenieur. Hij werkte veel 
in het buitenland, wat niet 
altijd makkelijk was voor 
Rie, zijn laatste buitenlandse 
opdracht was in Brazilië. Tot 
eind jaren zestig werkte hij 
aan opdrachten voor Riet-
veld. Hij kreeg een gouden 
koninklijke onderscheiding 
in de Orde van Oranje Nas-
sau voor zijn werk. Rie werd 
na haar trouwen ontslagen 
bij TNO Amsterdam. 
Hun eerste huis kochten ze 
trots in 1954 in Hilversum, 

nu wonen ze alweer met veel 
plezier zesentwintig jaar 
aan de Laan van Eikenrode 
in Loosdrecht. Kees en Rie 
kregen twee zonen, Ruud 
(’57) en Ed (’60). Hun groot-
ste verdriet in hun leven 
is het verlies van Ruud op 
tweeëntwintig jarige leeftijd. 
Ed trouwde met de Spaanse 
Carmen, zij kregen vier kin-
deren, Bruno nu 20 jaar, Kira 
17 jaar, Robin 12 jaar en Da-
vid 11 jaar. 
Zij gaven bij hun thuis een 
intiem feestje voor het 65-ja-
rige huwelijk van Kees en Rie. 

Carmen maakte echte Spaan-
se tapas en oer-Hollandse ver-
rukkelijke appeltaart. 

Vakanties vierden Kees en 
Rie met hun jongens in 
Zwitserland en Oostenrijk, 
ook gingen ze elk jaar naar 
de waddeneilanden, het ene 
jaar naar Ameland het an-
dere naar Terschelling.
Rie is altijd erg sportief ge-
weest, ze fietste geregeld uit 
haar werk door naar Oud-
Loosdrecht om nog even te 
gaan zwemmen. Op de fiets 
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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

Pluk de dag,
voordat je in een vaas eindigt

Regio Gooi en Vechtstreek 
kent minder kinderen die niet 
naar school gaan dan gemid-
deld in het land. Gemiddeld 
zitten er in de regio Gooi en 
Vechtstreek vijf kinderen in 
de basisschoolleeftijd thuis 
en circa dertien uit het voort-
gezet onderwijs. Met 45 per-
manente vrijstellingen en 38 
tijdelijke voor één jaar zit de 
regio ver onder het landelijke 
gemiddelde.  

Op 6 februari vond onder 
leiding van voormalig 
kinderombudsman Marc 
Dullaert de tweede thuis-
zitterstop plaats. Daarin 
maakten de vier grote steden 
(Amsterdam, Den Haag, Rot-
terdam en Utrecht) en acht 
onderwijssamenwerkings-

verbanden voor het eerst 
concrete afspraken om het 
aantal thuiszitters fors te 
laten dalen. Ze gaan onder 
meer regelen dat jongeren 
die thuiszitten sneller hulp 
krijgen vanuit de zorg, dat 
leerlingenvervoer geen pro-
bleem meer vormt als er een 
onderwijsplek is gevonden 
en dat alles op alles wordt 
gezet qua preventie. Ook het 
aantal vrijstellingen van leer-
plicht moet omlaag.  

Er bestaat  een traditie van 
samenwerken in de Regio 
Gooi en Vechtstreek in-
zake kinderen die niet naar 
school gaan. Onderwijs, 
leerplichtambtenaren en 
jeugdartsen zoeken met 
ouders naar een oplossing. 

“Elke situatie is anders, tel-
kens is maatwerk nodig”, 
aldus Johan Vroegindeweij, 
directeur van het samen-
werkingsverband primair 
onderwijs Unita. “We stem-
men met elkaar de voorzie-
ningen zoals jeugdhulp, on-
derwijs en leerlingenvervoer 
af, zodat het kind de beste 
onderwijsplek krijgt. Het be-
lang van het kind staat dus 
voorop. Maar soms lukt het 
niet, omdat die beste plek 
niet beschikbaar is of omdat 
de ouders er anders over 
denken. En uiteraard hopen 
we dat we alle thuiszitters 
in beeld hebben. Ieder kind 
heeft recht op passend on-
derwijs, in welke vorm dan 
ook. Daar gaan we voor.” 
 

De GHO-GO (Gemeenschap-
pelijke Huisartsen Organisatie 
Gooi en Omstreken) en de Ge-
zondheidsstudio van Tergooi 
hebben na een succesvolle 
verkenningsfase de handen 
ineengeslagen. In 2017 trek-
ken beide organisaties samen 
op vanuit het gezamenlijke 
doel om te komen tot een 
gezonde(re) regio. 

In 2016 zijn daarvoor de sa-
menwerkingsmogelijkheden 
onderzocht en gevonden. De 
Gezondheidsstudio is een 
initiatief van Tergooi en be-
vordert gezondheid in de re-
gio. Behalve met de GHO-GO 
werkt de Gezondheidsstudio 

ook samen met bijvoorbeeld 
gemeenten, GGD, regionale 
zorgorganisaties en lokale 
ondernemers. Zo wordt het 
voor alle inwoners in de Gooi 
en Vechtstreek steeds makke-
lijker en aantrekkelijker om 
gezond te leven.
 
Een gezonde(re) regio
Gezond(er) gedrag draagt bij 
aan een hogere kwaliteit van 
leven, meer geluk en dalende 
zorgkosten, zo is de overtui-
ging van de Gezondheids-
studio van Tergooi. Om te 
komen tot gezonde(re) inwo-
ners en een gezonde(re) regio 
wordt een breed palet aan 
middelen ingezet. In 2016 

‘Gezonde(re) regio’ 

Gezondheidsstudio van Tergooi
verzorgde de Gezondheids-
studio voor geïnteresseer-
den verschillende relevante 
checks, campagnes, inter-
viewgesprekken, reportages, 
workshops, schoolprojecten, 
cursussen, excursies en on-
derzoeken. Bij een aantal 
hiervan waren al huisartsen 
uit de regio betrokken. De 
ervaringen vanuit die eer-
dere samenwerkingen zijn 
positief.
 
2017 in samenwerking 
Voor 2017 staan er vanuit de 
Gezondheidsstudio van Ter-
gooi verschillende thema’s op 
het programma. De GHO-GO 
zal zich in de samenwerking 

met de Gezondheidsstudio 
met name richten op de the-
ma’s Gezonde Jeugd, Gezond 
ouder worden, Gezond hart en 
het door Gezond gedrag verla-
gen van het risico op kanker. 
Maar ook rond de publieks-
thema’s Sport en bewegen, 
Ontspanning en gezondheid, 
Gehoorschadepreventie en 
Technologie en gezondheid 
is voor medisch specialisten 
uit Tergooi en huisartsen uit 
de regio Gooi en Vechtstreek 
altijd ruimte om bij te dragen 
met raad en daad.
 
Inwoners Gooi en Vechtstreek 
gezond(er)
Een groeiend aantal inwo-

ners van de Gooi en Vechts-
treek weet de Gezondheids-
studio inmiddels te vinden. 
De ambitie van de Gezond-
heidsstudio is om steeds 
meer inwoners uit de regio te 
helpen met gezond(er) leven. 
De GHO-GO maakt het wer-
ken aan die ambitie graag 
mede mogelijk. U vindt meer 
informatie over de achter-
gronden en de agenda van de 
Gezondheidsstudio op www.
gezondheidsstudio.com. 
Wilt u iets delen met de Ge-
zondheidsstudio? Doet u dat 
dan via gezondheidsstudio@
tergooi.nl. De Gezondheids-
studio is ook te volgen op 
Facebook en Twitter.

Regio Gooi heeft minder thuiszitters

Woensdagavond 1 maart a.s. 
organiseert het CDA Wijde-
meren de Themabijeenkomst 
‘Duurzaamheid in de praktijk’. 
De bijeenkomst wordt ge-
houden in de kantine van SV 
‘s-Graveland, kininelaatje 1 
te ‘s-Graveland en begint om 
20.00 uur. De toegang is voor 
iedereen gratis.
  
Gastsprekers zijn Aernoud 
Olde, voorzitter energiecoor-
peratie HilverZon en Evert 
Jan Slootweg, kandidaat CDA 
Tweede kamer. Daarnaast 
zal Koen Janmaat, voorzit-
ter SV ‘s-Graveland vertellen 
over het zonnepanelenpro-
ject van zijn club. 
Duurzaamheid, wat is dat 

eigenlijk?  Duurzaamheid...
een veel gebruikt begrip, 
maar wat is duurzaamheid 
nou eigenlijk? Onder de 
noemer duurzaamheid kom 
je een heel scala aan duur-
zame producten en diensten 
tegen. Aandacht voor het 
milieu en het klimaat, her-
gebruik van grondstoffen, 
zuinig omgaan met energie 
en water, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
Dit zijn zomaar wat ant-
woorden op de vraag ‘Wat is 
duurzaamheid?’
 
Sommige zaken zijn inmid-
dels al heel normal gewor-
den in ons dagelijks leven, 
zoals het scheiden van afval 

CDA Themabijeenkomst 
'Duurzaamheid in de 
praktijk'

en het gebruik van energie-
zuinige verlichting in onze 
huizen. Maar wie een stapje 
verder wil, heeft vaak heel 

veel uitzoekwerk te doen.
Met de themabijeenkomst 
‘Duurzaamheid in de prak-
tijk’ helpt het CDA u op weg 

met een aantal praktische 
tips en voorbeelden uit de 
praktijk. 

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

5,95 
shoarmapakket
500 gram shoarmavlees
bakje saus naar keuze
5 broodjes

Vakantie aanbieding:

ambachtelijke
slagerij

per stuk

(aanbieding geldig van donderdag t/m zaterdag)
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naar Heeg (Friesland) voor 
de zeilsport draaide ze haar 
hand niet voor om. Atletiek 
en hockey speelde ze graag 
en fanatiek. Tot haar tachtig-
ste jaar is ze leidster geweest 
bij de Gooise Atletiek Club, 
ze stopte omdat het haar ver-
standiger leek, niet omdat ze 
het niet meer had gekund. 
Ze ontving een ere medaille 
voor het geven van veertig 
keer bloed aan de bloedbank.
Kees heeft altijd veel gefoto-
grafeerd en doet het nog al-
tijd graag, in de woonkamer 
hangt de brug bij Loenen en 
Wijdemeerse natuur aan de 
muur. Burgemeester Martijn 
Smit die het echtpaar per-
soonlijk met bloemen is ko-
men feliciteren bewonderde 
de werken uitgebreid, hij 
benadrukte dat de foto van 
de brug, die nu vervangen 
wordt, een collectors item 
gaat worden.

Slechte eigenschappen we-
ten Kees en Rie niet echt op 
te noemen van elkaar, Kees; 
“Ik ben makkelijk, Rie is kop-
pig.”

Het echtpaar ontving veel 
felicitaties en bloemen, een 
brief met watermerk van de 
secretaris van zijne majesteit 
de koning en hare majesteit 
de koningin. Ook Remkes, 
staatsecretaris van de koning 
stuurde zijn felicitaties naar 
dit bijzondere bruidspaar. 
Een Briljanten huwelijk 

Vervolg voorpagina: Briljant echtpaar

kwam immers maar drie 
keer in Wijdemeren voor ten 
opzichte van 31 Diamanten 
huwelijken in 2016. Kees 
en Rie van Nigtevecht ogen 
gelukkig en opvallend fit 
van lichaam en geest. Het 
geheim voor een mooi hu-
welijk is elkaar loslaten en 
niet te veel fitten op elkaar 
zegt het blije bruidspaar. 
Rie; “Een keertje woorden 
is gezond maar dan moet je 

het snel weer goed maken.” 
Kees; “Onlangs kreeg ik een 
hartinfarct en een longont-
steking, waardoor ik nu rus-
tig aan moet doen. We hopen 
dat het met de gezondheid 
en het geheugen verder nog 
lang goed mag gaan, ik zou 
nog graag reizen maar dat 
gaat niet meer, we blijven 
samen lekker veel wandelen 
en genieten.”

WIJDEMEREN- De wethouders 
De Kloet en Reijn verklaarden 
vorige week woensdag tegen-
over de commissie Ruimte en 
Economie dat het afdekken als 
een bestrate terp aanvaard-
baar is bij een asbestvervuiling 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk. 

Tijdens de werkzaamheden 
van het herstelplan Vuntus 
heeft Natuurmonumenten 
een asbestverontreiniging 
geconstateerd. Men heeft de 
plek van ongeveer 45 meter 
afgedekt met klinkers en stel-
conplaten. Dat is gemeld aan 
de bevoegde autoriteiten en 
goedgekeurd door de Omge-
vingsdienst Flevoland, Gooi 
& Vechtstreek (OFGV). Nanne 
Roosenschoon van D66 vond 
het onwenselijk dat deze op-
lossing in een natuurgebied 
is gekozen. Bovendien is het 
volgens hem ‘esthetisch on-
aanvaardbaar’. Volgens de 
wethouders is deze sanering 
geheel volgens de regels van 
de wet bodemsanering uit-
gevoerd. Verwijdering is niet 
noodzakelijk, omdat het gaat 

Asbest Oud-Loosdrechtsedijk volgens regels gesaneerd

om ‘immobiele verontreini-
ging’ die niet wegzakt in de 
grond. En dus geen gevaar 
voor de omwonenden. Het 
stoorde Roosenschoon en 
anderen dat Natuurmonu-
menten geen omgevingsver-
gunning heeft aangevraagd 
voor de terp, terwijl het in 
strijd is met het bestem-
mingsplan. De gemeente kan 
pas handelend optreden als 
Natuurmonumenten alsnog 
geen vergunning achteraf 

krijgt. VVD- fractievoorzitter 
Sieta Vermeulen greep het 
moment aan om haar gal 
te spuwen over Natuurmo-
numenten dat volgens haar 
een rolmodel vervult. “Dit 
kan echt niet. Ze hadden 
natuurlijk de gemeente moe-
ten informeren, ook al hoeft 
dat formeel niet.” Waarop 
Stan Poels van de PvdA/GrL 
reageerde met de opmerking 
dat men steeds vaker Natuur-
monumenten in het open-

baar bekritiseert, alsof het 
een grote boze buurman is. 
CDA- voorman Verbruggen 
pleitte voor de dialoog. “Ga in 
gesprek en bespreek dit top-
punt van lelijkheid.” Volgens 
wethouder Reijn waren hij 

en de burgemeester al eens 
op bezoek geweest. Maar de 
commissieleden zien liever 
dat Natuurmonumenten ver-
antwoording komt afleggen 
in het gemeentehuis. 

Ingezonden brief

Skate4Air Team 
Het Knippandje

Na een voorbereiding van vijf maanden trainen op de ijsbaan in 
Utrecht was het dan eindelijk zover, vrijdag 3 februari, dé Dag, 
voor team Het Knippandje. Met Wout, Ineke, Fred, André en Henk, 
de sfeer was top, we hadden er zin in! Op maandagochtend 30 ja-
nuari om 04.00 uur reden we naar Oostenrijk naar de Weissensee, 
een rit van 1200 kilometer waar we 13 uur over hebben gedaan, 
veel files en regen. Bij aankomst bij het hotel waren er spandoeken 
van Skate4Air aan de balkons gehangen, een supergaaf gezicht 
was dat. Omdat wij een van de eersten waren was het nog lekker 
rustig, zo konden wij ons rustig voorbereiden om dinsdag te gaan 
oefenen op het grote meer. Dat viel niet mee, veel scheuren en 
harde tegenwind, met veel valpartijen tot gevolg, we hebben zelfs 
veel bloed op het ijs gezien! Ineke zag het na een paar valpartijen 
niet meer zitten na 18 kilometer, en hield het die dinsdag verder 
voor gezien. Ze zag de vrijdag met angst en beven tegemoet. De 
woensdag en donderdag bleven we oefenen maar de ijscondities 
werden steeds slechter.

Vrijdag 3 februari was de start. ’s-Ochtends 05.00 uur op, ontbijten 
om half zes, zenuwen gierden bij ons allen door de keel, wat stond 
ons te wachten? 06.00 uur in het donker het ijs op, met 200 andere 
mannen, vrouwen en kinderen voor de afstanden van 50 km, 100 
km of 200 km, spannend, temperaturen boven nul met regen. Om 
07.00 uur klonk het startsignaal, langzaam komen de 200 mensen 
in beweging. Het donkere, natte ijs verslechterde in rap tempo. 
Toen het lichter werd ging het ook harder regenen, met scheuren, 
grote gleuven en diepe plassen werd het een te grote opgave voor 
velen, ook voor ons, Ineke, Fred en André. Eenmaal gevallen was je 
drijfnat en koud. Elke ronde was 16,5 km na 33,33 km stopte Ineke 
ermee na de zoveelste valpartij en een gekneusde rib. André en 
Fred schaatsten allebei 66,67 km. Conditioneel konden we het wel 
aan maar het bleef door je hoofd spoken ‘dadelijk breken we een 
been of arm’, de kans was zeer groot.

De hoop was gevestigd op Wout en henk. Ze haalden het! 200 
kilometer op vreselijk slecht ijs en uitzonderlijke omstandigheden, 
we waren apetrots op ze. Dikke medailles verdient. Onze kinderen 
en familie vonden het ook super gaaf en waren heel trots op ons. ’s-
Avonds was er een bijeenkomst met het hele Skate4Air team in een 
groot hotel, met onze captain Jochem UijtdeHaage. Gezamenlijk 
is het streefbedrag van 400.000 euro gehaald, waarvan ons team 
7000 euro!! Het gaf veel emotie en een gevoel van grote blijdschap 
bij ons. Bij thuiskomst werden we door de families met spandoeken 
opgewacht, ook zij waren emotioneel en trots.

Dankbaar zijn we voor alle sponsoren en donateurs, onze familie, 
vrienden en kennissen, zonder jullie was het ons niet gelukt!

Team Het Knippandje voor Skate4air
Wout, André, Ineke, Fred en Henk

Kees en Rie van Nigtevecht 
13-2-1952
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Een aandeel in elkaar

Rabobank Gooi en Vechtstreek
past dienstverlening aan.

Kantoor Loosdrecht sluit per 1 maart

Mensen regelen hun bankzaken steeds meer online, per mail of telefoon, waardoor het

bezoek aan onze kantoren sterk afneemt. “Dit vraagt om aanpassingen in onze

dienstverlening”, zegt Johan Drost, directievoorzitter van Rabobank Gooi en Vechtstreek.

Per 1 maart sluiten we het kantoor aan de Nootweg in Loosdrecht. We blijven in Loosdrecht

aanwezig met een geldautomaat en een sealbagautomaat voor het zakelijk storten van

geld. Veel dagelijkse bankzaken kunnen klanten online regelen of ze kunnen hiervoor

terecht in een van onze andere vestigingen, zoals aan de Kerkstraat 76 in Hilversum of

Straatweg 53 in Breukelen. We organiseren regelmatig gratis cursussen internetbankieren

om mensen te helpen deze vorm van bankieren onder de knie te krijgen.

We begrijpen dat de sluiting van het kantoor in Loosdrecht een maatregel is met impact.

"Het is voor sommige klanten vervelend dat Rabobank geen vestiging meer in hun dorp

heeft”, zegt de directievoorzitter. "Dat snappen we, maar we moeten ook realistisch zijn. In

ons kantoor in Loosdrecht komen geregeld minder dan vijf klanten per dag langs. Dan

is het niet realistisch om dit kantoor open te houden."

Toch blijven we, ook na aanpassing van onze dienstverlening, de bank die we altijd zijn

geweest: dichtbij en betrokken. Dat laten we op diverse manieren zien en zullen we verder

intensiveren, want dat is de kracht van onze coöperatie. We introduceren het Marktteam

Wijdemeren, dat bestaat uit betrokken medewerkers, ledenraadsleden en commissarissen

van onze bank. Zij vormen het gezicht, de ogen en oren van de bank en zijn sterk betrokken

bij de regio. Zo kunnen we samen bekijken hoe onze bank een bijdrage kan leveren aan de

leefbaarheid en ondernemerschap in Wijdemeren.
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Op woensdag 15 januari vond 
de prijsuitreiking van de War-
me Truiendag wedstrijd plaats 
op het gemeentehuis van Wij-
demeren. 
De warme truiendag werd voor 
de tweede keer georganiseerd 
door Natuurlijk Wijdemeren. 
Zij stellen; Milieuvriendelijk 
leven is belangrijk, groen doen 
kan ook leuk en uitdagend 
zijn, en samen bereik je meer 
dan alleen. 

Wethouder Jan jaap de Kloet 
benadrukte dat nogmaals in 
zijn toespraak aan de win-
naars en overige aanwezigen. 
“Het gaat vandaag niet al-
leen om de warme trui maar 
ook over bewustwording wat 
je nog meer voor het milieu 
kunt doen, de verwarming 
een graadje lager, korter 
douchen en wat vaker met 
de fiets”, zegt De Kloet. De 
kinderen van vier scholen 
deden in Wijdemeren mee. 
De onderbouw knutselde een 
trui van allerhande materia-
len. De bovenbouw stuurde 
creatieve energie besparende 
ideeën in. Jan Jaap de Kloet; 
“Ik ben wethouder van duur-
zaamheid, dus ik bewaar 
jullie ideeën goed. Olivia en 

Prijsuitreiking van de Warme Truiendag wedstrijd

Roxy stuurde het beste idee 
in; Zonnepanelen op de auto. 
Ze kwamen op het idée door 
het populaire gebruik van 
auto’s te combineren met de 
milieuvriendelijke manier 
van energie opwekken met 
zonnepanelen. De wethou-
der zei he teen briljant idée 

te vinden. De winnaars van 
de geknutselde truien had-
den geweldig mooie ontwer-
pen gemaakt. Wessel sprong 
eruit door het toepassen van 
diverse materialen als leer, 
stof, wol en echte knopen.  
De prijzen werden trots in 
ontvangst genomen. Miki 

en Timon van de Catamaran 
mogen samen gaan boeren-
golfen bij IJsboerderij van 
Herk.
Olivia en Roxy van OBS de 
Linde gaan samen met nog 
vier personen lekker pan-
nenkoeken eten bij Land-
goed de Rading. Nadir van 

de Curtevenne wint een Pil-
lowpet (Blokker Kortenhoef), 
Sam van de Curtevenne wint 
een olifant knuffeldeken 
(Blokker Kortenhoef), Duuk 
van de Joseph Lokinschool 
wint kleur en spelboeken 
met viltstiften (Albert Heijn 
Kortenhoef), Wessel van de 
Joseph Lokinschool wint een 
setje om kaarsen te maken 
(Imkerij t Schuurtje) met een 
goocheldoosje en spelletjes-
kaarten. En Peter van OBS de 
Linde was er vandaag niet bij 
maar hij wint een boek over 
knutselen met materialen 
uit de natuur (Boekhandel 
CW76 Kortenhoef) met een 
setje 'tekenen met zand'.
Zij ontvingen de prijzen in 
vrolijke dieren tasjes aange-
vuld met lekkers, stoepkrijt 
en een bellenblaas.
Timon en Miki; “Wij vonden 
het zelf een lelijke trui die 
we hebben gemaakt. Het was 
eigenlijk heel makkelijk. Vol-
gend jaar doen we weer mee. 
Ja, en dan doen we ook weer 
een trui aan. Niet in de zo-
mer hoor en van wol kriebelt 
ie. De wethouder was ook 
heel aardig.”

natuurlijkwijdemeren.nl

Het schoonwater 
project
Op het A. Roland Holst College in Hilversum was er vanaf 
eind vorig jaar een goede doelen project gaande voor de eerste 
klassen. Op de goede doelenmarkt kon je kiezen uit verschillende 
goede doelen om geld voor in te zamelen. Dit geheel op eigen 
creatieve wijze. Nu is dit project afgerond. 

Wij, Maud Ronner (12 jaar woont in Hilversum) en Anouk Blom 
(13 jaar woont in Loosdrecht), hebben gekozen om geld in te 
zamelen voor Unicef. Miljoenen mensen op de wereld hebben 
geen toegang tot veilig drinkwater. Unicef helpt mensen in 
ontwikkelingslanden aan schoon drinkwater en nog veel meer 
andere belangrijke dingen, als goede zorg en onderwijs. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen op de wereld dat heeft.

Wij hebben verschillende acties ondernomen zoals: 
Het schoon waterproject. Hierbij zijn wij langs restaurants 
geweest om te vragen of zij mee wilden doen aan onze actie.
Onze actie: In restaurants zijn meestal gratis water karaffen, 
maar wij vroegen aan de mensen of ze in plaats van een gratis 
karaf, 1,- wilden doneren. Dat was een vrijblijvende keuze. 
Hiernaast hebben wij cakejes op onze hockey club verkocht.

Met dank aan onze sponsoren; Hotel restaurant Heineke, 
restaurant In de Watertuin en Jachthaven het Anker. Wij zijn 
erg blij dat de restaurants ons hierin steunden. Onze actie heeft 
in totaal  123,50 opgeleverd.

Maud Ronner en Anouk Blom

Ingezonden brief
Hoe mooi is het dat Ensem-
ble Lumaka terugduikt in de 
tijd en voor ons een concert 
uit 1926 doet herleven? Een 
concert dat destijds door de 
beroemde harpiste Rosa Spier 
werd gegeven. 

De harpiste van nu, Miriam 
Overlach, heeft gedegen 
researchwerk gedaan en het 
programma met de bijbeho-
rende recensies van toen te-
voorschijn gehaald. Lumaka 
speelt die muziek die inmid-
dels zo'n 100 jaar oud is. 
Maar toen was het spiksplin-
ternieuw, 'modern'. Hoe luis-
terde men naar die stukken? 
En hoe luistert u er naar? En-
semble Lumaka bestaat uit 

vijf spelers: harpiste Miriam 
Overlach, fluitiste Jana Ma-
chalett, violiste Saskia Vier-
sen, altvioliste Martina Forni 
en cellist Charles Watt. Als 
gastspelers treden op Olivier 
Patey, de klarinettist van het 
Koninklijk Concertgebouw 
Orkest en violiste Adriane Ti-
lanus. Als verteller is Florian 
de Backere erbij. Wat stond 
er toen op het programma, 
en hoort u zondag 26 febru-
ari in Het Jagthuis? Leo Smit 
had in 1926 een nieuw trio 
gecomponeerd voor fluit, 
altviool en harp. Van Claude 
Debussy stond de Rhapsodie 
voor klarinet en klein ensem-
ble op het programma. De 6e 
suite van Eugene Goossens 

voor fluit, viool en harp werd 
gespeeld en het concert werd 
en wordt afgesloten met het 
fantastische Introduction et 
Allegro van Maurice Ravel 
voor harp, fluit, klarinet en 
strijkkwartet. Het belooft 
een prachtige middag, terug 
in de jaren '20 van de vorige 
eeuw te worden. Houdt u er 
rekening mee dat het con-
cert - bij uitzondering - om 
drie uur begint?

Ensemble Lumaka: zondag 
26 februari 2017, aanvang 
15.00 uur. Info en reserveren 
via de website www.jagthuis.
nl, Het Jagthuis, Middenweg 
88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).

Visionaire timbres in het Jagthuis

“R&C Productions” in samen-
werking met “Restaurant Fly 
Inn”,  presenteren u de paas-
markt 2017 editie.
 
Deze zal op zaterdag 8 april  
tussen 14.00–19.00 uur, wor-
den gehouden op het terrein 
van het op het vliegveld gele-
gen restaurant.

Het wordt weer een gezel-
lige, knusse markt waar 
vooral  paasartikelen niet 
zullen ontbreken. Overige 
zelfgemaakte artikelen zijn 
ook welkom.
Er kunnen grote markt-
kramen (4m.) met dakzeil 
gehuurd worden inclusief 
stroomgebruik. Het meene-
men van een verlengsnoer 

wordt aangeraden. Voor 
reserveringen en/of vragen 
kunt u ons als volgt bereiken:
R&C Productions

Mob: 0650217404 Email: r-
vanderhoeven@online.nl
Web: www.rc-productions.nl
Restaurant Fly In Noodweg 
43 Tel. 035 5771710 
www.restaurantflyinn.nl

‘Reserveer tijdig uw marktkraam!’                                               

Tweede editie Paasmarkt Vliegveld
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Nadat Tom van Oostrum niet 
de juiste zorgartikelen kon 
vinden toen de verzorging van 
zijn vader dat vereiste, dook 
hij in de wereld van loophul-
pen, rolstoelen, toiletverho-
gers en sta-op bedden. 

Tom verlegde zijn aandacht 
vrijwel volledig van zijn Loos-
drechtse watersportbedrijf 
naar Tomzorg dat hij op-
richtte samen met zijn com-
pagnon Arnoud Klein. Een 
samenwerking waarin zij 
elkaar goed aanvullen. De ex-
pertise van Arnoud is de cre-
atieve digitale wereld van in-
ternet en websites. Tom heeft 
een brede productkennis en 
is een echt mensen mens. 
Op de webshop Tomzorg.nl 
worden nieuwe kwalitatieve 
zorgartikelen aangeboden 
tegen zeer courante prijzen. 
De WMO vergoedt nog steeds 
kostbare benodigdheden 
maar de rolator al niet meer. 
“Niet iedereen heeft de 
beschikking over een ruim 
budget maar verdient wel de 
beste zorg”, zegt Tom. 
In januari 2015 is Tomzorg 
begonnen vanaf de haven-
straat in Hilversum. De 
showroom van zorgonder-
steunende artikelen is nu 
gevestigd aan de Rading in 
Loosdrecht (vh Auto Wessel) 
waar mensen van heinde 
en ver de artikelen komen 
keuren en kiezen. Inmiddels 
is het bedrijf uitgegroeid tot 
20.000 leveringen per jaar 
en zijn Tom en Arnoud zeer 

Tomzorg biedt hulp in zorg

content met deze toeganke-
lijke locatie, ruim van opzet, 
parkeren voor de deur, geen 
parkeergeld. Tom; “Wij zien 
bijvoorbeeld dat ouderen die 
een loophulp nodig hebben 
dat het liefst zelf regelen, 
ook zij vinden de weg ge-
makkelijk en overzichtelijk 
op onze site. Daar vindt men 
informatieve filmpjes over 

de  verschillende producten. 
Met heldere begeleiding 
komt men  tot de juiste per-
soonlijke keuze. En dat doen 
we blijkbaar goed, gezien de 
weinige retouren”, zegt Tom. 
Uitgangspunt van de be-
drijfsvoering is kwalitatieve 
zorgproducten voor een 
betaalbare prijs, goede voor-
lichting met gedegen service 

en nazorg, betrouwbaar en 
snel. Door alle producten uit 
de webshop op voorraad te 
hebben kan Tomzorg super-
snel leveren. Een belangrijk 
punt voor optimale zorg-
verlening. Voor twaalf uur 
besteld is de volgende dag 
in huis. Tomzorg is niet ver-
bonden aan verzekeringen 
waardoor het de markt vrij 

kan bedienen. De gemaakte 
kosten worden veelal wel 
vergoed door de zorgverzeke-
ringen. 

Op donderdag 16 februari 
kwamen de wethouders Bets-
ke van Henten en Theo Reijn 
samen met twee ambtenaren 
(WMO) poolshoogte nemen. 
Zij waren aangenaam verrast 
door de mogelijkheden die 
Tomzorg biedt voor de zorg-
vraag vanuit de inwoners van 
Wijdemeren. Wethouder van 
Henten gaat onderzoeken 
hoe er een samenwerking 
kan komen tussen Tomzorg 
en de gemeente Wijdemeren.
Tom geeft voorlichting over 
bestaande producten en 
de toepasbaarheid daarvan 
aan wethouders (van andere 
plaatsen), zorgverzekerin-
gen, mensen die zorg aan bed 
verlenen, ergo- en fysiothera-
peuten en zorgconsulenten. 
Tom; ”We hebben zoveel leed 
gezien bij de mensen thuis 
waardoor we veel inzicht 
hebben gekregen in de zorg-
behoefte die er specifiek no-
dig is. Ik haal uit mijn werk 
zoveel voldoening. Iedereen 
kan bij ons terecht voor vrij-
blijvend advies.”

Tomzorg Bezoekadres; Ra-
ding 128 Nieuw-Loosdrecht, 
telefoonnummer 085-
0212424, info@tomzorg.nl.
Tomzorg informatie en web-
shop; www.tomzorg.nl

Dinsdag 14 februari kregen 
de groepen 7 en 8 van de 
SWS de Catamaran uit Oud-
Loosdrecht een rolstoelclinic. 
Deze werd gesponsord door 
INC Agency. Doel van deze 
bijzondere les is om inzicht en 
begrip te krijgen voor je om-
geving; Kan niet bestaat niet, 
zoek naar wat je wel kunt, 
iedereen heeft een beperking, 
niemand is ‘normaal’, beoor-
deel niet op uiterlijk, sporten 
is voor iedereen belangrijk. De 
ochtend startte met een theo-
rieles op school. 

Wat is (S)Cool on Wheels?                                                            
(S)Cool on Wheels is een 
voorlichtingsproject over het 
thema ‘leven en sporten met 
een handicap’. De clinic be-
staat uit een theoriegedeelte 
en een praktijgedeelte. S)
Cool on Wheels past goed 
binnen onderwijsthema’s als 
‘goed burgerschap’, ‘respect-
vol omgaan met elkaar’ en 
‘bewegen en gezondheid’.
Docent van (S)Cool on Wheels 

(S)Cool on Wheels clinic 

John, is een sporter met een 
lichamelijke handicap, hij 
heeft een dwarslaesie bij de 
4de-5de wervel.
Hij zette de kinderen aan 
tot verder nadenken met 
vragen als ‘wat versta je on-
der een handicap?’, ‘welke 
handicaps zijn er denken 
jullie?’, ‘hoe ga je ermee om 
in het dagelijks leven’, ‘welke 
sporten kun je dan doen?’ en 
‘waarom is sport zo belang-

rijk ook voor mensen met 
een handicap?’. Het theorie-
gedeelte werd ondersteund 
met filmpjes. De kinderen 
luisterden geboeid en vroe-
gen ook daarop onbevangen 
hun vragen. 

De volwassenen Juf Anous-
chka, Vakleerkracht gymnas-
tiek Mart, Chantal (namens 
INC) en Kim moesten bij 
de praktijkles in sporthal 

Eikenrode ook gewoon mee-
doen aan de uitdagende 
oefeningen en spelletjes. Wie 
rijdt het snelste naar de over-
kant en weer terug? Wint 
de estafette? Wint de race 
met een andere rolstoeler 
als aanhanger? Of het potje 
basketbal? Met kunst- en 
vliegwerk, een beetje botsen 
af en toe, en soms geheel uit 
koers geraakt, was de reactie 
achteraf dat het zwaar werk 

was, maar zeker de leukste 
gymles ooit!
Julia; “Ik merk nu hoe lastig 
het is. Ik vind het knap dat 
mensen dit moeten doen en 
dat ze het ook vol kunnen 
houden, ik heb er nu veel 
respect voor.”
Isa; “Wel leuk om zoiets te 
doen met gym en in een an-
dere wereld te kruipen.”
Daphne; “Je krijgt wel pijn in 
je handen na een tijdje.”
Satrensjka; “Ook andere 
scholen moeten het doen. 
Het is goed dat ze rolstoelen 
hebben uitgevonden.”
Patrycja; “Wel zwaar maar 
leuk om te doen, ik ga nu wel 
anders kijken naar kinderen 
in een rolstoel.”

John sluit af met “Ik hoop 
dat jullie nooit iets derge-
lijks overkomt waardoor jul-
lie afhankelijk worden van 
een rolstoel, maar dat jullie 
vandaag hebben geleerd om 
positief in het leven te staan, 
dat je iets negatiefs weet om 
te buigen naar iets positiefs.
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De actie van Olaf en Jort is in-
middels succesvol afgerond.
De scholieren Olaf van de 
Bunt en Jort Zwagerman 
hebben in totaal 395,- opge-
haald met auto's wassen voor 
de Mentelity Foundation. De 
Foundation van Bibian Mentel 
kan met dit bedrag weer een 
aantal mensen helpen. De jon-

gens van het Roland Holst Col-
lege uit Hilversum hebben in 
totaal 26 auto's gewassen en 
waren daar dik tevreden mee. 
Ze hebben ook veel fooi gekre-
gen. Het Roland Holst heeft 
met het 'goede doelen project' 
met alle klassen samen zo'n 
10.000 voor de diverse goede 
doelen opgehaald. 

WIJDEMEREN – Vorig jaar 
won Anneke Hilhorst de 1e 
prijs voor Wijdemeerders. Wie 
daagt haar dit jaar uit? Voor 
iedereen uit Wijdemeren en 
omgeving, die van taal houdt 
en zin heeft in een onderhou-
dende avond is er op vrijdag 
3 maart het 2e Wijdemeers 
dictee.

U krijgt de kans om uw ken-
nis van de Nederlandse taal 
te testen. U kunt meedoen 
aan de wedstrijd maar ook 
voor uw plezier. In dat geval 
kijkt u uw eigen dictee na 
en ziet niemand hoeveel of 
hoe weinig fouten u hebt 
gemaakt. Bij de wedstrijd 
zijn leuke prijzen te winnen. 
Voor dictee-professionals is 
er een buiten categorie met 
een aparte prijs.
Het dictee met Wijdemeerse 
elementen is al klaar, meldt 
Herman Stuijver, eindredac-
teur van het Weekblad Wij-
demeren. “Het is 10 woorden 

Doe mee aan het 2e Wijdemeers Dictee!

De provincie Noord-Holland 
en het Plassenschap Loos-
drecht onderzoeken samen 
met een aantal partijen of het 
mogelijk is om veenslib uit de 
Loosdrechtse plassen te ge-
bruiken als bouwstof. 

De komende maanden wordt 
het opgebaggerde slib ge-
bruikt om de afgebrokkelde 
legakkers (smalle stroken 
grond die vroeger werden ge-
bruikt om het veen op te dro-
gen) te herstellen. Hierdoor 

verbetert de bevaarbaarheid 
van de plassen en versterkt 
de cultuurhistorische waar-
de van het legakkergebied.

Van februari tot april 2017 
wordt de eerste fase van de 
proef uitgevoerd. De vergane 
legakker langs de Muyeveld-
se Wetering in Loosdrecht 
wordt dan opnieuw opge-
bouwd met aan weerszijden 
een vier meter brede rietoe-
ver van veenslib uit de Loos-
drechtse plassen.

Veenslib is van nature een 
slap materiaal dat niet ge-
schikt is om iets op te (ver)
bouwen. Door vocht uit het 
slib te halen en er kalk aan 
toe te voegen, dikt het in. 
Dit dikkere slib wordt in 
grote afgezonken ‘rasters’ 
van gebundelde wilgen met 
maisdoek gedaan. Hierdoor 
kan het niet wegvloeien 
en kan er riet op worden 
geplant. Als blijkt dat deze 
methode succesvol is, kan 
deze werkwijze op meer 

locaties worden toegepast. 
Dit proefproject maakt on-
derdeel uit van het uitvoe-
ringsprogramma Oostelijke 
Vechtplassen en wordt uitge-
voerd in samenwerking met: 
Plassenschap Loosdrecht en 
omgeving, provincie Noord-
Holland, provincie Utrecht, 
gemeente Wijdemeren, 
gemeente Stichtse Vecht, 
Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht, Belangenvereniging 
Loosdrechtse Plassen (BELP) 
en de ondernemers en wa-

tersportverenigingen van de 
Oud Loosdrechtse Dijk.

Meer informatie
Met vragen kunnen weg-
gebruikers en omwonenden 
contact opnemen met het 
Servicepunt van de provincie 
via telefoonnummer 0800 
- 0200 600 (gratis) of per 
e-mail: servicepunt@noord-
holland.nl. Dit project is ook 
te volgen op www.noordhol-
land.nl/pilotlegakkerherstel

Proef met slib als bouwstof in Loosdrechtse plassen 

korter dan vorig jaar en ik 
denk ook iets eenvoudiger, 
althans dat hoop ik. Ik denk 
dat een foutloze uitslag deze 
keer mogelijk is. ”Het dictee 
is gescreend door de site 
Voutje.nl dat zeer tevreden 
was over de inhoud en de 
spelling. 
Het 2e Wijdemeers Dictee 
wordt georganiseerd door 
de Bibliotheek Gooi en meer 
in samenwerking met het 
Sociaal Cultureel Centrum, 

Blijklaan 1 te Nederhorst 
den Berg. Daar kunt u ook 
terecht op 3 maart a.s. 
Aanvang 20.00 uur; inloop 
vanaf 19.30 uur; deelname 
kost 5; aanmelden aan de 
balie of nederhorstdenberg@
bibliotheekgooienmeer.nl. 
U kunt zich ook opgeven bij 
Gretha Jager van het SCC: 
jagerkui@xs4all.nl tel:06-
15582425. 

Geslaagde actie 
Olaf en Jort

Loosdrecht heeft zijn kleine 
zegereeks niet kunnen 
voortzetten na 4-1 verlies 
bij Veense Boys. Ondanks 
uitstekende mogelijkheden 
bleven de Oranje leeuwen 
steken op 1 goal. Aanvoerder 
Bonhof werd nodig gemist 
en tijdens de terugreis met 
de bus was ‘wat als?’ dan ook 
de grote vraag. 
Het vlaggenschip van Loos-
drecht leek in slaap te zijn 
gesust door de knuffelrock 
muziek tijdens de warming 
up en kende een belabberde 
start van de wedstrijd. Voor 
Veense Boys stond de 2de 
periode op het spel die bij 
winst werd binnengesleept, 
en de mannen uit Nijkerker-
veen vlogen er vanaf de eerste 
minuut bovenop. De storm 
werd langzaam minder en 

‘Wat als?’ was de grote vraag na verlies bij Veense Boys

na een kwartier kwam de 
ploeg van trainer Sluis beter 
in de wedstrijd en creëerde 
zowaar een dot van een kans. 
Na een diepe bal van Lamme 
kon Edwin Klok de uitstor-

mende goalie passeren met 
een slim kopballetje. Helaas 
werd de moeilijke hoek en 
een mysterieus polletje hem 
te machtig. Het bleef niet bij 
die waarschuwing want na 

nog een kans voor Klok en 
een gekraakt schot van Kamer 
pikte Raymon Lageburg de bal 
op en schoot geweldig uit de 
draai de bal in de winkelhaak. 
De rest van de eerste helft 
bleef Loosdrecht sterk over-
eind maar kreeg het Veensche 
Boys nog wel een paar goeie 
mogelijkheden. De eerste 
werd door de spits naast ge-
schoten maar op slag van rust 
was het wel raak. Nadat een 
vrije trap in de Loosdrechtse 
muur was beland, kon de bal 
weer ingebracht worden en in 
een wirwar benen van dicht-
bij binnen worden geprikt. 
Begin tweede helft leken de 
ploegen in evenwicht met 
een prima schietkans voor 
Veensche boys en een kopbal 
van Jonti Lensink die nipt over 
ging na een strakke corner 

van Pullens. Klok en de inge-
brachte van der Schagt kre-
gen nog goede kansen maar 
het was de thuisploeg die zijn 
kansen benutte. Keeper Stan 
Baas redde eerst nog katach-
tig door een kopbal op de lat 
te tikken maar kon daarna 
Loosdrecht niet meer redden. 
Veensche Boys liep uit en na 
de 3-1 probeerde Loosdrecht 
met een doorgeschoven Lam-
me nog wat te forceren. Het 
mocht niet baten want met 
ook nog een 4de goal trok de 
thuisploeg aan het verdiende 
langste eind.  Loosdrecht kan 
weinig anders dan Veensche 
Boys feliciteren met de over-
winning en de huidige 10de 
plaats in de volgende wed-
strijd weer met hand en tand 
verdedigen. 

Foto; Piet van Bemmelen
'Jeroen lamme kopt tussen paar verdedigers de bal net over het doel'

'Voetbal'

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

Gevulde koek of Donut

€ 1,00 per stuk
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Nog verder over onze grenzen 
heen kijken. Het Noord-Hol-
landse aangepastsporten.info 
van Sportservice Noord-Hol-
land heeft zich vanaf donder-
dag 16 februari aangesloten 
bij Unieksporten.nl. 

Deze website is een initiatief 
van Fonds Gehandicapten-
sport en geeft een overzicht 
van het landelijke aanbod 
voor de aangepaste sporter. 
Hierin kon het aanbod van 
onze Noord-Hollandse ge-
meenten natuurlijk niet ont-
breken. Sportservice blijft in 
de regio het aanspreekpunt 
voor het aangepast sporten. 

Waarom over 
(gemeente) grenzen heen?
Het is moeilijk, of zelfs 
onmogelijk, om op gemeen-
telijk niveau het aangepast 
sporten te organiseren. Dit 
omdat vaak binnen een ge-
meente niet genoeg mensen 
wonen met dezelfde beper-
king die dezelfde sport wil-
len beoefenen. Samenwer-
ken met Uniek Sporten ziet 
Sportservice als een mooie 

volgende stap. Steffen van 
der Pol, projectmedewerker 
van Sportservice Noord-Hol-
land: “met de samenwerking 
kunnen we de kwaliteit van 
het aanbod en de ondersteu-
ning blijven garanderen in 
Noord-Holland terwijl de 
sporter met een beperking 
nog meer mogelijkheden 
krijgt om goed en toeganke-
lijk sportaanbod te vinden.”  

Hoe werkt Uniek Sporten?
Uniek Sporten bestaat uit 
een app en de website www.
unieksporten.nl. Ook staat 
op de website per gemeente 
lokale informatie en regel-
geving. Sportservice Noord-
Holland heeft samen met 
sportaanbieders in regio ‘t 
Gooi de laatste maanden het 
actuele aanbod van aange-
paste sporten ingevoerd in 
de database van de website 
Uniek Sporten. 
Naast de basisinformatie 
vind je op de website ook 
informatie over bijvoorbeeld 
aangepast vervoer en over 
financiële tegemoetkomin-
gen om met een beperking 

te kunnen gaan sporten. 
Vanzelfsprekend is de letter-
grootte op de website makke-
lijk aan te passen. Vraag gra-
tis persoonlijk sportadvies 
aan de specialist aangepast 
sporten van Sportservice 
Noord-Holland en vindt een 
sportieve activiteit aange-
past op jouw beperking, bij 
jou in de buurt. 

Nieuw aanbod
Ook voor ondersteuning 
van verenigingen met een 
aangepast sportaanbod 
blijft de regiomedewerker 
van Sportservice ‘t Gooi het 
aanspreekpunt. Ben jij geïn-
spireerd door het aanbod op 
de website van Uniek Spor-
ten of wens je ondersteuning 
bij het opzetten van nieuw 
of bestaand sport- en bewee-
gaanbod? Neem dan direct 
contact op met de regiome-
dewerker aangepast spor-
ten. De regiomedewerker 
aangepast sporten in jouw 
regio is bereikbaar op tel. 
035-6921623 of via gzandber-
gen@sportservicehetgooi.nl.

De website Aangepastsporten.info 
is verhuist naar Unieksporten.nl 

Woensdag 1 maart van 10.00 
- 12.00 uur in Bibliotheek 
Loosdrecht Digicafé met spe-
ciale aandacht voor de cursus-
sen Digisterker en Klik & Tik.

Misschien heeft u zich al 
eens willen aanmelden voor 
Digisterker of Klik&Tik maar 
was de inhoud niet helemaal 
duidelijk. Tijdens dit Digi-
café krijgt u er meer infor-
matie over.

Met de Digisterker cursus 
leert u onder meer hoe u een 
DigiD aanvraagt en gebruikt. 
Dit heeft u nodig bij het 
digitaal invullen van uw be-
lastingformulier en bij meer 
zaken die u met de overheid 
en gemeente moet regelen. 
Steeds meer diensten van de 
overheid zullen in de loop 
van de tijd uitsluitend digi-
taal verlopen.

De cursus Klik & Tik, helpt 
u de weg te vinden op het 
internet. Hoe schrijft u een 
e-mail en hoe kunt u bestan-
den downloaden? Bovendien 
kunt u alles direct en veilig 
oefenen op een speciale web-
site. Deze cursus is bedoeld 
voor mensen die weleens 
met een computer gewerkt 
hebben, maar graag meer 
begeleiding willen bij hun 
eerste stappen op internet. 

Tijdens een Digicafé kunt u 
gewoon binnenlopen met 
vragen over de PC, tablet, 
e- reader of smartphone. 
Iedereen kan en mag elkaar 
helpen. Dat is de bedoeling 
van deze ochtenden. De Digi-
cafés worden georganiseerd 
in samenwerking met Seni-
orweb. Iedereen is van harte 
welkom, ook mensen die 
geen lid zijn van de biblio-
theek! De entree is vrij.

Digicafé; cursus 
Digisterker of Klik & Tik

Vanaf vandaag rijden de 
Wmo-taxi’s met een sticker 
van Schoonthuis.nl door de 
regio. 

Woont u in een van de ge-
meenten van de regio Gooi 
en Vechtstreek, dan kunt u 
in aanmerking komen voor 
een huishoudelijke hulp met 
een toelage van 10 euro per 

uur van de gemeente waarin 
u woont.
 
Janny Bakker, wethouder 
in Huizen (niet op de foto): 
"Mensen uit de Regio Gooi 
en Vechtstreek die huishou-
delijk hulp zoeken, moeten 
weten van Schoonthuis. 
Vandaar dat we nu gekozen 
hebben om deze taxi met 

reclame voor Schoonthuis te 
voorzien. Met Schoonthuis 
haal je een betrouwbare en 
betaalbare hulp in huis. Het 
mes snijdt aan twee kanten, 
want hierdoor worden extra 
fatsoenlijke banen in deze 
sector gecreëerd." Voor meer 
informatie, tarieven en voor-
waarden kunt u terecht op 
www.schoonthuis.nl

‘Huishoudelijke hulp nodig?’ 

Schoonthuis.nl

De VVD, D66 en De Lokale 
Partij willen dat B&W nog 
geen onomkeerbare besluiten 
neemt over het bouwplan An-
keveensepad. 

In de commissie stemden de 
oppositiepartijen tegen het 
ter inzage leggen van het 

plan. In de gemeenteraad 
van 2 maart a.s. zullen deze 
partijen een motie vreemd 
aan de agenda indienen. Zij 
verzoeken derhalve het col-
lege om tot 2 maart a.s. geen 
onomkeerbare besluiten te 
nemen ten aanzien van de 
procedure.  (zie pag. 10.)

Wachten met voortgang

WIJDEMEREN - De provincie 
heeft de herindelingsprocedu-
re gestart en stelt dat de ge-
meenteraad voor het eind van 
dit jaar een definitief besluit 
moet nemen tot herindeling. 

De 8 punten van D66 over 
herindeling regio

Tevens wil de provincie 
maximaal 3 gemeenten in de 
Regio op korte termijn. D66 
Wijdemeren is verbaasd over 
de strekking van de brief van 
de provincie temeer daar 
de gemeenteraad net een 
duidelijk besluit over haar 
toekomst voor de komende 
jaren heeft genomen. 
D66 erkent dat er meer 
bestuurskracht nodig is in 
de regio. D66 Wijdemeren 
heeft eerder een poging 
ondernomen om een refe-
rendum mogelijk te maken. 
De meerderheid van de ge-
meenteraad heeft dat toen 
niet ondersteund. D66 zal 
wederom haar Referendum-
initiatiefvoorstel indienen 
om zo de bevolking een stem 
te geven. 

D66 reageert met 8 punten op 
de brief van de provincie: 
1. Goed dat provincie een 
serieuze poging doet om de 
bestuurlijke kwaliteit van de 
regio en onze gemeente te 
verbeteren. D66 ondersteunt 
dit;  2. Goed dat de gemeen-
teraden betrokken worden 
bij het proces; 3. D66 vindt 
het echter onbegrijpelijk dat 
de kiezer buitenspel wordt 
gezet. Bij de verkiezingen 

van 2014 was herindeling 
immers geheel geen onder-
werp. Hierdoor hebben de 
kiezers zicht hier niet over 
kunnen uitspreken. De pro-
vincie stelt dat eind 2017 de 
huidige gemeenteraad een 
besluit moeten nemen ter-
wijl er enkele maanden later 
verkiezingen zijn; 4. D66 wil 
dat de nieuwe gemeenteraad 
een definitief besluit over 
haar bestuurlijke toekomst 
neemt en daarmee de kie-
zers invloed geven; 5. D66 
Wijdemeren blijft een tegen-
stander van een fusie tussen 
Wijdemeren met Hilversum; 
6. D66 Wijdemeren nodigt 
de Gedeputeerde uit om met 
de raad van Wijdemeren 
haar visie te bespreken; 7. 
D66 Wijdemeren roept het 
college op om op korte ter-
mijn krachtig afstand te ne-
men van het besluit van de 
provincie; 8. D66 Wijdeme-
ren zal wederom een poging 
doen om alsnog een referen-
dum in Wijdemeren over dit 
onderwerp te kunnen orga-
niseren. Bij de komende ge-
meenteraad zal D66 daartoe 
haar initiatiefvoorstel voor 
een Wijdemeerse referen-
dumverordening nogmaals 
in stemming brengen.
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Globe als achtergrond 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Logo NL & friends 
 

Présentent 
 

De La Musique Pour Tout Le Monde 
 

Muziek Voor Iedereen! 
 

17 maart 20:00 uur Sijpekerk 
 

Présentent

De La Musique Pour Tout Le Monde
Muziek Voor Iedereen!

17 maart 20:00 uur Sijpekerk

muziekvereniging 

NIEUW LEVEN
& friends

o.l.v. Gert Jan van den Dolder

‘Pas ook in maart!’ 

Doe mee aan ’30 dagen zonder alcohol’ NLdoet op 11 maart
Voor de zesde keer organiseert 
GGD Gooi en Vechtstreek de 
succesvolle actie ‘30 dagen 
zonder alcohol’. 
Dit jaar in aansluiting op de 
landelijke actie IkPas: van 1 
tot en met 30 maart. Ga ook 
de uitdaging aan! Doorbreek 
gewoontegedrag en laat een 
maand lang alcoholische 
dranken staan. Het werkt. 
Dat blijkt uit het onderzoek 
dat gehouden is onder deel-
nemers aan de actie van 
vorig jaar. Meedoen en aan-
melden kan via IkPas.nl 

Voor veel mensen is het 
drinken van alcohol een da-
gelijkse gewoonte: Een glas 
wijn bij het eten, een biertje 
na het sporten. Onderzoek 
toont aan: door ’30 dagen 
zonder alcohol’ doorbreek je 
gewoontegedrag. Ook geven 
deelnemers het goede voor-
beeld aan de jeugd en gaan 
zij fris de lente in. De actie 
wordt sinds vorig jaar niet 
alleen in de regio Gooi en 
Vechtstreek uitgezet, maar 
in het hele land onder de 
noemer IkPas.

In maart 2016 deden een paar 
honderd mensen uit de regio 

Gooi en Vechtstreek mee aan 
de regionale actie. In heel 
Nederland waren er meer 
dan 7000 deelnemers voor 
IkPas. Ongeveer tweederde 
(63%) van de deelnemers 
was vrouw, en de gemid-
delde leeftijd van mannen 
en vrouwen lag rond de 45 
jaar. Opvallend was dat in de 
leeftijd van 75plus er nauwe-
lijks deelnemers waren. Een 
overtuigende meerderheid 
is hoogopgeleid. Je bent een 
overmatige drinker als je als 
vrouw meer dan 14 glazen 
per week consumeert en als 
man meer dan 21 glazen. 
Bier blijft met een kleine 
voorsprong het populairste 
drankje bij de mannen en 
vrouwen geven de voorkeur 
aan wijn. Ongeveer 68% van 
de deelnemers dacht vorig 
jaar voor aanvang van de ‘30 
of 40 dagen zonder alcohol’ 
dat het een hele uitdaging 
zou gaan worden, 32% dacht 
dat het een makkie zou zijn. 
Tachtig procent van de deel-
nemers was gemotiveerd om 
mee te doen doordat men 
graag eens wilden weten wat 
een alcoholvrije periode met 
ze zou doen. 

De actie leverde de volgende 
resultaten op:
- De luchtige aanpak stimu-
leert veel mensen om mee 
te doen: man, vrouw, jong, 
oud, gelegenheidsdrinkers, 
gewoontedrinkers en zware 
drinkers;
- De meeste deelnemers voe-
len zich door de actie fitter 
en slapen beter;
- Bijna iedereen lukt het om 
een maand alcoholvrij te 
zijn;
- Na afloop zeggen deelne-
mers makkelijker ‘nee’ tegen 
alcohol.

De GGD sluit dit jaar aan 
bij de landelijke actie Ik-
Pas. Iedereen die woont of 
werkt in de regio kan zich 
via IkPas.nl aanmelden. Op 
basis van de postcode wordt 
men ingedeeld in de juiste 
regio. Deelnemers uit Gooi 
en Vechtstreek ontvangen 
een startpakket en tijdens de 
actiemaand doorlopend tips 
en adviezen om de uitdaging 
vol te houden. 

Meer informatie over de ac-
tie is te vinden op 30dagen-
zonderalcohol.nu

Nederland steekt weer de 
handen uit de mouwen. Op 
vrijdag 10 en zaterdag 11 
maart is het weer NLdoet. Tij-
dens de dertiende editie van 
de grootste vrijwilligersactie 
van ons land kan iedereen 
weer de handen uit de mou-
wen steken. 

Het Oranje Fonds is in alle 
gemeenten van Nederland 
op zoek naar vrijwilligers die 
zich tijdens NLdoet in willen 
zetten voor sociale organisa-
ties. Een leuke vrijwilligers-
klus uitzoeken kan op www.
nldoet.nl.  
 Ieder jaar verzetten hon-
derdduizenden vrijwilligers 
tijdens NLdoet bergen werk. 
Dat is niet alleen leuk om 

te doen, maar organisaties 
hebben er naderhand nog 
maandenlang plezier van. 
Met al bijna 8.500 klussen in 
alle uithoeken van het land, 
kunnen overal mensen aan 
de slag. De klussen zijn zo di-
vers dat er voor ieder wat wils 
is: of je nu het liefst een high 
tea verzorgt voor ouderen, 
met je voeten in de klei staat 
in een voedseltuin of aan de 
slag wilt met een verfroller in 
een buurthuis.
Met jouw inzet beteken je 
écht iets voor een ander. Sa-
men met collega’s, familie 
of vrienden kun je er een 
prachtige dag van maken. 
Koning Willem Alexander en 
koningin Maxima zijn het be-
schermpaar van NLdoet
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Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Na urenlang 
debatteren in de commissie 
Ruimte en Economie bleek de 
weerstand tegen de bouw van 
12 seniorenwoningen aan het 
Ankeveensepad in Nederhorst 
den Berg onverminderd krach-
tig. VVD, D66 en De Lokale 
Partij schoten het bouwplan 
af, terwijl coalitiepartijen 
CDA, PvdA/GroenLinks en 
Dorpsbelangen voorzichtig 
afwachten wat de officiële 
zienswijzen zullen opleveren.

Als wethouder Betske van 
Henten het plan ter inzage 
legt, kunnen inwoners al-
tijd nog reageren met een 
zgn. zienswijze, een offici-
eel bezwaar dat tijdens een 
hoorzitting zal worden afge-
wogen. D66- raadslid Nanne 
Roosenschoon zei fijntjes 
dat er al 2000 zienswijzen 
waren, daarmee wees hij 
op de ruim 2000 handteke-
ningen die in Nederhorst 
den Berg waren verzameld. 
Sorel Hidding overhandigde 
de stapels papieren namens 
de Vrienden van het Anke-
veensepad, waarbij er ook 
nog meer dan 200 internet-
ondertekenaars waren. Ze 

twijfelde aan het oordeel van 
‘de wijze mannen’ in de com-
missie. Volgens haar moet de 
wens van de inwoners van 
het Vechtdorp gevolgd wor-
den, die willen ‘geen stenige 
straat’ in een natuurgebied. 

12 seniorenwoningen
Vooraf gaven architect Van 
Rosmalen en projectleider 
Smeijer van woningcorpo-
ratie Gooi en Omstreken 
een korte presentatie van 
het plan dat voorziet in 12 
levensloopbestendige seni-
orenwoningen van 70 m2. 
Smeijer benadrukte nog-
maals de grote behoefte aan 
sociale huurwoningen. Later 
voegde de wethouder eraan 
toe dat ze veel verwachtte 
van het doorstromen, dat 
zou zomaar ’30 gelukkigen’ 
een woning kunnen opleve-
ren. Bij de toewijzing zullen 
namelijk Bergers die een 
sociale huurwoningen ach-
terlaten voorrang krijgen.

NIMBY
Namens de ouderenbonden 
ging Cor Koster in op de 
bezwaren. Hij gaf die ‘een 
hoog NIMBY- gehalte’ (Not 
In My Back Yard –red.) van 

bewoners van de tegenover 
gelegen Vaartweg die zelf in 
een natuurgebied wonen. 
Voorts vond hij de natuur-
beleving een relatief begrip 
op een plek die vroeger een 
baggerdepot was. De hand-
tekeningen waren zijns in-
ziens verkregen op foutieve 
informatie. Het gaat niet 
om 22 woningen zoals men 
beweerd had en de Raad van 
State had eerder negatief ge-
oordeeld over de procedure, 
niet over de natuurwaarde. 
Een krachtig signaal om te 
kiezen voor een kleinschalig 
project. Dat vond ook de heer 
Jansen van de FNV-Senior die 
sprak van ‘een gedroomd 
plan’, goedkoop bouwen om 
in de toekomst bestand te 
zijn tegen een ‘tsunami van 
ouderen’. 

Vijf tegen
Het aantal insprekers tegen 
het bouwplan weerspiegelde 
de stemming in Nederhorst 
den Berg. Uit een korte on-
afhankelijke enquête was 
gebleken dat 66% van de 404 
Bergers boven de 18 jaar dit 
‘geen goed plan’ vond, 15 
% wel en 15% was neutraal. 
Edwin Brugman was het 

scherpst, hij veroordeelde 
de ‘NIMBY- verdachtmaking’ 
en noemde de bestemming 
wel degelijk ‘natuur’. Bo-
vendien was er te weinig 
rekening gehouden met 
alternatieve bouwlocaties 
die er wel degelijk waren. 
Minstens even ernstig leek 
zijn beschuldiging dat een 
ambtenaar van de gemeente 
onder één hoedje speelde 
met een onderzoeksbureau 
en een Bergse lobbyist vóór 
het plan. Voorzitter Nien-
huis verwees deze aantijging 
naar de klachtencommissie 
van de gemeente. De heer 
Knijff was boos over het feit 
dat hij van eigenbelang werd 
verdacht alsof hij als burger 
niet voor zichzelf mag opko-
men, mevrouw en meneer 
Neuteboom meenden dat 
zelfs een ex-baggerdepot 
zich kan ontwikkelen tot 
nieuwe natuur. 

CDA omzichtig
VVD‘er Martin Vuyk was fel 
tegen deze ‘asociale woning-
bouw’ om 12 gezinnen ge-
lukkig te maken op een plek 
die de ‘laatste groene vinger’ 
in het dorp is. ‘Landschaps-
pijn’ noemde D66- oppositie-

genoot Nanne Roosenschoon 
dit plan, dat zijn partij ‘had 
willen steunen’ maar te om-
streden is. Bovendien wees 
hij op de samenhang met 
nog acht te bouwen wonin-
gen achter het Spieghelhuys 
en op een bouwplan op de 
plek van wasserij Best aan de 
Vaartweg. “Als je dit steunt, 
kun je de rest niet tegenhou-
den” meende Roosenschoon. 
Ook Gert Zagt van De Lokale 
Partij zag meer in andere 
plannen die kunnen worden 
aangepast. Hij hekelde de 
procedure bij de totstandko-
ming. Namens PvdA/ Groen-
Links sprak Stan Poels over 
zijn dilemma, enerzijds het 
Schapenweitje, anderzijds 
het wonen. Hij koos voor het 
laatste, nadat hij eerder zijn 
ergernis over de toon van het 
debat, met ondermaatse be-
schuldigingen, aan de kaak 
stelde. Jan Verbruggen van 
het CDA draaide om de hete 
brij. Natuurlijk juichen de 
christendemocraten meer so-
ciale woningbouw toe, maar 
ze willen ook een balans tus-
sen bouwen en groen. Het 
CDA wacht de hoorzitting af 
voor een definitief oordeel. 

Veel weerstand tegen woningen Ankeveensepad

Twee rijders van de Trainings-
groep Loosdrecht, Bart Vreug-
denhil en Olof Gerritsen,  
mochten namens Nederland 
deelnemen aan de FISU World 
Universiade 2017, die in Al-
maty in Kazachstan gehouden 
werd. Deze Universiade (10 
dagen) is vergelijkbaar met 
de Olympische Winterspelen, 
maar dan alleen voor studen-
ten. 

Aan deze spelen deden deel-
nemers uit 55 landen mee 
op vele wintersport discipli-
nes. Bart en Olof waren on-
derdeel van het 12-koppige 
schaatsteam van Nederland 
(6 heren en 6 dames). Op 
de prachtige hooggelegen 
historische buiten ijsbaan 
van Medeo (1692m) werd er 
gestreden op individuele af-
standen, ploegen achtervol-
ging en Mass start.  Doordat 
de niet overdekte ijsbaan 
gewoon tussen de bergen 
in ligt waren de weersom-
standigheden elke dag weer 
anders. Sneeuwbuien op 
de 5 en 10 kilometer, sterke 
wind op de 1500m, mist op 
de 1000 meter en een prach-
tige zonnige dag tijdens de 

Twee TGL rijders op World Universiade

500 meters.
Door dit wisselvallige weer 
werden er weinig persoonlijke 
records gereden. Olof scherpte 
nog wel zijn PR op de 500 me-
ter aanzienlijk aan en kwam 
uit op een snelle tijd van 36.64 
seconden.
Nederland veroverde in to-
taal 3 medailles. 2x zilver: op 
de 1000m en 1500m heren 
(Martijn van Oosten) en brons 
op de ploegen achtervolging 
waar Bart en Olof deel van 
uitmaakten. Ze reden in een 
sterke race om het brons en 
gingen pas in de laatste ronde 
de Chinese ploeg voorbij. Ja-

pan en Korea waren helaas net 
een maatje te groot. Deze plek 
leverde een hoop aandacht en 
fantastische momenten op. 
Zeker tijdens de medaille cere-
monie op het hoofdpodium, 
waar de hele wereld getuigen 
van was.  
Voldaan, met vele nieuwe bui-
tenlandse schaatscontacten 
en met een enorme tas vol 
ervaringen, zijn Bart en Olof 
alweer terug in Nederland 
en bereiden zich momenteel 
voor op de Nederlandse Kam-
pioenschappen Neo senioren, 
die gehouden worden van 10 
tot 12 Maart in Alkmaar.

Rechts team NL van boven naar beneden:
Ronald Ligtenberg,Bart Vreugdenhil,
Gerwin Coljé, Olof Gerritsen

Van maandag 27 februari tot 
vrijdag 21 april is er in de hal 
van Gemeentehuis Wijdeme-
ren een nieuwe expositie te 
zien: ‘Postcode H2O’.

Fotograaf Lilian van Rooij 
maakte van acht oeverbe-
woners van de Loosdrechtse 
plassen een portret. Steeds 
met het water in de ach-
tergrond en steeds op de 
plek waar zij zelf wonen of 
werken. Lilian is sinds 2006 
professioneel fotograaf en 
is gespecialiseerd in por-
tretfotografie. Ze fotogra-
feert het liefst mensen in 
hun eigen omgeving. (lili-
anvanrooij.nl) 
De fotoserie is onderdeel 
van het filmproject ‘Post-
code H2O’ dat is geïnitieerd 
door Jos van Drogen en 
René Koenders van Personal 
Touch Media. (personal-
touchmedia.nl). De filmma-
kers vroegen aan acht men-
sen die wonen of werken 
aan de Loosdrechtse Plassen 
naar hun persoonlijke bin-
ding met het gebied, hun 
liefde voor het water, de 
plaatselijke natuur en de sei-
zoenen. Ze spraken o.a. met 
een schilder, een bootverko-

per, nieuwe bewoners, maar 
ook mensen die er als kind 
opgroeiden. Dit resulteerde 
in een documentaire van 30 
minuten, die u online kunt 
bekijken op Vimeo.com (vi-
meo.com/188772746). Deze 
is inmiddels online al meer 
dan 1000 keer bekeken. Ook 
werd de documentaire ver-
toond tijdens de jaarlijkse 
dia-avond van de Historische 
Kring van Loosdrecht.

Zowel Lilian als René en Jos 
werkten vrijwillig en uit ei-
gen interesse aan dit project. 
Het afdrukken van de foto’s 
is ook uitgevoerd door een 
enthousiaste en betrokken 
professional. De expositie 
is namelijk op hout geprint 
door Ingrid Lagrouw, LVB 
Print Store uit Loosdrecht. 
(lvbprintstore.nl)

Iedereen is van harte wel-
kom om te komen kijken op 
ma. t/m do. van 8.30–16.30 
uur en vrijdag van 8.30–
12.30 uur. De expositie is 
vrij toegankelijk. Gemeente-
huis Wijdemeren Rading 1 
Loosdrecht

Foto expositie Postcode 
H2O in gemeentehuis 

'Schaatsen'
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AGENDA
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 18 februari tot en 
met zondag 26 februari

Donderdag 23 februari
YogaDance Special om 10 u
Moeders en dochters >10jr
Eikenlaan 17a/€20 per duo
renee@reneebeekmans.nl

Vrijdag 24 februari
Soul Food; Old & New Soul
DJ’s Hell en Branco
Muziek en hapjes/ 21.30 uur
Tickets; www.devorstin.nl

Zaterdag 25 februari
The soul of Spanisch Harlem
Theaterconcert met oa 
Shirma Rous/ vanaf 21.30 u
Info + kaarten; devorstin.nl

Zondag 26 februari
Otter Jazz is terug! 
Jzzzzzp van 16–19 uur
Toegang is gratis
Rest. De Otter O-LD 131

Maandag 6 maart
Workshop in de bieb; 
Digitale Belastingaangifte 
Particulieren/van 14-16 u
bibliotheekgooienmeer.nl

Vrijdag 10 maart 
Esther Groenenberg 
‘Carole King - A Natural 
Woman’ Aanvang 20:15 uur
www.dedillewijn.nl

Maandag 13 maart
Slechtziend? Krijg gratis 
advies en informatie van de 
Koninklijke Visio in de bieb
Van 14-16 uur/visio.org

Vrijdag 17 maart
Concert Nieuw Leven & 
Friends ‘De la Musique Pour 
Tout Le Monde’ om 20.00 u
In de Sijpekerk/entree gratis

Zaterdag 8 April
Paasmarkt Vliegveld
Noodweg 43/ Van 14-19 u 
Gratis parkeren en toegang
Kraam; rc-productions.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
26 februari 11.00 uur: Pater P. de Klerk
1 maart 19.30 uur: Pater P. de Klerk
  uitdelen askruisje
Beukenhof 
26 februari 11.15 uur: Geen dienst

Gereformeerde Kerk  
26 februari 10.00 uur: Ds. A. de Oude

Hervormde Kerk    
26 februari 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

 
OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
26 februari 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
 14.00 uur: Gez. dienst in Sypekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
26 februari 09.30 uur: -

TE HUUR 

Garagebox 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

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

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

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

Klachten bezorging:
Tel. 035-5826744

Advertentietarieven:
www.denieuwsster.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

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

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

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

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

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

O.P.I.
THE WORLD LEADER

IN NAIL CARE

www.opi.nl

Bij aankoop van
2 OPI nagellakken
naar keuze, een

Correct & Clean up
Nagellak Corrector Pen 

van e 9,95

gratis
Pour Vous Drogisterij 

van der Linden

Nootweg 51
1231 CR Loosdrecht

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

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl
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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

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 Wijdemeren Bouw & Onderhoud 

voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

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

Remco van Kooi

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

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

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

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

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Welkom in ons team!
Fred Schot Zeilmakerij

zoekt handige 

dames/heren

voor stikken van textiel

info: francine@fredschot.nl

Gijsbertus van de Bunt
geboren 20-02-2017

onze kleinzoon
oma Thea en oma Greet

GIJS

Ervaren schilder
biedt zich aan

Voor al uw binnen
en buiten klussen.

Voor meer info:
Raymond Altena

06-21587684

Jongen op zoek
naar huishoudelijk werk 
in Loosdrecht en Hilversum

Voor vragen bereikbaar
op nr. 06 84 99 61 23

Nette prijs, 10 euro per uur

✓ 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

Pssst...
SLOEP nieuws voor de kinderen!!! 

Weten jullie waar wij zo vrolijk van worden......van verklede 
kinderen! We gaan in de feestweek weer een kinderoptocht 
organiseren en zijn heel benieuwd waar jullie vrolijk van 
worden!? In deze tijd van Carnaval kun je al uitbundig veel 
inspiratie op doen.  Tot zaterdag 29 april bij onze 
vrolijke optocht! 

                   
Stichting S.L.O.E.P



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

12

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

Ervaren schilder. 
Biedt zich aan voor al uw  

schilderwerk, Binnen en buiten. 

Voor meer informatie: 

Frans 
Scheepbouwer 
schilderwerken

06-11767622

Tot en met 5 maart is er een 
expositie van schilderijen met 
kleurrijke landschappen van 
Sia Thijs-Vissers in Bibliotheek 
Loosdrecht. 

Zij exposeert in de bibliotheek 
recent en eerder werk. Sia Thijs-
Vissers heeft in haar werk een 
omslag gemaakt van verstilde 
landschappen en structuren 
uit de natuur naar een meer 
uitbundige stijl die speelser en 
fantasierijker is. Die omslag is 
in de expositie te zien. 

Sia Thijs Vissers (1946) volgde 
aan de Rietveld Academie de 
opleiding tot binnenhuisarchi-
tect. De binnenhuisarchitec-
tuur was voor haar echter te 
beperkt en ze koos ervoor om 
creatiever te gaan werken, dat 
werd uiteindelijk schilderen. 
Aan de Gooise Academie voor 
Beeldende Kunsten volgde ze 
schilderlessen, o.a. bij Monica 
Rotgans. Sinds die tijd is schil-
deren voor haar een kernacti-
viteit. Thijs-Vissers werkt met 
olie- en acrylverf op doek of 
paneel. 

Voor Sia is creativiteit een 

levensvoorwaarde, net zoiets 
als ademhalen. Ze schildert 
veel landschappen, onder an-
dere uit Spanje en Noorwegen 
waarin ze speelt met heldere 
en felle kleuren. Daarnaast 
schildert ze architectuur, zoals 
kerken, oude boerderijen in 
het Spaanse landschap, maar 
ook landhuizen in ’s-Grave-
land. De natuur, bijvoorbeeld 
de plassen in Loosdrecht, is 
een inspiratiebron voor haar. 
De rimpelingen in zand en 
water en de nerven van blade-
ren vormen door de uitsnede 
een haast abstracte vorm. Haar 
recente werk is meer grafisch 
dan in het verleden zo ook 
kleurrijker en speelser. Sia 
Thijs-Vissers werkt  thuis aan 
de Nieuw Loosdrechtsedijk 
in haar atelier aan de hand 
van foto’s. Hoewel ze naar de 
natuur werkt,  verandert ze 
kleuren en vormen om zo 
een sfeerbeeld te treffen. Meer 
informatie over haar werk is te 
vinden op www.siavissers.nl

De expositie is te zien tijdens 
openingsuren van de 
bibliotheek: 
bibliotheekgooienmeer.nl   

Expositie van kunstenares 
Sia Thijs-Vissers 

Uw advertentie in de Nieuwsster?

denieuwsster.nl 


