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In zijn vrije tijd is Jos actief 
op de wielrenclub De Ade-
laar in Hilversum en zelf 
fervent fietser, waarvan ook 
geregeld berichtgeving in de 
kranten verschijnt.

Meester Jos wordt als een 
heel betrokken leerkracht 
ervaren. Kinderen zeggen 
over hem dat hij duidelijk 
is, maar ook gezellig. Oud-
leerlingen hebben dierbare 
herinneringen aan hem. 
Hoofd van Jenaplanschool 
De Sterrenwachter Yolanda 
Halbesma; “Jos is ongeloof-
lijk betrokken, hij blijft in 
het hier en nu staan, en stapt 
na al die jaren nog steeds 
open in iedere onderwijs-
vernieuwing. Hij kan een 
verandering zeker omarmen 
en gaat er dan ook helemaal 
voor. Daarentegen kan hij 
een verandering ook ver-
werpen, maar heeft dan ook 
altijd gedegen argumenten. 
Jos kiest altijd in het belang 

Opgegroeid in Oldenzaal kwam de jonge Jos Egberink op 22-ja-
rige leeftijd stage lopen op de Sterrenwachter (toen Willibrord-
school) in Nieuw-Loosdrecht. Een jaar later in 1967 kwam hij 
echt in dienst, nu 40 jaar geleden. Hoeveel leerlingen precies 
bij meester Jos in de klas hebben gezeten in deze afgelopen 40 
jaar is door het gezamenlijke systeem van het Jenaplan moei-
lijk vast te stellen, maar het kunnen er zomaar wel 1000 zijn. 
Meester Jos is getrouwd met Helen, zij hebben twee kinderen, 
Roderik en Lara, en woont met zijn gezin in Kortenhoef. 

van de kinderen. Hij is echt 
‘Mister-Jenaplan’. Samen 
werken, samen spelen, sa-
men praten en samen vieren 
in een ritmisch weekplan 
vindt hij heel belangrijk. Hij 
bewaakt dan ook goed dat 
we als school nog de dingen 
doen die we willen doen en 
blijft kritisch op zichzelf. 
Jos is een zeer betrokken col-
lega die altijd voor iedereen 
klaarstaat. Wij zijn als team 
heel blij met Jos.”
Vrijdagochtend 3 maart 
werd meester Jos 's-ochtends 

om 7.45 uur bij aankomst 
op school opgewacht door 
allemaal in het wit geklede 
collega's in een uitbundig 
versierde school, met mu-
ziek en confetti. De kinderen 
waren ook in het wit naar 
school gekomen. Wit is de 
kleur van de aanvoerder van 
het jongerenklassement in 
de Tour de France. Doordat 
alle voorbereidingen door de 
kinderen goed stil is gehou-
den en Jos niet wist op welke 
dag zijn jubileum precies 
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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

Verkiezingsstrijd,
maar we willen vrede

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

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

5,50 
Italiaanse cordon bleu
Varkensfiletlapje gevuld met 
ham, kaas en salami

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Ook GV NILO is uitgekozen 
om mee te doen aan de Rabo 
Clubkas Campagne, georgani-
seerd door de Rabobank Regio 
Gooi en Vechtstreek. 

Deelnemers moeten zoveel 
mogelijk stemmen zien te 
verkrijgen om zo kans te ma-
ken op een bijdrage voor de 
clubkas. 
NILO is een klein, maar reu-
ze gezellig cluppie die met 
een kleine honderd leden 
2x per week een aantal uren 
trainen in Sporthal Eikenro-

de met een kleutergroep, re-
creatief  en met een groepje 
selectiemeiden welke enorm 
goed presteren op wedstrij-
den van de KNGU. U kunt 
deze behaalde resultaten 
ook regelmatig teruglezen 
in deze weekkrant. 
Met het extra te verdienen 
clubkasgeld, zouden zij 
graag een airtrack trai-
ningset aanschaffen om mee 
te kunnen gaan met de ont-
wikkelingen in de turnsport 
en om de jeugd turnlessen te 
kunnen aanbieden waarbij 

ze voldoende mogelijkheden 
hebben om door te groeien 
en zich op een veilige ma-
nier te ontwikkelen. 
Stemmen kan vanaf woens-
dag 8 maart  via de link op 
de site www.gvnilo.nl of 
Facebookpagina Gymnas-
tiekvereniging Nilo. 
Dus .... draagt U deze vereni-
ging een warm hart toe?
Breng uw stem uit op Gym-
nastiekvereniging NILO!!
Hoe meer stemmen, hoe 
hoger de bijdrage. Zij zijn u 
zeer dankbaar!

Gymnastiekvereniging NILO doet 
mee aan de Rabo Clubkas Campagne

Rabobank Gooi en Vechts-
treek draagt het lokale vereni-
gingsleven een warm hart toe. 

Daarom introduceerde de 
bank begin dit jaar de Club-
kas Campagne: een eigentijd-
se en bijzondere vorm van 
financiële ondersteuning 
voor het verenigingsleven in 
de Gooi & Vechtstreek.  

Maar liefst 95 sport-, cul-
tuur-, en natuurverenigin-
gen en stichtingen schreven 
zich in. Rabobank Gooi en 
Vechtstreek stelt 75.000,- 
beschikbaar voor de Clubkas 

Campagne, er is max 2000 
per club te verdienen. Zes 
verenigingen maken kans 
op 1000 extra voor een 
originaliteitprijs. De leden 
van de Rabobank stemmen 
van 7 t/m 22 maart. Daarom 
organiseren veel clubs lu-
dieke acties om tijdens de 
stemperiode zoveel mogelijk 
leden te enthousiasmeren 
om op hun club te stemmen. 
Op donderdagavond 6 april 
2017 wordt tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in party-
centrum ’t Zand in Maarssen 
de uitslag bekend gemaakt. 

95 clubs doen mee 
aan Rabobank 
Clubkas Campagne

Loosdrecht heeft een hele 
actieve afdeling van de Zon-
nebloem. Veel vrijwilligers die 
zich met plezier inzetten voor 
de gasten. Inmiddels hebben 
er al diverse leuke en gezel-
lige activiteiten plaatsgevon-
den, en voor de rest van het 
jaar staat er weer genoeg op 
stapel om onze gasten weer 
leuke en gezellige dagjes te 
bezorgen. 

Om de kosten voor activi-

teiten zo laag mogelijk te 
houden is geld nodig. De Ra-
bobank Gooi- en Vechtstreek 
organiseert de Rabo Clubkas 
Campagne waar verenigin-
gen maximaal 2.000,- kun-
nen ontvangen. De leden 
van de Rabobank stemmen 
namelijk in de periode van 
7 maart tot en met 22 maart 
op hun favoriete project of 
organisatie voor de Rabo 
Clubkas Campagne. De le-
den kunnen maximaal twee 

De Zonnebloem en de Rabo Clubkas 
Campagne

stemmen uitbrengen op één 
vereniging. 
Ook Zonnebloem Loosdrecht 
doet hier natuurlijk aan 
mee en wij hopen dat zoveel 
mogelijk leden hun twee 
stemmen op de zonnebloem 

willen uitbrengen zodat 
haar kwetsbare doelgroep 
(mensen met een lichame-
lijke beperking en heel veel 

ouderen) mooie en leuke 
dingen kunnen blijven orga-
niseren. 

Dit jaar begint het tuinjaar 
in de Murrenhof wat vroeger 
dan anders.

Er zijn al zoveel vroege 
bloeiers dat de tuin in al 
zijn pracht al zeer de moeite 
waard is om te komen be-
zoeken. Op dit moment 

zijn de sneeuwklokjes en 
helleborussen in volle bloei. 
Maar ook de dwergirissen, 
cyclaampjes, winteraconiet 
en de boeren crocus. 
Deze bloeiers zijn te zien op 
de extra open-tuindagen, 
vrijdag 10 en zaterdag 11 
maart van 10.00 tot 17.00 

uur. De entree is gratis.
Groepen op afspraak. Koffie 
en thee met zelfgebakken 
cake tegen betaling.

Zie ook de website: 
www.murrenhof.nl
Adres: herenweg 20, Breuke-
leveen Tel;035-5824972

Open tuindagen in de Murrenhof
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gevierd zou worden dit jaar, 
was het een complete verras-
sing. Naast dat hij gek is van 
fietsen (wielrennen, MTB-en) 
houdt hij ook van uilen. Veel 
van de cadeautjes stonden 
dan ook in het teken van dit 
thema. Om 12.45 uur startte 
de viering van alle kinderen 
en ouders. Liedjes, toneel-
stukjes, dansjes, tekeningen 
en veel lekkers stonden op 
het programma van deze 
feestdag. Een liedje over het 
feit dat meester Jos graag 
iedereen wakker toetert 
op het schoolkamp, en een 
toneelstukje liet zien hoe 
hij elk jaar gedreven voorop 
de avondvierdaagse loopt. 
De ouders deden een leuk 
toneelstukje; tijdens het fo-

tomomentje van de konink-
lijke familie in Lech mocht 
Jos er even bij komen om 
zo koninklijke felicitaties in 
ontvangst te nemen. Natuur-
lijk sprak Yolanda Halbesma 
meester Jos toe, en was er 
een videotoespraakje van het 
bestuur (die konden niet live 
aanwezig zijn). Jos zou Jos 
niet zijn als hij niet zelf de 
viering afsloot met een toe-
spraak waarin veel bedank-
jes gericht aan leerkrachten, 
ouders en kinderen en een 
toelichting op zijn passie 
voor het onderwijs.
De viering werd afgesloten 
met een borrelmoment voor 
de ouders en daarna met het 
Sterrenwachter team. Een 
supergeslaagde dag!

Vervolg voorpagina; Jos Egberink 40 jaar leerkracht 

Vrijdagavond 17 maart geeft 
muziekvereniging Nieuw 
Leven een concert in de Sij-
pekerk. Doordat Nieuw Leven 
blijft vernieuwen, is het al 
meer dan 85 jaar een begrip 
in Loosdrecht. 

Dirigent Gert Jan van den 
Dolder arrangeerde voor 
het ‘Muziek Voor Iedereen 
Concert', muziekstukken 
van over de hele wereld. De 
diversiteit van culturele in-
vloeden wat deze met zich 
meebrengt maakt dat dit 
concert een ode is aan elke 
wereldburger. De muziek is 
onder andere afkomstig uit 
Oostenrijk, Italië, Canada, 

Ierland en uiteraard Neder-
land. De vijfendertig muzi-
kanten spelen herkenbare 
stukken die al decennia 
lang mensen in vervoering 
brengen. Zo brengen zij 
een medley uit Les Misé-
rables en de filmmuziek 
van Frederico Fellini’s 'La 
Strada' ten gehore. Solist 
Rogier van Ganzewinkel 
is muzikaal reisleider in 
Concierto de Aranjuez en 
met de ‘Friends’ van Mu-
ziektheatergroep Spotlight, 
nemen we de toehoorder 
met opzwepende zang mee 
in het meesterwerk van Leo-
nard Bernstein, de 'Westside 
Story'.

Met Bart van Loenen op het 
orgel trilt de atmosfeer en 
zijn de muziekklanken tot 
in de nok van de kerk ge-
vuld. Mis het niet!
Ontvang uw Boarding pass 
gratis bij de kerk en ga met 
ons mee op deze onvergete-
lijke muzikale wereldreis.

Vrijdagavond 17 maart in 
de Sijpekerk Nieuw-Loos-
drechtsedijk 171
De toegang is gratis! 
(Het geven van een vrijwil-
lige bijdrage als blijk van 
waardering wordt op prijs 
gesteld)

‘Concert Nieuw Leven & Friends’

De la Musique Pour Tout Le Monde

De glasvezelverbinding met 
het Mediapark is op 28 febru-
ari in werking gegaan. Bedrij-
ven en bewoners in Oud-Loos-
drecht kunnen nu tot 800Mbit 
internet krijgen.

De afgelopen maanden was 
het lang wachten tot de glas-
vezelverbinding tussen Oud-
Loosdrecht en Mediapark 
kon worden aangesloten. De 
vorst gooide regelmatig roet 
in het eten. Dinsdagmorgen 
28 februari werd de laatste 

verbinding gelast aan de 
Molenmeent. Donderdag 
2 maart kregen een aantal 
testlocaties hun internetver-
binding. Dat waren o.a. Cen-
tipede en WimVonk. Twee 
bedrijven die veel informatie 
uitwisselen met anderen. 
Opeens konden ze een fac-
tor 25 sneller downloaden 
en zelfs een factor 200 snel-
ler uploaden. Ook bij een 
aantal particulieren is de 
verbinding gerealiseerd. De 
komende weken wordt met 

hen gekeken of alles goed 
werkt. Daarna zal op de ove-
rige aansluitingen signaal 
worden gezet. De tweede 
fase in Oud-Loosdrecht is 
inmiddels gestart. Meedoen 
kan nog steeds. 
Informatie krijgen of abon-
nee worden kan via de web-
site www.breedbandloos-
drecht.nl of stuur een email 
naar secretaris@breedband-
loosdrecht.nl.

Werkzaamheden breedband 
Loosdrecht vorderen

Volgende week woensdag 15 
maart zijn de Tweede Kamer-
verkiezingen. 
Stem ook!

Inmiddels zijn de stempas-
sen en de kandidaatslijsten 
bezorgd. Bewaar uw stempas  
goed. Zonder kunt u name-
lijk niet stemmen. Zo nodig 
kunt u tot uiterlijk 14 maart, 
12.00 uur een vervangende 
stempas aanvragen bij de 
afdeling burgerzaken. 

Volmacht geven?
U kunt iemand anders die in 
Wijdemeren stemt machti-
gen om gelijktijdig ook voor 
u te stemmen. Vul hiervoor 
de achterkant van de stem-

15 maart: Tweede Kamerverkiezingen

pas in en geef een kopie van 
uw identiteitsbewijs mee.

Meenemen
Als u wilt stemmen moet u 

naast uw stempas ook een 
identiteitsbewijs (bijvoor-
beeld een paspoort, identi-
teitskaart of rijbewijs) mee-
nemen. Uw identiteitsbewijs 
mag maximaal vijf jaar ver-
lopen zijn, dus geldig tot 15 
maart 2012 of iedere latere 
datum.  

Waar en wanneer stemmen?
U mag op alle stembureaus 
binnen de gemeente stem-
men. De stembureaus zijn op 

woensdag 15 maart geopend 
van 7:30 tot 21:00 uur. Alle 
stembureaus zijn toeganke-
lijk voor minder validen. 

Er zijn elf stembureaus:
• Hervormde Kerk, 
    Noordereinde 14, 
   ’s-Graveland
• De Dobber, Meenthof 46,  
    Kortenhoef
• Veenstaete, Oudergaarde 1
• Wapen van Ankeveen, 
     Stichts End 41, Ankeveen

• Dirk’s sportcafé, 
   Zuidsingel 56, Kortenhoef
• Gemeentehuis, Rading 1, 
    Loosdrecht
• De Emtinckhof, 
   Eikenlaan 51, Loosdrecht
• Oude Pastorie, Nieuw-
   Loosdrechtsedijk 169, 
   Loosdrecht
• Catamaran, Bleekveld 1, 
   Loosdrecht
• De Kuijer, Jozef 
   Israëlslaan 2, 
   Nederhorst den Berg
• Kantine Voetbalvereniging 
   Nederhorst, Platanenlaan 1, 
   Nederhorst den Berg

Ergens anders stemmen?
Wilt u in een andere gemeen-
te stemmen, dan kunt u tot 
uiterlijk 14 maart, 12.00 uur 
een kiezerspas aanvragen bij 
afdeling burgerzaken.

Op wie stemmen?
Kijk op 
www.stemwijzer.nl 
of www.kieskompas.nl
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Wijdemeren – Vrijdag 10 en 
zaterdag 11 maart staan weer 
in het teken van NLdoet: de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwil-
ligerswerk in de spotlights en 
stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken. Ook de 
burgemeester, de wethouders 
en ongeveer 25 medewerkers 
van de gemeente Wijdemeren 
doen mee.

Het college heeft besloten 
het niet bij dit ene moment 
te laten. In 2017 verrichten 
zij allemaal nog twee dag-
delen vrijwilligerswerk bij 
een maatschappelijke orga-
nisatie in Wijdemeren. Dit 

doen de collegeleden om het 
belang van vrijwilligerswerk 
te onderstrepen en om nog 
beter te weten wat er speelt.
Activiteiten
Het college is op vrijdag 
10 maart aanwezig bij de 
volgende activiteiten; Bur-
gemeester Smit, wethouder 
Van Henten en wethouder 
Van Rijkom gaan aan de slag 
in De Beukenhof in Nieuw-
Loosdrecht. Daar gaan zij 
klussen en bakken zij rond 
het middaguur poffertjes 
voor de bewoners. Wethou-
der Reijn en wethouder De 
Kloet leveren een bijdrage 
aan de nieuwe schooltuin 
van de Meester Kremer-
school in Nederhorst den 

Berg.
Medewerkers van de ge-
meente steken de handen uit 
de mouwen bij het Sociaal 
Cultureel Centrum in Neder-
horst den Berg, bij de Histo-
rische Kring Loosdrecht, De 
Emtinckhof, De Beukenhof 
en de Meester Kremerschool 
In Nederhorst den Berg. Mee-
doen kan nog!
Via www.nldoet.nl is te zien 
welke klussen er door maat-
schappelijke organisaties in 
Wijdemeren zijn aangemeld. 
Er zijn nog klussen die vrij-
willigers nodig hebben. 
Inwoners zijn van harte 
uitgenodigd zich aan te mel-
den.

Wijdemeren doet mee aan NLdoet

Op 22 februari hebben de 
gasten van de Zonnebloem 
een bustochtje door Gooi- en 
Eemland gemaakt. Via Anna’s 
Hoeve, Spakenburg, Bunscho-
ten, Eemdijk en Baarn is de bus 
naar Lage Vuursche gereden 
voor heerlijke pannenkoeken.

De vrolijke groep van 50 
gasten (waarvan vier met 
een rolstoel) hebben hier 
heerlijk kunnen genieten 
van een versnapering in een 
apart voor hun gereserveerd 
zaaltje bij Het Vuursche Bos. 
Daar werden ze heel vrien-
delijk geholpen door het 
personeel. Degene die geen 
pannenkoek wilden konden 
kiezen uit poffertjes of een 
salade.
Helaas zat het weer niet mee 
maar het personeel van het 
restaurant was bijzonder 

attent. Onder een haag van 
grote in dit geval regenpara-
sols konden de gasten weer 
droog terug naar de bus. 
Ondanks dat het een regen-
achtige middag was hebben 
de gasten weer erg genoten 
van dit gezellige uitje.
Woordvoerder van de Zon-
nebloem; “Van dit moment 
maken we graag gebruik om 
onze ondersteunende bedrij-
ven (Jumbo Loosdrecht, Cafe-
taria van Dijk en Drukkerij 
ten Herkel), die mede deze 
fijne uitstapjes mogelijk 
maken, te bedanken. Graag 
nodigen we andere bedrijven 
hierbij uit om ook een voor 
ons zo nodige bijdrage te 
doen.”
U kunt de Zonnebloem 
bereiken op mailadres zon-
nebloem.loosdrecht@gmail.
com.

Met de Zonnebloem op 
pannenkoekenpad

De provincie Noord-Holland 
werkt sinds begin februari 
2017 aan het onderhoud van 
de Franse Kampweg (N236) 
in Hilversum (tussen de 
Bussumergrindweg en de 
rotonde bij de nieuwe ‘-s 
Gravelandseweg). 

De fundering van de weg 
is opnieuw opgebouwd en 
de onderlagen asfalt zijn 
aangelegd. Door het koude 
weer kon de toplaag van het 
asfalt nog niet worden aan-
gebracht en is vertraging 
opgelopen. De werkzaamhe-
den worden aan het einde 

van het voorjaar afgerond.
 
Inmiddels is de weg ge-
opend en wordt deze tijde-
lijk ingericht. Om fietsers 
veilig over te laten steken, 
wordt de fietssluis bij de 
oversteekplaats en de ver-
lichting tijdelijk terugge-
plaatst.

Bij het aanbrengen van de 
nieuwe toplaag asfalt moet 
de weg nogmaals een aantal 
dagen worden afgesloten. 
Om het gebied goed bereik-
baar te houden wordt dit 
afgestemd met de andere 

werkzaamheden in de om-
geving.
 
Meer informatie
Met vragen of klachten 
kunnen weggebruikers 
en omwonenden contact 
opnemen met het provin-
ciale Servicepunt via tele-
foonnummer 0800 0200 
600 (gratis) of per e-mail: in-
foN236@noord-holland.nl. 

De werkzaamheden zijn 
ook  te volgen op 
www.noordholland.nl/Fran-
sekampweg. 

Werkzaamheden Franse Kampweg 
(N236) 

Blijf niet zitten met uw goede 
voornemens en kom in bewe-
ging!
Volgens de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen 
(NNGB) is slechts 30 minuten 
matig intensieve lichame-
lijke activiteit per dag nodig 
om gezondheidswinst te be-
halen. Toch voldoet 50% van 
de Nederlanders niet aan 
deze norm. Juist als u niet 
gewend bent om regelmatig 
te bewegen, is het best lastig 
om hiermee te beginnen: 
“Het zou wel goed zijn als ik 
wat meer zou bewegen...”

De Loosdrechtse huisartsen 
onderstrepen het belang 
van gezond bewegen en 
moedigen u aan om ook 
in beweging te komen! In 
samenwerking met het Fy-
siopraktikum kunt u vanaf 
donderdag 16 maart deel-
nemen aan een wekelijks 
wandelprogramma onder 
begeleiding van een fysiothe-
rapeut: wekelijks wandelt u 
een uur in de omgeving van 
Loosdrecht door het bos en 

over de hei, en op het eind 
van dit programma loopt 
u een slotwandeling rond 
's Graveland met een feeste-
lijke afsluiting!

Het programma in een noten-
dop:
• Er wordt wekelijks onge-
veer 1 uur gewandeld (± 4 
km).
• Voorjaarsperiode: 10 we-
ken van 16 maart t/m 1 juni 
(Hemelvaart- en Koningsdag 
vrij)
• Ook als u de eerste week/
weken gemist heeft kunt u 
nog elke week starten!
• In de zomermaanden is er 
'vakantiestop'
• Starttijd 14.00 uur op een 
wekelijks wisselende locatie
• U wordt begeleid door 
fysiotherapeut Arnold Terp-
stra

Meer informatie en aan-
melden kan bij Het Fysio-
praktikum, telefonisch; 
035-5824414 of via info@
fysiopraktikum.nl

Wandelprogramma 
Fysiopraktikum

Op zondagmiddag 2 april a.s. 
wordt er in Kasteel Sypesteyn, 
een romantisch concert gege-
ven door ’Claudia y Manito’. 
Ze hebben een muziekvoor-
stelling met de titel ‘Arpamor’  
(liefde voor de harp) . 

Claudia y Manito hebben een  
repertoire van muziek en 
liederen uit het Latijns-Ame-
rikaanse continent. Claudia 
speelt de instrumentale stuk-
ken op de  Paraguayaanse 
Harp. Deze harp is een Zuid 
Amerikaanse variant op de 
klassieke harp. Op dit prach-
tige instrument speelt zij 
melancholische  zamba’s , 
ritmische tango’s en stukken 
uit Paraguay en Venezuela. 
Daarnaast zingt Claudia een 
aantal Spaanstalige liederen; 
hierbij begeleid zij zichzelf 
op gitaar. Met haar zwoele 
stemgeluid treft ze het juiste 

Zuid-Amerikaans harpconcert in 
Kasteel Sypesteyn

gevoel wat deze muziek in 
zich draagt.  
Met gevoelige fraseringen en 
tot de verbeelding sprekende 
improvisaties  staat gipsygi-
tarist Manito haar muzikaal 

terzijde. Manito speelt naar 
eigen zeggen zoals de wind 
waait en de sterren staan. 
Zijn naam is een directe 
verwijzing naar de gitaarle-
gende Manitas de Plata. 

Kasteel Sypesteyn is een mooi 
historisch pand met een 
rijke geschiedenis. Het heeft 
dan ook een schitterende 
uitgelezen ambiance voor dit 
concert. Het publiek krijgt 
tevens een rondleiding. Er is 
ook een mogelijkheid om te 
dineren na de voorstelling. 
Site www.sypesteyn.nl. Er 
wordt helemaal akoestisch 

gemusiceerd. De aanvang is 
om 16.00 uur. Reserveringen 
035-5823208 of info@sypes-
teyn.nl

Bij uw kaartje is een glas wijn 
inbegrepen.
Kasteel Sypesteyn, Nieuw-
Loosdrechtsedijk 150 te Loos-
drecht
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Op woensdag 1 maart zijn er 
prestatieafspraken getekend 
door gemeente Wijdemeren, 
huurdersbelangenorganisa-
ties en woningcorporaties de 
Alliantie Gooi en Vechtstreek, 
Wonen Wijdemeren en Het 
Gooi en Omstreken.

De ambitie is om de sociale 
woningvoorraad (huur min-
der dan 710 euro, koop tot 
180.000 euro) te laten groei-
en. Binnen drie jaar worden 
130 sociale woningen opgele-
verd. De gemeente ziet dit als 
kans om de dorpskernen van 
Wijdemeren te verjongen.

Vergrijzing
“Wijdemeren vergrijst ster-
ker dan andere gemeenten 
in de regio. Het is dus nodig 
dat jongeren en jonge gezin-
nen in onze dorpen kunnen 
wonen. Voorzieningen als 
scholen en verenigingen 
kunnen zo blijven bestaan. 
Om dit te bereiken start een 
experiment met het voorrang 
geven van jongeren en jonge 
gezinnen op de woningmarkt 
van Wijdemeren. Daarnaast 
worden ‘wooncoaches’ aange-
steld bij woningcorporaties. 
Zij ondersteunen senioren bij 
hun keuze om anders te gaan 
wonen. Dit alles om de door-
stroming op de woningmarkt 
te bevorderen, vergrijzing 
tegen te gaan en leefbaarheid 
te vergroten”, aldus wethou-
der Betske van Henten.

‘Prestatieafspraken getekend’

Wijdemeren wil dorpskernen verjongen

Taskforce
Gemeente en woningcor-
poraties richten samen een 
taskforce op die actief op 
zoek gaat naar bouwlocaties 
voor nieuwbouw. Ook wordt 
gekeken of bestaande ge-
bouwen of wooncomplexen 
getransformeerd kunnen 
worden. “Wij vinden het 
erg belangrijk om invul-
ling te geven aan de lokale 
behoefte. De taskforce jaagt 
het proces aan. Zo zorgen we 
voor zo veel mogelijk sociale 
woningen”, vertelt de heer 
Van Gessel, directeur Het 
Gooi en Omstreken. “Ik ben 
trots op de samenwerking 

met de huurdersbelangen-
organisaties, gemeente en 
corporaties. Ik heb er dan 
ook alle vertrouwen in dat 
we de gezamenlijke ambities 
kunnen waarmaken”, aldus 
Joan van der Burgt, directeur 
de Alliantie.

Woonvisie
Prestatieafspraken gaan over 
beschikbaarheid en duur-
zaamheid van sociale wo-
ningen en vloeien voort uit 
de lokale Woonvisie die in 
december 2016 is vastgesteld 
door de gemeenteraad.

Op de foto vlnr: Dhr. M. van Gessel (directeur Het Gooi en Omstre-
ken), mevr. J.A.B.M. van der Burgt (directeur De Alliantie G&V), 
mevr. B.R. van Henten (gemeente Wijdemeren), dhr. W.L. van 
Deurzen (voorz. Wonen Wijdemeren), dhr. K van Beest (waarn. 
Voorz. Huurdersbelangensvereniging Het Gooi en Omstreken(HGO)), 
dhr. C.M.A. Meijer (penningmeester huurdersbelangenvereniging 
De Alliantie G&V).

Japan spreekt tot ieders ver-
beelding. In Japan maak je ken-
nis met een van de meest fas-
cinerende culturen ter wereld.  

Je treft er elegante geisha-
meisjes en imposante su-
moworstelaars, tempels van 
goud en tuinen van mos. 
De tegenstellingen zijn bij-
zonder: Japan is supermo-
dern, treinen rijden er op 
de seconde nauwkeurig en 
de straat is heel schoon. Er 
zijn eeuwenoude tradities 
zoals de theeceremonie en 
de bloemschikkunst. Verder 

is de Japanse keuken bekend 
om zijn heerlijke eten zoals 
sushi en sashimi. 
Steven Oudhuizen komt 
deze ochtend vertellen over 
Japan, aan de hand van een 
fotopresentatie.

Ook is er altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om u 
te helpen met vragen over de 
PC, tablet, e- reader of smart-
phone.
Iedereen is van harte wel-
kom, ook mensen die geen 
lid zijn van de bibliotheek. 
De entree is vrij!

Woensdag 15 maart in de bieb

Themaochtend Japan

Door: Herman Stuijver
* In de Gooi- en Eemlander 
van zaterdag 4 maart komt 
ex-wethouder Gert Zagt te-
rug op de aantijgingen over 
zijn wedde als wethouder 
tussen 2010 en 2014. Door 
zijn aanstelling van 100% 
naar 95% te verminderen 
zou hij een fors financieel 
voordeel hebben gehad. Uit 
de cijfers die nu bekend zijn, 
blijkt dat hij er jaarlijks 765 
euro aan overhield; 

* Ook wethouder Reijn geeft 
een kijkje in zijn portemon-
nee na een bericht over 
bijverdiensten van politieke 
ambtsdragers in Gooi- en 
Vechtstreek in hetzelfde re-
gionale dagblad. Hij vertel-
de dat door het sluiten van 
zijn adviesbureau in april 
2014 na zijn aanstelling als 
wethouder in het eerste jaar 

Financiën en andere gemeentelijke 
randzaken 

589 euro in de min stond en 
in 2015 door opknapwerk-
zaamheden zelfs een verlies 
van 10.000. 2016 is nog niet 
bekend en dit jaar gaat het 
beter, hoopt Reijn, want hij 
heeft de kantoorruimte in-
middels verhuurd; 

* Burgemeester Smit had op 
het tijdstip van de raadsver-
gadering nog geen klacht 
ontvangen van de heer 
Brugman over te nauwe 
banden van een ambtenaar 
op de afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling met een ste-

denbouwkundig bureau. 
De klacht wordt doorver-
wezen naar de externe 
klachtencommissie. Intern 
onderzoek had de heer Smit 
tot nu toe niets bijzonders 
opgeleverd, zei hij; 

* Voor de eerste hamerklap 
van de raadsvergadering 
overhandigde mevrouw Hi-
dding een pakket met 2240 
handtekeningen (+ 300 on-
line) tegen het bouwplan 
Ankeveensepad;

* VVD- fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen wacht met smart 
op een creatief plan om de 
inwoners van Wijdemeren 
enthousiast te maken voor 
de gemeentepolitiek. Dat 
voorstel komt zo spoedig 
mogelijk, antwoordde de 
burgemeester;

* Op verzoek van René Voigt 
van Dorpsbelangen zal bur-

gemeester Martijn Smit zijn 
collega van Eemnes vragen 
om eens wat vriendelijker te 
zijn over onze dorpen. Die 
had Wijdemeren ‘een mis-
lukte gemeente’ genoemd. 
Of Van Benthem zijn uit-
spraak terug zal nemen, is 
de vraag;

* Het voorstel om 16.740 
euro beschikbaar te stellen 
voor toiletten bij het strand-
je De Zuwe in Kortenhoef 
werd verschoven, omdat 
D66 een beter en goedkoper 
alternatief had. Dat wordt 
besproken in de komende 
commissie besproken; 

* D66 geeft het niet op! Frac-
tieleider Joost Boermans 
overhandigde aan de burge-
meester een initiatiefvoor-
stel om het gemeentelijk 
referendum in te voeren. We 
wachten af. 

Joost Boermans overhandigt het verzoek voor een referendum aan de 
burgemeester (foto: Douwe van Essen // WWK)
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WIJDEMEREN- 20 van de 22 
lokale partijen die de regio 
Gooi & Vechtstreek telt - 
goed voor 46 van de 172 
zetels - maken zich grote 
zorgen over de fusiedrift van 
de provincie Noord Holland, 
met Commissaris van de Ko-
ning Johan Remkes voorop. 
Het Wijdemeerse Dorpsbe-
langen heeft zich niet aan-
gesloten bij dit collectief, 
De Lokale Partij van Zagt en 
Zandbergen wel. 

De lokale partijen zullen 
daarom in de diverse ge-
meenteraden de provincie 
met een motie oproepen 
om (1) regie en ruimte aan 
de betrokken gemeenten 
terug te geven, (2) inwoners 
een stem te geven in het 
proces, zodat (3) gemeen-
ten de tijd krijgen om tot 

Lokale partijen massaal tegen fusiedrift provincie 

een zorgvuldige afweging 
te komen. 

De provincie heeft n.a.v. de 

recente bestuurskrachtme-
ting laten weten dat zij de 
regie voor gemeentelijke 
herindeling volledig naar 

zich toetrekt. Het doel is dat 
binnen 2 tot 3 jaar maxi-
maal drie gemeenten reste-
ren in de regio. Het proces 
is zodanig ingericht, dat al 
vóór de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart 2018 
vastgelegd moet zijn hoe 
de herindeling eruit komt 
te zien. Daarmee gaat de 
provincie volledig voorbij 
aan het regeerakkoord en 
het eigen coalitieakkoord: 
‘Herindeling moet op vol-
doende draagvlak van on-
deraf kunnen rekenen’. Dat 
draagvlak lijkt in de meeste 
gemeenten te ontbreken. 

Het proces om te komen 
tot samenwerking of her-
indeling verdient zorgvul-
digheid. Dat kost tijd en 
vereist betrokkenheid van 
inwoners en meer regie van 

de betrokken gemeenten. 
Uiteindelijk zal dat bijdra-
gen aan draagvlak voor be-
stuurlijke vernieuwing. 

Onomkeerbare stappen 
vóór de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart 2018 
zijn dan ook onaanvaard-
baar. De 20 lokale partijen 
uit de regio zijn unaniem 
van mening dat inwoners 
bij de gemeenteraadsver-
kiezingen in maart 2018 
niet voor voldongen feiten 
over de toekomst van hun 
gemeente gesteld mogen 
worden. De komende peri-
ode dienen partijen in hun 
raden een motie in, die het 
bovenstaande nastreeft. 
 

Een Muzibingo staat voor de 
combinatie van muziek met 
het bingospel. Het Snowe 
Koor organiseerde deze ludie-
ke bingo op woensdagavond 1 
maart in de Emtinckhof. 

Het nummer van een ge-
draaide bingobal correspon-
deerde met een nummer 
van een liedje in de compu-
ter. Maar liefst zestig mee-
zingliedjes, voornamelijk 
uit de jaren ’50 en ’60, als 
‘Hij was maar een clown’, ‘Ik 
heb eerbied voor jou grijze 
haren’, ‘Spiegelbeeld vertel 
eens even..’ en ‘ Oooh water-
loopplein’ zorgden ervoor 
dat het een heerlijke vrolijke 
avond werd waar ook nog 
eens leuke prijzen viel te 
winnen. De dertig deelne-
mers kochten hun kaart, 

Het Snowe Koor organiseert Muzingo 

kregen heerlijke koffie met 
chocolade-slagroomsoesjes 
en koekjes, konden leuke 
prijzen winnen en werden 
in de pauze getrakteerd op 
een huiskameroptreden 

van enkele leden van het 
koor. De opbrengst van deze 
bingo gaat in de pot voor de 
reis naar Riga in Letland, 
waar het koor wil meedoen 
aan een prestigieuze Inter-

nationale Korencompititie. 
Bingoballendraaister Inge-
borg, Spelleider Mike en 
liedjesinzetter Roy maakten 
er een leuke avond van. 
Organisatie-roadie Petra van 
den Ham kreeg van de lokale 
winkeliers de prijsjes ge-
sponsord, het koor is ze erg 
dankbaar hiervoor. De bingo-
deelnemers konden kiezen 
uit leuke vogelvoerbakjes, 
gekleurde leesbrillen ver-
schillend van sterkte, lente-
bolletjes in een bloempotje, 
een tijdschrift, notitieblok 
van Halmarck of een tegoed-
bon voor een fietsreparatie. 
Waren er twee bingo’s te-
gelijkertijd werd er om de 
prijs gedobbeld met een 
reuze schuimrubberen dob-
belsteen. De avond was een 
succes voor iedereen. Het 

Snowe Koor bedankt Inovum 
voor het beschikbaar stellen 
van de locatie.

Het Snowe koor organiseert 
nog een aantal acties om het 
benodigde budget bij elkaar 
te krijgen. Het filmpje dat van 
deze Muzingo werd gemaakt 
is de inzending voor de Ra-
bobank Clubkas Campagne 
(Stem op het Snowe Koor!). 
Ook maakten ze afgelopen 
zaterdag in Hilversum voor 
de Rabobank een flashmob 
voor hetzelfde doeleinde. Op 
zaterdagavond 18 maart is in 
restaurant Santa Maria aan 
het Lindeplein nog een Mu-
zingo Buurtfeest, iedereen 
is welkom en de muziek van 
deze tijd, 20.00 uur inloop 
en om 20.30 uur is de aan-
vang. 

Vanaf 15 maart gaat bij Scher-
pel Jachtwerf alweer voor het 
zesde jaar de ‘woensdagmid-
dag timmercursus’ van start 
voor jongens en meisjes vanaf 
10 jaar. 

Afgelopen jaren zijn er uit-
eenlopende zaken gezaagd, 
gelijmd, geschroefd en 
gespijkerd, zoals een boot 
(uiteraard), een zeepkist (een 
soort bobslee met wielen) en 
een opbergkist. Wat het dit 
jaar gaat worden wil tim-
merbaas Hans niet zeggen, 
hij zegt dat als de kinderen 
dat willen weten, ze maar 
moeten komen timmeren of 
aan het einde van de cursus 
kunnen komen kijken. 

Ook kan iedereen een kijkje 
komen nemen in de werk-
plaats waar timmerbaas 
Renzo een boot in elkaar aan 
het zetten is, daar zal Renzo 
aan de deelnemers alle ge-
reedschappen laten zien: 
hamers, zagen, duimstok-
ken, potloden, enzovoort, 
voor elke cursist ligt er dan 
een gereedschapset klaar. De 
werkplaats zal er chaotisch 
uitzien, een ware rotzooi 
zal men zeggen, maar Renzo 
legt dan altijd uit dat alles 
zorgvuldig uitgedacht is en 
dat hij (meestal) precies weet 
waar alles ligt en waarom 
het daar ligt. Op de werk-
plek waar de cursus begint 
zullen alle materialen en 

gereedschappen geordend 
en overzichtelijk worden 
klaargelegd, waarna de 
aankomende timmerlieden 
ze weer her en der, net als 
timmerbaas Renzo, kunnen 
neerleggen.

Wil je nog meetimmeren? 
Dat kan: kijk even op face-
book bij Scherpels Boot-
bouwschool en bel, mail, 
app, telegrafeer of ga gewoon 
even langs, en geef je op. 
Je vindt Scherpel Jachtwerf 
van 8 tot 12 maart ook op 
de Hiswa, dus kom gezellig 
langs, mocht je in de buurt 
zijn..   

Bij Scherpel wordt weer getimmerd!
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Loosdrecht verslaat Nieuwland met 2-0

'Voetbal'

'American Football'

Tegen laagvlieger Nieuw-
land1 heeft Loosdrecht1 
drie belangrijke punten bin-
nengesleept. Met een 2-0 
overwinning behouden de 
oranje leeuwen de 10de plek 
en wordt er voorzichtig om-
hoog gekeken richting Am-
stelveen en AMVJ.  Doordat 
achtervolger de Meern ook 
gewonnen heeft, blijft het 
spannend in de onderste re-
gionen van Tweede Klasse B. 

Met Raymon Lageburg als 
gelegenheidspits vanwege 
de knieblessure van Patrick 
Bonhof en afwezigheid van 
Edwin Klok trad Loosdrecht 
aan tegen een defensief 
Nieuwland. De bezoekers 
groeven zich vanaf de eer-
ste minuut ver op eigen 
helft in en slaagden erin 
om het Loosdrecht de eerste 
helft lastig te maken. Het 

spel van de ploeg van Sluis 
speelde zich wel op de helft 
van de tegenstander af, maar 
was te stroperig om ruimtes 
te creëren in de muur van 
Nieuwland. Via backs Emile 
Warners en Jelmer Baas werd 
het meeste gevaar gesticht 

en na een paar missende af-
standsschoten van Lageburg 
en Jesper Pullens was het dan 
ook veteraan Warners die de 
beste kans creëerde van de 
eerste helft. Na het betere 
opstoomwerk trok hij vanaf 
de achterlijn terug op Jonti 

Lensink, maar die kon de bal 
niet tussen de palen krijgen 
vanaf 11 meter.  Nieuwland 
probeerde van Loosdrechtse 
fouten te profiteren maar 
zag zijn uitbraken smoren in 
de oranje defensie. 
Na de matig eerste helft 
begon Loosdrecht aan een 
betere tweede en kreeg het 
in de 52e minuut een goeie 
mogelijkheid voor Pullens, 
maar de keeper van Nieuw-
land redde knap in de korte 
hoek. Niet veel later was 
het wel raak. Na gebrei in 
de hoek werd de bal uitge-
haald en belande via Kamer 
voor de rechter van Van de 
Water. Die zag de keeper 
ver voor zijn goal staan en 
krulde vanaf 20 meter over 
de goalie: 1-0. De voorsprong 
gaf Loosdrecht het nodige 
vertrouwen en het tempo 
ging omhoog. Pullens brak 

diverse keren door op de lin-
kerflank maar tot twee keer 
toe kon hij de meegelopen 
Lensink niet bereiken met 
zijn voorzet. De 2-0 viel toch 
en ditmaal was het Van de 
Water die met een strakke 
corner het hoofd van de in-
vliegende Kamer bereikte en 
laatstgenoemde kopte, on-
danks meegekomen als blok, 
onberispelijk binnen.  Voor 
Nieuwland viel er weinig 
meer te halen en het nodige 
gevaar voor Loosdrechtse 
keeper Michel Kee kwam 
voornamelijk van Emile War-
ners die tot twee maal toe op 
slinkse wijze bijna zijn eigen 
keeper verschalkte. 
Een niet al te beste wedstrijd 
maar zeer belangrijke pun-
ten voor Loosdrecht. Vol-
gende week kan het de borst 
nat maken tegen koploper 
DHSC. 

Piet van Bemmelen (Kamer kopt de 2-0 in)

De American Footballspelers 
van de Hilversum Hurricanes 
staan vlak voor de start van 
het nieuwe Eredivisieseizoen. 

Een seizoen waarin het doel 
ligt op het behalen van de 
finale op het Nederlands 
kampioenschap; de Tulip-
bowl. Zaterdagavond 11 
maart staat er als seizoeno-

pener een wedstrijd tegen, 
verliezend finalist van vorig 
jaar, de 010-Trojans op het 
programma in Rotterdam. 

De Hurricanes kende een 
goede aanloop naar het 
nieuwe Eredivisie seizoen. 
Zo werd er geoefend tegen 
de Lelystad Commanders 
en gespeeld tegen regerend 

Belgisch kampioen; de Oos-
tende Pirates. Dit seizoen is 
het tweede seizoen onder 
coach Markus Zielke, die 
verantwoordelijk is voor de 
aanval van de Hilversum-
mers. Zijn nieuwe aanval-
lende systeem is in de aan-
loop naar dit seizoen er nog 
meer ingeslepen, waardoor 
de Hurricanes denken een 

goede gooi naar de finale te 
kunnen doen. 

De 010-Trojans kende een 
goede start van het seizoen, 
zij speelde al eerder een 
wedstrijd tegen de Leiden 
Lightning en wisten deze 
met 44-20 overtuigend te 
winnen. De Hurricanes 
krijgen daarom meteen een 

goede uitdaging voor de 
kiezen bij de start van het 
seizoen. De eerste thuiswed-
strijd voor de Hurricanes 
is de week erop, zondag 
19 maart, tegen regerend 
landskampioen de Amster-
dam Crusaders. Kom kijken!

Hurricanes, Jagerspaadje 32 
Loosdrecht

Hurricanes maken zich op voor seizoenstart

REGIO - In het schooljaar 
2015-2016 is het aantal voor-
tijdig schoolverlaters in Gooi 
en Vechtstreek verder ge-
daald. 1,3% van de jongeren 
in de regio verliet om verschil-
lende redenen het onderwijs 
zonder startkwalificatie. Het 
jaar daarvoor was dat 1,4%. 
Hiermee is vorig schooljaar 
een daling van meer dan 10% 
bereikt.  

Vanaf 2006 is het aantal 
uitvallers in de regio Gooi 
en Vechtstreek voortdurend 
gedaald. De samenwerking 
tussen onderwijs en de leer-
plichtambtenaren werpt 
vruchten af. Met vereende 
krachten worden jongeren 
binnenboord gehouden, 
omdat ze met diploma meer 
kans maken op de arbeids-
markt en dus op een zelf-
standig leven. Minister Bus-

semaker maakte recent de 
resultaten over het school-
jaar 2015/2016 bekend: Regio 
Gooi en Vechtstreek eindigt 
daarin in de top 5. De Regio 
voldoet aan de criteria: meer 
dan 5% afname ten opzichte 
van vorig jaar, het percenta-
ge voortijdig schoolverlaten 
ligt onder het landelijk ge-
middelde en in de afgelopen 
drie jaar daalde de uitval elk 
jaar. Om dit heuglijke feit te 
vieren zorgde de minister 
voor taart.  
 
‘We missen je’ 
Jongeren boven de 18 jaar 
zijn niet meer leerplichtig, 
maar het is nog steeds be-
langrijk dat er op hen gelet 
wordt als het even niet zo 
lekker gaat. “Jongeren wil-
len geen nummer zijn, maar 
gezien worden,” verwoordt 
Kees Elsinga, bestuurder in 

het voortgezet onderwijs. 
“En dat geldt ook nog op 
het mbo,” zo vult Jörgen 
Koelemeij, directeur van 
het MBO College Hilversum, 
aan. “Ook dan horen ze nog 
graag ‘we missen je’, als ze 
even afwezig waren. Om de 
studenten nog beter te be-
geleiden hebben we recent 
pluscoaches aangesteld”. 

Ook voor de komende jaren 
heeft de overheid middelen 
ter beschikking gesteld om 
het aantal schoolverlaters 
nog verder terug te dringen. 
Ook wordt extra gelet op 
jongeren die na de praktijk-
school of het voortgezet spe-
ciaal onderwijs overstappen 
naar werk. Dat is een span-
nend moment en onderwijs 
en instanties gaan dat zo 
goed mogelijk regelen en 
begeleiden. 

Weer minder voortijdig school-
verlaters in Gooi en Vechtstreek 

Eind februari is bij Galerie 
Wijdemeren de thema-expo-
sitie ‘Stillevens en Portretten’ 
gestart. De kunstliefhebber 
kan een gevarieerde collectie 
schilderijen van toen en nu 
komen bekijken. Waaronder 
het werk van hedendaagse 
kunstenaars zoals Ruud van 
der Neut met ingetogen 
realistische stillevens geken-
merkt door een opmerkelijk 
handschrift en René Smoor-
enburg met schilderijen in de 
traditie van de Oudhollandse 
schilderkunst. Annelies 
Jonkhart verrast met fraai 
verfijnde en vaak kleurige stil-
levens. Een lust voor het oog 
zijn de op wit Carrara mar-
mer geschilderde portretten 
van Valentina Cantor. Cantor 
laat zich inspireren door de 
portretkunst van de Vlaamse 
Primitieven. Haar werken 
bevatten vaak een verborgen 
boodschap. Ook valt er opmer-

kelijk werk te zien van Hans J. 
Verhoef die met olieverf hele 
bijzondere voorstellingen van 
fruit, vogels en bloemen op 
agaat schildert. Naast dit werk 
van hedendaagse kunstenaars 
zijn er ook stillevens uit de 
19de en 20de eeuw te zien van 
onder anderen Salomon Garf, 
Christine Moret en Arnout 
Colnot. Vermeldenswaard is 
een heel bijzonder portret 
van H.J. Haverman. Zijn verte-
derende ‘Moederliefde’ toont 
een moeder met pasgeboren 
kind. De expositie is te zien 
tot midden mei. Galerie Wij-
demeren met haar prachtige 
uitzicht op de Loosdrechtse 
Vijfde Plas biedt de bezoeker 
de mogelijkheid om onder het 
genot van een kopje koffie, 
de kunstwerken te bekijken 
alsof ze in de eigen huiskamer 
hangen.  Galerie Wijdemeren 
Herenweg 73 Breukeleveen. 
kunstkamerwijdemeren.nl 

Stillevens en portretten
bij Galerie Wijdemeren
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Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- ‘Verbinding 
zoeken’ was een veel gehoorde 
term in de laatste gemeen-
teraadsvergadering. Maar het 
valt de 19 raadsleden niet 
mee eensgezind een koers uit 
te zetten. Voorzichtige stapjes 
vooruit, maar ook irritatie en 
boosheid wisselden elkaar af. 

De oppositiepartijen VVD, 
D66 en De Lokale Partij wil-
den zich nog niet neerleggen 
met de voortgang van het 
bouwplan aan het Ankeveen-
sepad. Namens hen diende 
VVD-voorvrouw Sieta Vermeu-
len een motie in om de proce-
dure voor 12 seniorenwonin-
gen te stoppen. Wethouder 
Van Henten vond dat er in de 
commissie Ruimte en Econo-
mie die vóór stemde, al veel 
argumenten waren gewisseld. 
Burgers kunnen zienswijzen 
indienen, daarop reageren 
B&W, de provincie en andere 
instanties geven commentaar, 
gesprekken volgen en ten slot-
te maakt de raad na de hoor-
zitting een afgewogen besluit. 
Met andere woorden, er zijn 
volgens de bestuurder nog vol-
doende democratische mid-
delen om bezwaar te maken. 
Het besluit kan worden goed-

‘Irritatie over moties eind van de avond’

Verbinding in gemeenteraad valt niet mee

gekeurd, aangepast of afgewe-
zen. “En als eindpunt heb je 
altijd de hoogste rechterlijke 
instantie, de Raad van State” 
wist DB ‘er René Voigt. Zoals 

te verwachten steunden de co-
alitiepartijen CDA, Dorpsbe-
langen en PvdA/GrL unaniem 
haar redenering. “Goedkoop 
om toch door te gaan met zo-

veel weerstand en zulke sterke 
argumenten” repliceerde 
mevrouw Vermeulen. Die na 
verlies van de eerste motie di-
rect daarop een tweede aan de 
orde stelde, waarin ze vroeg 
om de seniorenwoningen in 
samenhang te zien met twee 
andere bouwplannen, name-
lijk die van appartementen 
tegen de kerktuin en die aan 
de Vaartweg. Concreet eiste 
ze dat Wijdemeren een onaf-
hankelijk stedenbouwkundig 
bureau in de arm zou nemen 
om de drie gezamenlijk te be-
kijken. De wethouder zei dat 
zij de regie al in handen heeft 
en dat ze niet wilde wachten 
op de ontwikkeling van de 
andere plannen gezien de ver-
schillen. CDA-fractievoorzitter 
Jan Verbruggen zag deze 
nieuwe motie als een spelletje 
‘kan-niet-tegen- mijn-verlies’. 
Waarop Gert Zagt van de DLP 
zei dat hij dat een diskwalifi-
catie vond. Dat was een eerste 
teken van irritatie tijdens 
deze vergadering. Ook nu na 
stemming de bekende ver-
deeldheid: 10 voor (coalitie) 
en 8 tegen (oppositie). 

Samen optrekken
Burgemeester Smit hield 
een betoog om de ophanden 
zijnde bestuurlijke verande-
ringen in goede banen te lei-
den. Hij wilde met de raad een 
procedure afspreken om met 
een gezamenlijke strategie de 
provincie tegemoet te treden, 
nu de procedure om binnen 
zes maanden een besluit te 
nemen over drie gemeentes in 
de regio Gooi- en Vechtstreek 
is gestart. Hij hoopte dat de 
raadsleden dit onderwerp 
zouden ‘depolitiseren’, niet 
als partij maar in de gemeen-
teraad. “Ik zoek verbinding, 
hoe ingewikkeld ook, waar 
zijn we het over eens” zei hij. 
Vast staat volgens hem dat de 
bestuurskracht onder druk 
staat en dat we afstevenen op 
een fusie. De eerste gesprek-
ken met Gooise Meren en 
Hilversum over een intensieve 
samenwerking leken gunstig. 
De reacties van de partijen 
waren gematigd positief. VVD 
‘er Robby Israel steunde de op-
roep, waarbij hij zich wel af-
vroeg of Wijdemeren nog wel 
iets te zeggen heeft. Ondanks 
‘kleurverschillen’ in B&W zag 
D66- fractievoorzitter Joost 
Boermans veel heil in be-
paalde gemeentelijke taken in 
samenwerking uit te voeren. 
“Het is vijf voor 12” zei Jan 
Verbruggen die daarmee de 
noodzaak van een gezamen-
lijke aanpak aangaf. “Ik wil 

wel verbinding zoeken” zei 
Gert Zagt van De Lokale Partij 
“maar we moeten sterk bena-
drukken wat Wijdemeren zelf 
wil.” Ondanks smeekbeden 
van de gehele raad en de bur-
gemeester om een klein beetje 
eenheid te behouden, kwam 
Zagt toch met een motie die 
zelfs zijn oppositiegenoten 
te ver ging. Hij herhaalde dat 
er pas na de verkiezingen van 
2018 een besluit mag worden 
genomen, maar zijn cri de 
coeur werd alleen gesteund 
door zijn partijgenote Alette 
Zandbergen. In mei komt er 
een openbare vergadering 
met insprekers waarbij col-
lege en raad in gesprek gaan 
met de gedeputeerde Jack 
van der Hoek. Daaraan vooraf 
komt er een (geheim?) overleg 
van de politieke partijen om 
samen een strategie te bepa-
len. 

Late (e)moties
Aan het eind van een lange 
avond vergaderen kwam 
Alette Zandbergen met twee 
moties die zichtbaar irritaties 
veroorzaakten. “Met plaats-
vervangende schaamte” had 
zij geconstateerd dat inspre-
kers geen gebruik mochten 
maken van een presentatie 
op het scherm. Dat vond ze 
ouderwets. De burgemeester 
was nijdig, omdat hij vond 
dat een wijziging van het Re-
glement van Orde hiervoor 
nodig is en dat doe je volgens 
hem niet met een onaange-
kondigde motie. “Dat moet 
zorgvuldig plaatsvinden via 
het presidium (voorzitters 
raad en commissie –red.) en 
niet even met een late motie” 
zei hij ferm. Behalve De Lokale 
Partij gaf iedereen hem gelijk. 
Hoewel de meesten vonden 
dat visuele hulpmiddelen 
anno 2017 onontbeerlijk zijn. 
Ook haar volgende motie om 
bezwaarmakers bij bestem-
mingsplannen met een brief-
je beter te informeren over het 
besluit kreeg weinig steun. 
Wethouder Reijn haastte zich 
te zeggen dat hij bezig is de 
inwoners sneller te betrekken, 
dat voorstel volgt nog. Boven-
dien wil hij meer digitaal te 
werk gaan. De ‘five minutes of 
fame’ van CDA ‘er Jan Willem 
Nienhuis duurden nog korter. 
Zijn oproep om alle gemeen-
teraadsleden in den lande te 
vragen zich te abonneren op 
een regionaal dagblad vond 
men te ver gaan. Bovendien 
was er al eerder een motie om 
de Gooi- en Eemlander te steu-
nen, aangenomen. 

Alette Zandbergen kreeg geen steun voor haar moties 
(foto: Douwe van Essen// WWK)

Op 27 februari sloot het 
politiebureau aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk 2 de deuren, 
en verhuisde naar de Groest in 
Hilversum. Op 2 maart werd 
daarvoor in de plaats in het 
gemeenthuis aan de Rading 1 
een politie-steunpunt officieel 
in gebruik genomen. 

Het steunpunt is (landelijk) 
herkenbaar door de wap-
perende politievlag in de 
vlaggenmast en het bekende 
‘wiebertje’ symbool dat aan 
de gevel hangt. Burgemeester 
Martijn Smit doopte samen 
met teamchef Gooi & Vecht 
Zuid, Andre Wielandt, de 
ruimte door met het afnemen 
van een grote politievlag 
van de wand, een aantal 
lijstjes met Wijdemeerse 
dorpsgezichten te onthullen. 
Wielandt is samen met Sas-
kia Blaauw teamchef van 12 
agenten in Wijdemeren. De 
locatie was te klein om alle 
aanwezigen te laten zitten, de 
koffie met (flinke) ‘petit fours’ 
smaakten er niet minder om. 
Burgemeester Smit; “Ik wil 
beginnen met jullie hartelijk 
welkom te heten hier op het 

Politie Steunpunt in
Loosdrecht geopend

gemeentehuis. Jullie zijn de 
ogen en oren in de wijk samen 
met de BOA’s en het sociaal 
domein. Goed dat jullie hier 
nu een uitvalsbasis hebben, 
ook de samenwerking zal nog 
gemakkelijker verlopen nu 
we onder één dak zitten.” De 
burgemeester overhandigde 
aan operationeel locatieleider 
Miklos Coumou een fleurige 
bos bloemen voor de gelegen-
heid. De werkdag zal dagelijks 
starten vanuit Hilversum 
waarna de dienstdoenden 
met 4-5 agenten naar Loos-
drecht zullen komen. “Dat 
we in ruimte achteruit zijn 
gegaan boet niet in op de 

kwaliteit van werken. De vele 
kamertjes die we nu ingeruild 
hebben voor één grote en een 
kleinere verhoorkamer is dan 
wel het gevolg van bezuinigin-
gen maar een efficiënte mooie 
oplossing. We zullen vooral 
meer op straat te vinden zijn”, 
zegt chef Wielandt. 

Bewoners die graag in gesprek 
gaan met de politie of aangifte 
willen doen kunnen via het te-
lefoonnummer 0900-8844 een 
afspraak maken op dinsdag-
ochtend van 09.00-12.00 uur 
en donderdagmiddag tussen 
13.00-16.00 uur. Kijk op politie.
nl voor meer informatie.
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Het Loosdrechtse koor Fun4All 
gaf donderdagavond 23 febru-
ari jongstleden een benefiet-
concert in Tergooi Hilversum 
voor de Stichting Muziekids. 
De toegang was vrij.

Muziekids realiseert muziek-
studio 's voor (ernstig) zieke 
kinderen in ziekenhuizen in 
Nederland om ze een welko-
me leuke afleiding te geven. 
Ondanks ‘the stormy 
weather’ van deze avond 
heeft het koor een mooi 
bedrag van 224,20 Euro aan 
donaties van het publiek 
bij elkaar weten te krijgen, 
waarbij Saskia van Zoelen 
mezzosopraan van Fun4All 
en doktersassistente in Ter-
gooi, de initiatiefneemster 

Fun4All overhandigd check 
aan Muziekids

Reisinspiratie
Reisinspiratie; Ontdek Nova Scotia

Door de eeuwen heen wor-
den de wateren rond Novia 
Scotia  bevist door de Por-
tugezen en Fransen. Later 
gaven de Schotten het de 
naam; Nova Scotia.
Reisadviseur Alice is met zes 
collegae reisadviseurs van 
The Travel Club op studiereis 
geweest naar Nova Scotia en 
kwam met een schat aan 
informatie en indrukken 
terug. Zij verkenden het 
schiereiland met twee huur-
auto’s en reden in een week 
tijd zo’n 1600 kilometer. De 
overnachtingen waren afwis-
selend in hotels, een resort 
en prachtig gelegen Country 
Inns. 
“Onze reis startte in Halifax 
de hoofdstad van Nova Sco-
tia. Na een wandeling naar 
het levendige havenfront, 
volgden wij per auto de 
Lighthouse Trail westwaarts 

langs de grillige zuidkust 
van Nova Scotia. Onderweg 
kwamen we langs tal van 
vuurtorens, strandjes, baaien 
en visserplaatsjes waaronder 
het pittoreske Peggy’s Cove 
met zijn beroemde vuurto-
ren. Na een bezoek aan het 
historische stadje Lunenburg 
overnachten we in White 
Point Beach Resort. Wat een 
prachtige plek is om langer 
te verblijven, een echte aanra-
der. Na een indrukwekkende 
kanotocht in het National 
Park Wolfville maakten we 
kennis met de geschiedenis 
van de Mi’Maq indianen. 
In Digsby bezochten we het 
prachtige Harbour View Inn, 
aansluitend de Grand Pre Wi-
nery en overnachtten vervol-
gens in Wolfville. De volgen-
de dag werd de reis vervolgd 
over de wereldberoemde 
Cabot Trail naar Cape Breton 

Island alwaar we het Cape 
Breton Highlands National 
Park bezochten. We brachten 
de nacht door in Chaticamp 
om de volgende dag een wal-
vissenexcursie te maken. Een 
fantastische bootreis langs 
de kust, met fotogenieke na-
tuur, maar helaas was er deze 
dag geen walvis te zien. Het 
reizen over een van de mooi-
ste kustwegen van de wereld 
(Cabot Trail) maakte het weer 
helemaal goed.
Na een overnachting in Syd-
ney reden we terug richting 
Charlos en Liscomb. Het ene 
mooie landschap na het an-
dere trok aan ons voorbij. Bij 
Bras d’Or Lake komt een grote 
concentratie van de Ameri-
kaanse zeearend voor. We 
vervolgden onze weg langs 
kronkelige wegen, knusse 
baaien en dromerige vissers-
dorpen. Af en toe had ik het 

gevoel dat we vijftig jaar of 
meer terug in de tijd waren.
We verbleven de nacht in de 
Seawind Landing Country 
Inn, als het avond is, en de 
zon helemaal onder, liepen 
we naar het water om daar 
naar de sterrenhemel te 
kijken. Nog nooit van mijn 
leven heb ik zoveel sterren 
gezien. 
Op één dag na hebben wij 
de hele week strak blauwe 
luchten gehad. Fantastisch, 
zo mooi als Nova Scotia is. 

Voor de meest aangename 
temperaturen is de beste 
reisperiode van mei tot 
en met september, maar 
ook oktober als de Indian 
Summer net begonnen is, 
is héél indrukwekkend. Ik 
adviseer om voor een rond-
reis op Nova Scotia zeker 
twee, maar het liefst drie 
weken uit te trekken, zodat 
er voldoende tijd overblijft 
om mooie wandelingen en 
excursies te maken”, besluit 
Alice.

Nova Scotia is een schiereiland aan de Oostkust van Canada, het heeft de vorm van een enorme 
kreeft. De kust van Nova Scotia is meer dan 10.000 km over een lengte van 600 km. Er wonen 950.000 
mensen. Men leeft er van het hout, landbouw en visserij. Toerisme wordt er een steeds belangrijkere 
bron van inkomsten. De oorspronkelijke bewoners zijn de Mi’kmaq indianen. 

was. Dinsdag 28 februari 
heeft Saskia de cheque over-
handigd aan Robbert de Vos, 
oprichter van de Stichting 
Muziekids. 
Reminder! Zondagmiddag 
12 maart om 15.00 uur staat 
Fun4All met het volledige 

Vegas Strings Orchestra in 
het MCO te Hilversum.          
           
Kaarten kunnen gereser-
veerd worden via www.fu-
n4all.nu of gekocht bij Que 
Chula op de Nootweg!

Onlangs werd er op de Terp-
straschool alweer succesvol 
het tweede techniekproject 
van dit schooljaar afgerond. 
Het thema was dit keer; con-
structies. 

Vlak voor deze projectweek 
is het technieklokaal ver-
nieuwd met vier echte hou-
ten techniekwerkbanken 
waar alles op en aan zit voor 

het echte timmer-, schroef-, 
zaag-, knutsel-, en bouw-
werk. Er werd goed gebruik 
van gemaakt tijdens het 
project. De banken konden 
vanuit het overblijfgeld aan-
geschaft worden. Tijdens het 
project zijn de kinderen en-
thousiast bezig geweest met 
het maken van verschillende 
constructies; hutten bouwen 
in de klas, een draaimolen 

van Knexx, huizen, poppen-
huismeubeltjes van hout, 
bruggen, vogelhuisjes en 
nog veel veel meer. De laatste 
woensdag mochten ouders 
in de klassen komen kijken 
naar de gemaakte werk-
stukken. De klas was bijna 
onherkenbaar volgebouwd 
met de vele kleurrijke kleine 
en grote bouwwerken en 
constructies. Een leerzaam 

Techniekproject op de Terpstraschool een succes
project waar veel plezier aan 
is beleefd. De ouders keken 

hun ogen uit en waren super 
trots.
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Advertentie 2-koloms, zwart/wit,  
 
 

NieuwsSter  8 maart 2017 

Wandelen 

Nootweg 27a, 1231 CP LOOSDRECHT, tel. 035-582 44 14 

Specialist in bewegen 

Blijf niet zitten met uw goede voornemens en 
kom in beweging! 16 maart start ons wandel-
programma weer: Er wordt wekelijks ± 1 uur 
gewandeld, ± 4 km. Ook als u de eerste weken 
gemist heeft kunt u nog elke week starten! 
Starttijd 14.00 uur op een wekelijks wisselende 
locatie. U loopt in de omgeving van Loosdrecht 
door het bos en over de hei. U wordt begeleid 
door fysiotherapeut Arnold Terpstra. Deelname 
bedraagt € 50,00 (10 weken). Geef u nu op! 

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

KOFFIEBROODJE

€ 1,00 per stuk

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

7

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

✓ 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

WIJDEMEREN - Met ingang van 
1 januari zijn openbare gele-
genheden als
restaurants, winkels, bibliothe-
ken verplicht om mensen met 
een beperking de toegang tot 
hun pand mogelijk te maken. 
De gemeente heeft de Woon 
Advies Commissie gevraagd 
om een aantal panden te toet-
sen. Op 27 februari kreeg het 
Spieghelhuys een bezoek.

Emiel Hagen van het Spie-
gelhuys heet de leden van de 
WAC van harte welkom met 
een kopje koffie. Op deze 
maandagmiddag zijn Gretha 
Jager, Henk Wienesen, Tom 
van Oostrum en Rob Koedij-
ker aanwezig om de brasserie 
te testen op toegankelijkheid. 
“Van de gemeente hebben 
wij een lijst van 13 gebou-
wen gekregen die we gaan 
bekijken. Eerder waren we al 
bij begraafplaats De Hornhof 
(Nederhorst den Berg- red.) 
waar we constateerden dat de 
hellingbaan 1.40 m. te kort 
is” opent Gretha Jager die al 

jaar en dag deel uitmaakt van 
deze commissie met specialis-
ten op het gebied van bouw, 
elektrotechniek en zorg. De 
entree via het terras bij het 
Spieghelhuys is te hoog voor 
rollators en rolstoelen, maar 
manager Hagen tovert al snel 
een houten hellingplank 
tevoorschijn die ook regelma-
tig gebruikt wordt. Een vaste 
schuine entree kan niet, want 
dan struikelen de obers erover 
bij drukke terrasdagen. Wel 
neemt hij de suggestie over 
om een bordje bij de ingang 
te plaatsen zodat bezoekers 
met een beperking weten dat 
deze voorziening er is. Of de 
stoeprand een wit kwastje 
krijgt voor een hogere atten-
tiewaarde valt te bezien. “Er 
bestaan uiteraard standaard-
lijsten om alle openbare ge-
bouwen te toetsen op toegan-
kelijkheid, maar die zijn vaak 
te gedetailleerd. En dan zul je 
altijd zien dat bepaalde aspec-
ten niet passen in dat model. 
Wij gaan liever uit van ons 
eigen Fingerspitzengefühl en 

deskundigheid” zegt Rob Koe-
dijker die de meetlat hanteert 
bij de toiletten. “Kijk, hier zie 
je een voorbeeld. Formeel zijn 
de deuren te smal. De norm 
is namelijk 70 cm breedte, 
maar een standaardrolstoel 
kan hier wel indraaien” voegt 
Tom Oostrum eraan toe. Hij 
kan het weten, want hij runt 
een bedrijf in zorgartikelen. 
Emile Hagen erkent dat de 
wc’s ruimer zouden kunnen, 
maar die investering laat het 
bedrijf nog even achterwege, 
wel komen er binnenkort 
beugels aan de wand. Een be-
zoek aan het ernaast gelegen 
Pannenkoekenhuis maakt 
de nodige geestdrift los bij 
de commissieleden die bin-
nenkort een rapport opstellen 
voor de instanties. Daarna 
toog het gezelschap nog 
naar het clubgebouw van de 
postduivenvereniging en de 
kinderopvang die onderdak 
heeft bij de scouting aan de 
Kwakel te Kortenhoef. 

Rolstoeler kan drempel niet over
Aanvulling
Naast rapporten over toe-
gankelijkheid van bestaande 
gebouwen beoordeelt de WAC 
ook nieuwbouwprojecten op 
o.a. toegankelijkheid, veilig-
heid, comfort, duurzaamheid 
en flexibel gebruik 
Vanaf januari adviseren 
Gretha c.s. ook bij particuliere 
bouw. Zij doen dit gratis of ze 

berekenen slechts adminis-
tratiekosten. De WAC zoekt 
nog wat nieuwe leden die ook 
geboeid zijn in dit onderwerp. 
Vooral is er behoefte aan een 
penningmeester en de secre-
taris kan ook enige verster-
king gebruiken. Meer info op: 
06-15582425. 
Zie ook: www.bergsecultuur.
nl, info@wacwijdemeren.nl. 

Het artikel vorige week in 
de NieuwsSter van de opsta-
pel staande verhuizing van 
de pony’s van Shetlanderij 
Sijphoeve naar een weiland, 
tussen de Tjalk en de Rading 
(plan Ter Sype), bracht veel 
heftige en emotionele reac-
ties teweeg. 

Beheerders van het perceel 
sloeg de schrik om het 
hart. Zij hebben al jaren 
hun paarden en pony’s 
daar staan en beheren zo 
de grond voor projectont-

wikkelaar Lithos, totdat 
er daadwerkelijk gebouwd 
gaat worden. Ook manege-
paarden genieten daar zo-
mers van hun welverdiende 
vakantie. In het genoemde 
artikel wordt gezegd dat er 
twee bezwaarschriften zijn 
ingediend bij de gemeente, 
dat blijken er naar zeggen 
minstens tien te zijn. Van 
ettelijke regels waaraan 
een paardensportbedrijf 
voor welzijn van dier, mens 
en milieu moet voldoen, 
zou hier geen sprake zijn 

en vormt de hoofdlijn in 
alle bezwaren. Ook het 
vliegveld heeft bezwaar 
aangeschreven, zij zien ge-
vaarlijke situaties ontstaan, 
bij het verzorgen/berijden 
van de pony’s door jonge 
kinderen, doordat precies 
het stuk weiland bedoelt 
voor de Sijpe-pony’s onder 
hun aanvliegroute ligt. Dit 
is het argument dat Ineke 
de Groot heeft overtuigd 
dat dit wel eens niet de 
juiste plek voor voortzet-
ting van de ponyritjes is.  

Vele reacties op verhuisbericht 
Shetlanderij
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AGENDA

Donderdag 9 maart
Cursus ‘Wijzer op het web’
3 dagdelen van 10.30-12.30
bibliotheekgooienmeer.nl

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

Zondag 12 maart 
OtterJazz Clous van Mechelen
Vanaf 16.00 uur/gratis
Café Restaurant De Otter
Oud-Loosdrechtsedijk 131

Zondag 12 maart
Fun4All in concert/ Een reis 
door diverse muziekstijlen
In MCO te H’sum/om 15 uur
www.fun4all.nu

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

Woensdag 15 maart
Lezing Macedonië 
‘De Parel van de Balkan’
Kursus Project/20.00-21.30 u
3-Luik, acacialaan 2/€8pp
 
Vrijdag 17 maart
Concert Nieuw Leven & 
Friends ‘De la Musique Pour 
Tout Le Monde’ om 20.00 u
In de Sijpekerk/entree gratis

Woensdag 22 maart
Workshop Paëlla maken
Kursus Project in 3-Luik 
www.kploosdrecht.nl

Woensdag 22 maart
Excursie Lammetjes kijken 
KursusProject/ Aanmelden:
www.kploosdrecht.nl

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

Zaterdag 15 april
Caravan controle door VVN
bij Garage Neef Ankeveen
Opgeven; T:035-6561860 
b.dorlandt1@kpnplanet.nl 

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
12 maart 11.00 uur: Pater P. de Klerk
   mmv Gemengd koor
Beukenhof 
12 maart 11.15 uur: Ds. J. Teding van Bet-Fabius

Gereformeerde Kerk  
12 maart 10.00 uur: Ds. H. van Veen

Hervormde Kerk    
12 maart 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

 
OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
12 maart 09.30 uur: Ds. B.A. Belder
 14.00 uur: Gez. dienst in Sypekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
12 maart 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

TE HUUR 

Garagebox 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

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

HONDENTRIMSALON LOOSDRECHT FANCYPETS

Rading 50  -  06-28786091

www.fancypets.nl

voor leuke foto's zie ook Facebook Fancypets 

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

Ervaren schilder

biedt zich aan

Voor al uw binnen

en buiten klussen.

Voor meer info:

Raymond Altena

06-21587684

Opslag 
nodig . . .
035 582 59 56

Tijdelijk te weinig ruimte voor uw spullen? Huur dan een opslag-unit 
bij Mini Opslag Loosdrecht.  Bij ons staan uw spullen schoon, droog, 
geventileerd én beveiligd opgeslagen. Zo kort of lang als u maar wilt. 
Zeven dagen per week open van 07.00 tot 19.00. Ons pand vindt u recht 
tegenover het Nieuwbouwproject Erve Knorr
 
Mooier kunnen wij het niet maken! info@mini-opslag-loosdrecht.nl

Mini-Opslag-Loosdrecht.nl, Oude Molenmeent 4, 1231BD Loosdrecht, 035 582 59 56

De schilder voor Loosdrecht 
en omstreken. Schilderwerk 
binnen en buiten 
bel voor een vrijblijvende 
en heldere offerte 

0611767622

Frans 
Scheepbouwer 
schilderwerken

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Foto van de week

Lila-paarse lente vrolijkheid in de bermen!



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

Een aandeel in elkaar

Rabobankleden kom in actie!
Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Daarom introduceerde de bank begin dit jaar de

Clubkas Campagne: een eigentijdse en bijzondere vorm van financiële ondersteuning voor het verenigingsleven in het Gooi en de Vechtstreek. 

De leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek ontvangen een persoonlijke stemcode via de post, waarmee ze op hun favoriete clubs kunnen 

stemmen. Zij stemmen van dinsdag 7 maart t/m woensdag 22 maart.  

Meer informatie? www.mijnbankenik.nl/gvs/clubkascampagne

Rabobankleden 
verdelen € 75.000,- Leden laat uw

stem horen

Twitter 
mee met 
#RABOGVS


