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Door Herman Stuijver
LOOSDRECHT- Dat varen op de Loosdrechtse plassen een genot 
is, behoeft nauwelijks betoog. Voor cliënten van De Beukenhof 
en patiënten van artsenpraktijk Hoflaan in Kortenhoef is een 
tochtje met de pontonboot een unieke gelegenheid er even tus-
senuit te zijn.
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SAVE THE DATE! 
1 SEPTEMBER 

START VERKOOP 

De Porseleinhaven - fase 1 
VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

EEN HEERLIJK DAGJE 
OP DE PLASSEN
EEN HEERLIJK DAGJE 
OP DE PLASSEN

Zoals de jonge Henrico van 
de afdeling Niet Aangeboren 
Hersenletsel op de Beukenhof 
die vaardig zijn rolstoel op de 
boot draait: “Ik zou alles wel 
willen, om er even uit te zijn. 
Dit tochtje vind ik mooi, hoor. 
Maar weg van de afdeling, 
ze doen hun best, dat is voor 
mij het allerbelangrijkste.” 
Bijna elke week organiseren 
de Cliëntenraad en de Part-
nergroep van de Beukenhof 
’s zomers een tochtje over de 
plas, waarbij uiteraard de bui-
enradar van uur tot uur wordt 
gevolgd. Organisator Ron van 
Aalst bruist van de energie om 
steeds weer met andere vrij-
willigers erop uit te trekken. 
Chauffeur Hans van Dijck 
rijdt met de Inovum-bus naast 
Henrico ook Menno en Ewoud 
naar jachthaven Wetterwille. 
Menno wil het liefst shag-

gies draaien, maar dat mag 
een paar uurtjes niet. Toch 
geniet hij ook zichtbaar. In 
de Kalverstraat is hij de eerste 
die de namen van de buiten-
paleisjes herkent. Enigszins 
teleurgesteld stelt hij vast dat 
de Strook geen naaktstrand 
is. “Je hallucineert” zegt dag-
bestedingstherapeute Tatiana 
Woei die door Ron van Aalst 
wordt betiteld als matroos 

1e klas. Zij kan het ook goed 
vinden met Ewoud die het 
uitkraait van blijdschap. Hij 
praat met een alfabetscherm-
pje, maar voor de snelle com-
municatie is het handig om te 
weten dat een duim ‘ja’ bete-
kent, een middelvinger ‘nee’ 
en zijn pink ‘sorry’. Deze keer 
is Frank Hötte de stuurman, 
ook al een vrijwilliger die niet 
kon ontsnappen aan Ron van 
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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

ZOMERVAKANTIE; als je enige zorg
dat wolkje voor de zon is.

Waar lees jij 
de NieuWsster?
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Maak een te gekke vakantiefoto 
op jouw favoriete plek 

met de NieuwsSter!

Stuur de foto naar 
info@denieuwsster.nl

Het loopt storm bij camping 
Holland Men. Gasten uit bin-
nen- en buitenland zijn er 

naartoe gereisd, speciaal voor 
de Pride Amsterdam, die op 
zaterdag plaatsvindt. Campin-

’s-GRAVELAND - Ga op zondag 13 of zaterdag 26 
augustus mee op watersafari. Ontdek in ander-
half uur wat er leeft in het water: vang en zoek! 
Deze activiteit is voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar. 

Of ga in de avondschemering op pad met de 
boswachter. Ontdek reeën in het Corversbos, 
vlak bij Hilversum. Deze wandeling duurt onge-
veer 1,5 uur ( 4, 5, 11 en 12 augustus). Voor 
alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na 

aanmelding en betaling vooraf via de website.
Reeën: Volwassenen; Corversbos, parkeerplaats 
Algemene begraafplaats Berestein; info: 035 - 
656 30 80; 11 en 12 augustus: 19.30- 21.00 uur; 
lid €7,00, niet lid €10,00. Watersafari: kinderen 
vanaf 4 jaar; bezoekerscentrum Gooi en Vechts-
treek; zondag 13 augustus: 11:00 - 12:30 uur; za-
terdag 26 augustus: 14:00 – 15:30 uur; kind t/m 
12 jaar lid/OERRR €4,00, kind niet-lid €7,00; 
volwassene lid €5,00, niet lid €8,00. www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek.

Fietsgilde´t Gooi
Op zaterdag 12 augustus rijdt het Fietsgilde de dagtocht Gooi 
en Eemland, vertrek om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink Hilversum 
(Museum). De tocht gaat door de dorpen Laren met aandacht 
voor het nog zichtbare weversverleden, Blaricum en Eemnes. 

Op zondag 13 augustus is de middagtocht Dudok Hilversum, 
vertrek om 13.30 uur vanaf de Kerkbrink in Hilversum. De 
tocht gaat langs diverse gebouwen van Dudok en eindigt bij 
het wereldbekende raadhuis. Fietsgilde ‘t Gooi rijdt woens-
dag 16 augustus de dagtocht Floris V, vertrek om 10.00 uur 
van Station Bussum Zuid (hotelzijde). Via Weesp en Muiden 
fietsen we naar het Muiderslot en vervolgens langs het Naar-
dermeer weer terug naar Bussum. Kosten: 3,00 euro p.p. per 
tocht. U dient voor een dagtocht zelf zorg te dragen voor een 
lunchpakket. Zie www.fietsgilde.nl 

GooiTV
Vanaf 9 augustus zendt GooiTV de volgende programma's uit:
Een Special van onze speciale reporter Andreas van der 
Schaaf; hij bezocht in mei de WereldBBQ in Bussum (H); In 
RegioHub een verslag van 'een dagje mee met de GAD' (H). 
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook).

Burendag recordaantal 
aanmeldingen

Het aantal aanmeldingen voor Burendag stevent af op een 
nieuw record. Voor de twaalfde editie zijn in het hele land al 
bijna 4450 activiteiten aangemeld, ruim 1000 meer dan vorig 
jaar om deze tijd. 

In Noord-Holland staat de teller nu op 497 deelnemende 
buurten. Inschrijven en een financiële bijdrage tot 400 euro 
aanvragen kan nog altijd via www.burendag.nl.  Met nog 
ruim anderhalve maand te gaan ziet het ernaar uit dat het 
record van 2016 (ruim 4600 deelnemende buurten in heel 
Nederland) verbroken gaat worden. Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds organiseren Burendag jaarlijks op de vierde 
zaterdag van september, die dit jaar op 23 september valt.

Holland Men Camp landelijk nieuws

LOOSDRECHT – Naar aanleiding van de Canal Parade in Am-
sterdam stond de Holland Men Camp aan de Nieuw Loos-
drechtsedijk kort in het landelijk nieuws. Zowel Radio-1 als 
RTV Noord-Holland besteedden aandacht aan deze bijzondere 
camping.

geigenaren Wim Steman en 
Peter van de Rijdt hebben er 
hun handen vol aan. Lekkere 
drankjes, gezelligheid en een 
playlist vol schlagermuziek: 
Het was op vrijdag al volop 
feest op de camping. Er is een 
groot veld met tenten en een 
veld voor de campers. De cam-
ping is speciaal voor homo-
seksuele mannen. "We willen 
dat gasten zich volledig op 
hun gemak voelen. Als er een 
vrouw over de camping loopt, 
dan zouden ze heel verlegen 
kunnen worden", vertelt Wim. 
Peter en Wim runnen de cam-
ping, die alleen in het hoog-
seizoen open is, samen. De an-
dere helft van het jaar zijn ze 
druk met het onderhoud van 
de 4,5 hectare grote coniferen-
plantage rondom de camping.

Activiteiten voor jong & oud
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Aalst’ netwerk. Rustig maakt 
Frank een rondje plas, langs 
de Drecht, met de zeilscholen, 
de prachtige villa met strand-
je op een eiland in de plas 
naar de Kalverstraat, achter-
langs Breukeleveen en de vele 
jachthavens in Nieuw- en Oud 
Loosdrecht. De bungalows 
worden uitgebreid goed- of af-
gekeurd door de bootgangers. 
Het ene is te protserig en een 
ander is juist weer in slechte 
staat. Karin Meijer woont nu 
in zorgcentrum Veenstaete 
in Kortenhoef, voorheen op 
diverse plekken, onder andere 
op het Noordereind. “Door 
mijn verminderde lichame-
lijke toestand heb ik nog erg 
weinig energie om erop uit 
te trekken. Terwijl ik juist 
zo’n liefhebber van cultuur 
en natuur ben. Dat maakt je 
een stuk geïsoleerder. Zo’n 
tochtje als vanmiddag is goud 
waard. In 2 uur zie je bijna 
de hele plas. Zo ontspannen, 
relaxen, heerlijk.” Ook Janny, 
Frans van Klaveren en Sicco 
Kamsma, aanwezig door art-
senpraktijk Hoflaan, hebben 
het naar hun zin. Meneer 
Kamsma woonde 46 jaar in 

Loosdrecht, maar had de plas 
vanaf deze kant nog nooit 
bezien. Nu krijgt hij de kans 
om zelfs een stukje te sturen 
op de drukke plas, het gaat ‘m 
prima af. Terwijl ze koffie, fris 
en koekjes uitdelen, vertellen 
vrijwilligers Frank en Hans 
dat ze deel uit maken van een 
actieve club vrijwilligers. Ze 
rijden en varen en maken het 
ook gezellig in de kroeg op de 
Beukenhof. “Het is dankbaar 
en zinvol werk” vertelt Frank. 
Hans: “Het belangrijkste is 
dat je het ook zelf naar je zin 
hebt. Ik begeleid mensen naar 
het zwembad, maar ik wil er 
zelf ook induiken. En als je 
leuk bezig bent, dan pak je 
ook je verantwoordelijkheid 
om iets te verbeteren. Zo ben 
ik met de bus naar de garage 
geweest om de positie van de 
stoelen aan te passen.” “Lol is 
van belang, maar het is zeker 
niet vrijblijvend. Je commit-
teert je aan dit werk of niet” 
voegt Frank eraan toe. Met de 
toekomstige financiële onder-
steuning van de Rotary Club 
Wijdemeren willen Ron van 
Aalst c.s. nog heel vaak de plas 
op om mensen te plezieren. 

De toegang tot de Sypesteyn 
Fair én tuin en park van Sy-
pesteyn bedraagt 4,00 euro 
p.p., kinderen tot 10 jaar 
gratis. Het kasteel is die dag 
geopend tussen 11.00 uur en 
16.30 uur. In het kasteel is 
dan ook de tentoonstelling 
‘Hollands porselein op Sy-
pesteyn’, breekbare schoon-
heid uit de 18e eeuw te zien. 
Men kan het kasteel op eigen 
gelegenheid en tegen geredu-
ceerd tarief van 5 euro p.p. 
verkennen. In elk vertrek 
zijn deskundige suppoosten 
aanwezig die u alles kunnen 
vertellen over het ontstaan 
van het kasteel en de collec-

tie. Toegang met de Museum-
kaart is gratis.

Gebakken Beelden
In de tuin is tevens de tentoon-
stelling Gebakken Beelden te 
bewonderen, met 14 abstracte 
en figuratieve beelden van 
kunstenaars, verrassend ge-
presenteerd in samenhang 
met kasteel en natuur. Ook 
is de ‘huis-smid’ Jasper weer 
actief. Hij laat u kennis maken 
met dit oude ambacht, het is 
leerzaam en leuk te zien hoe 
hij voorwerpen al smedend  
maakt. Om 15.00 uur worden 
de winnaars van de jaarlijkse 
loterij bekend gemaakt. De 

Zaterdag 2 september

Karakteristieke Kasteelfair Sypesteyn

LOOSDRECHT- Na het succes van voorgaande jaren zal dit jaar 
kasteel Sypesteyn op zaterdag 2 september tussen 10 en 17 uur 
wederom het decor worden voor de kasteelfair. Liefhebbers van 
brocante en antiek, vintage kleding, cadeaus, tuindecoraties en 
alle soorten hebbedingetjes, heerlijke streekproducten, zoals ka-
zen, marmelades, chutneys etc, kunnen hun hart ophalen.

loten zijn 2,- euro per stuk en 
tot 14.00 uur te koop. Er zijn 
mooie prijzen te winnen!

Veiling 
Na afloop van de Fair is er, ten 
behoeve van het herstel van de 
oude kasteelpoort, een veiling 
onder leiding van de bekende 
kunstexpert en veilingmeester 
F. Baerveldt uit Hilversum. 
Interessante objecten zoals 
etsen, schilderijen van be-
kende kunstenaars, wijnen 
worden geveild. Ook bepaalde 
‘diensten’ komen onder de 
hamer zoals  een gratis wo-
ningtaxatie door een beëdigd 
makelaar/taxateur, een high 
tea en diner door Spoon. Bent 
u geïnteresseerd, haal dan bij 
de kassa een deelnamenum-
mer, waarmee u kunt bieden.  

De veiling start om 17.00 uur 
en zal ongeveer 1 uur duren.

Echter, toen werd het zomer. 
De nieuwe buren bleken erg 
blij met hun nieuwe tuin, die 
hadden ze niet in hun vorige 
huis. Als het maar even kon 
werd er in de tuin gegeten en 
werd de barbecue aangesto-

ken. En daarmee begon een 
hoop ellende. Ans en Huub 
konden op mooie dagen tij-
dens etenstijd door de rook- 
en stankoverlast niet meer in 
hun eigen tuin zitten. Eerst 
deden ze daar niet zo moeilijk 

Buurtbemiddeling
WIJDEMEREN- Ans en Huub hadden zich nog zo verheugd op 
de nieuwe buren. Het vorige stel dat er woonde was oud en 
had geen contact meer met de omwonenden. De nieuwe buren 
hadden ook kinderen, hadden ze al gezien. Gezellig, dan hadden 
hun eigen kinderen ook speelkameraadjes in de straat. De start 
was goed. De buren kwamen zich voorstellen en inderdaad de 
kinderen konden het goed met elkaar vinden en speelden vaak 
met en bij elkaar.

over. Ach, buiten eten en lek-
ker barbecueën, dat deden ze 
zelf ook wel eens. Wel eens ja, 
maar niet vijf dagen per week. 
En toen de buren als klap op 
de vuurpijl ook nog een vuur-
korf aanschaften en ’s avonds 
deze ook nog aanstaken, toen 
was de maat vol. Huub liet de 
buren op een avond overdui-
delijk merken wat hij vond 
van hun ‘asociale gedrag’. Het 
goede onderlinge contact was 
op slag verdwenen. De kinde-
ren speelden buiten nog wel 
met elkaar, maar niet meer 
bij elkaar thuis.

Voorbeeld
Ans las in het huis - aan - huis-
blaadje een stuk over buurt-

bemiddeling. Na overleg met 
Huub nam zij contact op. De 
buren bleken ook last te hebben 
van de verstoorde verhoudin-
gen en wilden graag meedoen 
aan een bemiddelingsgesprek. 
Tijdens dit gesprek bleek pas 
hoe erg Ans en Huub leden 
onder de rook- en stankover-
last van de buren. Die hadden 
zich op hun beurt helemaal 
niet gerealiseerd dat dit zo erg 
was, maar ze twijfelden toch 
nog een beetje. Afgesproken 
werd dat de buurman zelf bij 
Ans en Huub zou gaan kijken. 
Een paar weken later belde 
Ans buurtbemiddeling met 
een bedankje. De buren waren 
erg geschrokken toen ze met 
eigen ogen zagen wat er aan 

de hand was. De barbecue was 
vervangen door een elektrische 
barbecue en in plaats van een 
vuurkorf staken de buren  nu ’s 
avonds gezellig een gelbrander-
tje aan. 

Bel of mail
Dit is maar een van de voorbeel-
den van buurtbemiddeling. 
Bij Buurtbemiddeling geldt 
uiteraard geheimhouding. De 
namen en situatie in het boven-
staande verhaal zijn vanwege 
de privacy veranderd. Hebt u 
last van uw buren of bent u in 
een burenruzie beland, mail 
dan naar buurtbemiddeling@
versawelzijn.nl of bel naar Ver-
sa Welzijn, telefoonnummer: 
035 - 6231100.
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KERKEN VAN 
LOOSDRECHT

Juist ook vakantie maakt 
deel uit van het goede van 
ons land. Dat je je gewone 
werk kunt onderbreken voor 
een break - even er tussen 
uit. Even niet de last van al-
les wat moet.  Een andere 
omgeving, andere buren, 
andere taal, andere winkel. 
Zo komen mensen ook naar 
Loosdrecht. Om te genieten 
van de vrijheid op het water. 
Te genieten van de natuur, 
te spelen met de wind. Dat 
verlangen in een mens naar 
speeltijd, naar vrijheid, naar 
een ander, beter bestaan 
- hoe diep zit dat, hoe alge-

meen is dat niet? Mooi dat 
dat verlangen er is - want 
daardoor bouwden wij in 
Nederland samen aan het 
land. Toen ons land na WO II 
op veel plaatsen in puin lag. 
Zouden we Nederland ook 
kunnen opbouwen tot het al-
lerbeste land?  Stel nu dat de 
politieke partijen dat als doel 
hadden: Nederland nummer 
1! Hoe ziet het nr.1 land er 
nu uit?  Gewoon, alles een 
beetje meer en beter. Min-
der crimininaliteit, minder 
armoede, iedereen een huis, 
meer eensgezindheid, meer 
welvaart, iedereen op vakan-

's-GRAVELAND - Ontdek 
woensdag 16 of 30 augustus 
welke geluiden er klinken in 
de natuur. Hoor in anderhalf 
uur welke ‘instrumenten’ er 
allemaal in het bos samen-
klinken als een echt orkest. 

Vind je het leuk om te ontdek-
ken welke geluiden er klinken 
in de natuur? Weet je bijvoor-

beeld welk geluid je kunt ma-
ken met een beukennootje of 
dat je kunt fluiten op een ei-
kelhoedje of een grasspriet. In 
het bos verzamel je verschil-
lende materialen waarmee je 
zelf een ritseldoosje maakt. Zo 
heb je thuis, in je kamer of in 
de tuin, nog een herinnering 
aan wat je in het bos gevon-
den en gehoord hebt.

Op zaterdag 12 augustus is het 
volop genieten in en rond Fort 
aan de Ossenmarkt: er zijn elk 
uur historische rondleidingen 
door een deskundige gids. 

Er is een gratis koffie/thee-
punt, een info-tafel over de 
Waterlinies. Ook is er gelegen-

heid de expositie over de ont-
staansgeschiedenis van het 
fort te bekijken. Voor de jeugd 
t/m 12 jaar zijn er speciale 
rondleidingen met na afloop 
een fortenquiz en leuke prij-
zen. Fort aan de Ossenmarkt, 
Ossenmarkt 44, Weesp; 11.00–
17.00u; entree: gratis 

tie. We zouden willen dat er 
in Nederland helemaal geen 
crimininaliteit meer is. Een 
mooi doel - en tegelijkertijd 
blijkt het iedere keer tegen te 
vallen. Dat is de moeite met 
'het beste land' - zodra je er 
naar streeft, blijkt hoe moei-
lijk het is. Omdat de ideeën 
van mensen verschillen, 
omdat het ingewikkeld is. 
Omdat wij, mensen, onszelf 
in de weg lopen. En als vrij-
ere landen hun vrijheid wil-
len brengen aan minder vrije 
landen? Het blijkt iedere keer 
dat wij mensen die plannen 
maken, te gemakkelijk den-
ken. Kijk naar Egypte, Libië, 
Irak, Afghanistan. Omdat 
vrijheid ook om orde vraagt, 
om recht doen aan mensen. 
Ook als je ze niet mag. 
Het verlangen naar het beste 
land is al oud. In de loop zijn 

van de eeuwen zijn er allerlei 
ideeën over geweest. Eén van 
die beelden of ideeën wordt 
in de kerken gekoesterd. 
Dat beeld is, dat het beste 
land van de wereld gegeven 
wordt. Jezus zegt dat het met 
Hem gekomen is. Hij noemt 
het het Koninkrijk van de 
hemel. En Hij zegt dat het 
Koninkrijk vooral is voor 
mensen die in deze wereld 
te kort komen. Tekort komen 
aan assertiviteit om voor 
zich zelf op te komen of aan 
agressiviteit om lik op stuk 
te geven. Mensen die lijden 
aan de verdeeldheid, die 
hunkeren naar vrede. Dat is 
het verhaal wat in de kerken 
van Loosdrecht gaande blijft. 
Wat miljoenen mensen 
wereldwijd in en buiten die 
kerken, blijft inspireren.  We 
kunnen het beste land niet 

organiseren. Het wordt ons 
gegeven, het is het beloofde 
land.  Niet van deze wereld, 
zegt Jezus. Dat begint bij mij, 
bij onszelf. In het bijna-beste 
land kunnen we leren, ieder 
die we tegenkomen te geven 
wat hij/zij nodig heeft. Dat is 
een hele kunst. Zoiets als de 
ander liefhhebben als jezelf. 
En is dan het beste wat we 
kunnen doen de ander erken-
nen als mens zoals wij, zoals 
ik? Met diezelfde behoefte, 
dat zelfde verlangens en de-
zelfde onmacht. Of, om met 
Jezus te spreken: behandel de 
ander zoals jezelf behandeld 
wilt worden. 
Dan kan tot de beste ontmoe-
tingen leiden om je heen, in 
Loosdrecht, in ons land, in de 
wereld. Als een signaal dat 
het beste land nog moet en 
kan komen. 

Wonen in het bijna-beste land van de wereld!
door Auke Siebenga, predikant NGK Loosdrecht 
We wonen in één van de beste landen van de wereld! Dat was 
een aantal weken geleden een item in het nieuws. Dus: gefe-
liciteerd! Er is welvaart voor veel mensen, relatieve veiligheid, 
goede gezondheidszorg, toch weinig corruptie. Waarom zou je 
eigenlijk op vakantie gaan! 

Ontdek de klanken uit de natuur

Foto: Eric Bergmeester

Project Revindicatie/Snippergroen

Alle politieke partijen benadrukken keer op keer dat het belang van 
de burger bij hen voorop staat. In de praktijk blijkt meestal dat 'de 
burger' opgevat wordt als abstracte entiteit, niet als persoon. Welnu, 
dat is onjuist. Het gaat in de politiek om MENSEN.
Neem het project Snippergroen, dat van begin af aan een ramp 
is geweest, met boze burgers, rechtszaken, hoge kosten en zero 
opbrengst. Eén voorbeeld: de tuin van mevrouw S aan de Can-
nenburgerweg in Ankeveen.  Net als haar buren gebruikte zij een 
stukje grond waarvan de gemeente vond dat zij daar geen recht op 
had. Bij al haar buren werd in de loop van het proces geoordeeld 
dat er sprake was van verjaring en dat zij eigenaar van de grond 
waren geworden. Bij haar niet. Waarom niet? Omdat, zo lijkt het, 
er een vete uitgevochten wordt: mevrouw S pikte de dreigementen 
van de gemeente meteen al niet, en dat heeft bij de ambtenaren 
kwaad bloed gezet. De dame wordt op alle mogelijke manieren 
dwarsgezeten.

Een duidelijk geval van schending van het gelijkheidsbeginsel. De 
opeenvolgende verantwoordelijke wethouders hebben geen actie wil-
len of durven ondernemen. Wat kun je dan nog doen, als politieke 
partij die zegt op te komen voor het belang van de burger? Simpel: 
je vertelt de verantwoordelijke wethouder dat hij de zaak dient te 
regelen op straffe van een motie van wantrouwen. 

Als de fracties alleen maar BEWEREN dat ze er zijn voor de burger, 
zonder zich druk te maken over het effect van hun 'beleid' op de 
burger, dan dienen wij, burgers, ze bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen in maart volgend jaar allemaal naar huis te sturen. 
Want dan zijn ze niks waard.

Cor Koster, Nederhorst den Berg

Ingezonden brief 

Fort aan de Ossenmarkt

Handig om te weten
Ook volwassen begeleiders 
melden zich aan voor deze ac-
tiviteit. Graag een kwartier van 
tevoren aanwezig zijn. De ont-
dekkingstocht duurt 1,5 uur. 
Deze activiteit is niet geschikt 
als kinderfeestje. Voor jarigen 
organiseren we speciale feest-
jes. Voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na aan-
melding en betaling vooraf via 
de website. 

14.00 – 15.30 uur; Bezoekers-
centrum Gooi en Vechtstreek, 
Noordereinde 54b, 1243 JJ 
’s-Graveland; Kind t/m 12 jaar 
lid/OERRR E4,00, Kind niet-lid 
E7,00; volwassene lid E5,00, 
niet lid E8,00. Zie: www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek
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Toot woont met haar man in 
’s-Graveland, Arlineke woont 
en werkt in Den Haag, zij be-
zoekt elke maandagmiddag 
haar ouders. Naast dat de we-
kelijkse fitness voor moeder 
en dochter de noodzakelijke 
beweging geeft, is het vooral 
ook een regelmatige ‘quality 
time’ met elkaar. Na een uiter-
mate sportief en actief leven 
waarin Toot veel verschil-
lende sporten heeft beoefend, 
tot haar eenentachtigste jaar 
heeft zij nog geroeid en ge-
tennist, ging zij vorig jaar via 
haar huisarts op zoek naar 
een bewegingsactiviteit die 
haar op deze leeftijd beter 
past. Dochter Arlineke heeft 
altijd aerobics, steps en skiën 
leuk gevonden, maar was een 
minder fanatieke sporter dan 
haar moeder. Door het samen 
te doen is het voor haar een 
stok achter de deur. De heer 
Gelderblom hebben de beide 
dames nog niet kunnen over-
halen, om ook mee te komen 
naar de fitness. “Het zou heel 
goed voor hem zijn, maar ik 
heb het opgegeven om hem 
te overtuigen”, zegt Toot. 
Moeder en dochter genieten 
er ook van om samen erop 
uit te trekken, zo waren zij 
onlangs nog te vinden op het 

Wonderfeel muziekfestival. 
Arlineke; “Geweldig was dat, 
we houden van muziek. In 
de fitnessruimte speelt ook 
zachtjes op de achtergrond 
muziek en dat geeft een fijne 
sfeer. Groot voordeel dat ik 
ondervind ten opzichte van 
een reguliere sportschool is 
dat je er hier een intensieve 
warming-up en cooling down 
krijgt. Maar wat met name de 
fitness hier zo aantrekkelijk 
maakt is de manier waarop 
Johanna de lessen geeft. Dat is 
alles bepalend en zij doet dat 
echt heel leuk.” 

Johanna Schuurman is geri-
atrisch fysiotherapeut. Het 
team van Inovum waar zij 
onderdeel van uitmaakt be-
staat uit acht medewerkers 
die werkzaam zijn op de vier 
locaties; Veenstaete in Kor-
tenhoef, de Emtinckhof en 
de Beukenhof in Loosdrecht 
en Gooiers Erf in Hilversum. 
Johanna; “De fitnessgroepen 
zijn ontstaan doordat men-
sen graag na hun revalidatie 
wilden blijven bewegen. Nu 
kan iedereen meedoen ook 
van buitenaf. De samenstel-
ling van de groepen is heel 
divers, mannen en vrouwen 
van uiteenlopende leeftijden 

Seniorenfitness populairder

Door Patricia IJsbrandij
Wat ooit op de revalidatieafdeling in de Beukenhof begon, is na 
25 jaar uitgegroeid tot een veelvuldig bezochte fitness voor de 
zestig plusser. De kracht- en conditietraining wordt gegeven in de 
fysiotherapieruimte, die is voorzien van alle mogelijke moderne 
apparatuur. Het fitnessprogramma van Inovum spreekt echter 
ook steeds meer mensen van een jongere leeftijd aan. Meer dan 
makkelijk zittende kleding en een paar stevige schoenen is er 
niet voor nodig. Moeder Toot Gelderblom (87 jaar) en dochter 
Arlineke (60 jaar) gaan elke maandagmiddag met veel plezier.

en condities. De lessen zijn 
in groepsverband maar men 
volgt een op maat gemaakt 
individueel programma. De 
fitness is voor het hele li-
chaam waaronder de buik, ar-
men, benen, kracht en cardio. 
We beginnen altijd met een 
warming-up bij de stoel, na 
tien minuten gaan de jasjes of 
vesten uit en dan begint ieder 
voor zich zijn programma op 
de fitnessapparaten. We zijn 
heel luxe geoutilleerd qua ap-
paratuur. Men rouleert elke 
drie minuten in het circuit 
dat vijfenveertig minuten 
duurt. Daarna gaan we met 
z’n allen weer naar een klein 
programma aan de stoel met 
gewichten of elastieken, en ter 
afsluiting een welverdiende 
ontspannende cooling down. 
Het is belangrijk te blijven be-
wegen ook op gevorderde leef-
tijd. Bewegen draagt bij aan 
het behoud van spierkracht 
en, uit onderzoek gebleken, 
een gezonde hersenfunctie. 
Mijn werk is heel afwisselend, 
als ik zie hoe graag men komt 
en hoe enthousiast de reacties 
van de deelnemers zijn, kijk 
maar naar Toot en Arlineke, 
dan motiveert mij dat enorm.”

Er is nog ruimte voor nieuwe 
(toekomstige) sportievelingen. 
De Emtinckhof op woensdag-
middag en donderdagmor-
gen, en in de Beukenhof op 
maandag- dinsdag- of donder-
dagmiddag. Kom gerust eens 
vrijblijvend kennismaken in 
een proefles. Aanmelden of 
vragen? Mail naar fysio@in-
ovum.nl 

Weilanden, bossen en plassen aan de randen van de gemeente 
werden niet meegewogen. De groenheid van een gemeente is 
berekend aan de hand van de Groenindex. Die bepaalt met be-
hulp van satellietgegevens hoe groen een stuk land is. De waarde 
van de index ligt altijd tussen de 0 en de 1.Bij een waarde van 0 
groeit er helemaal nergens onkruid of een ander groen plantje. 
Bij een waarde van 1 is het hele oppervlak groen. De bebouwde 
kom van Nederlandse gemeenten scoorde in de zomer van 2016 
tussen de 0,3 en de 0,6. In Groningen kun je het beste wonen, 
dat is verreweg het groenste gebied. In wijken in de Randstad is 
het een stuk minder groen dan in de rest van het land. 
Bellingwolde was de meest groene gemeente van Nederland, ge-
volgd door Rozendaal, Vlagtwedde, Aa en Hunze en Westerveld. 
De top 5 van de minst groene gemeenten (binnen bebouwde 
kom) wordt aangevoerd door Westland, maar ook Velsen, Bever-
wijk, Katwijk en Zandvoort bungelen onderaan. 

Het Gooi
Dat Blaricum (9) en Laren (10) goed scoren, is niet verwonder-
lijk. Maar ook Hilversum doet het beter dan Wijdemeren, onze 
buren staan op de 148e plek. Van de meest stedelijke gemeenten 
scoort bijvoorbeeld Hilversum een stuk beter dan Beverwijk. Na 
Laren en Blaricum volgen Eemnes (40) Gooise Meren (111) en 
Huizen (127). Weesp doet het ook slecht, het staat 364. Ook wel 
weer te verklaren, want Weesp is een oud stadje. Het hangt vol-
gens Roerink vaak samen met de geschiedenis

Wijdemeren minst 
groene van 't Gooi
Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Uit een onderzoek van de Universiteit Wage-
ningen blijkt dat Wijdemeren de minst groene gemeente in 
de Regio Gooi en Vechtstreek is. De vijf dorpen komen op de 
158e plaats van in totaal 388 gemeenten. Bij het onderzoek 
van Gerben Roerink ging het overigens om het groen binnen de 
bebouwde kom. 

Groen is gezond
Groen in de gemeente is goed voor de inwoners. Volgens omge-
vingspsycholoog Sjerp de Vries zijn er verschillende onderzoe-
ken die een positieve relatie aantonen tussen groen en gezond-
heid. Zo zijn er onderzoeken die groen relateren aan een lagere 
sterftekans, aan een hogere ervaren gezondheid en in groene 
arme buurten hebben kinderen minder vaak ADHD dan in 
grijze arme buurten.
De positieve gezondheidseffecten van groen lijken in Nederland 
vooral te komen door het effect dat groen heeft op de hersenen. 
Mensen lijken minder stress te ervaren in een groene buurt en 
groen is goed voor de sociale samenhang in een wijk. Een ge-
meente kan groener worden door meer parken te maken of bo-
men te planten, maar de tuinen hebben ook een grote invloed 
op de groenheid van een gemeente. Plaatsen met grote tuinen 
zijn vaak groener dan plaatsen met kleine tuinen. Vanzelfspre-
kend doen gebieden waar veel mensen dicht op elkaar wonen 
het dus het slechter dan gebieden die minder stedelijk zijn.

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

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl
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“Toen ik het fenomeen 
‘dj’en’ eenmaal ontdekt 
had, was ik er helemaal weg 
van. Ik kreeg wel door dat 
dj’en alleen je niet zo ver 
ging brengen, dus besloot 
ik ook om te beginnen met 
het produceren en schrijven 
van mijn eigen muziek, waar 
dus het piano kunnen spe-
len weer heel goed van pas 
kwam.”  
In 2015 bracht hij een remix 
uit, getiteld ‘I Really Like 
You" die werd op Soundcloud 
3 miljoen keer gespeeld. 
Sindsdien werd de jonge dj 
van alle kanten benaderd, 
onder andere door het we-
reldplatenlabel Spinnin’ Re-
cords (van Eelko van Kooten, 

zoon van Willem / Joost de 
Draaijer-red.). Mike is ook 
een goede maat van Tiësto 
die hij leerde kennen tijdens 
het Amsterdam Dance Event 
in 2015. “Ik weet nog dat ik 
superzenuwachtig was om 
hem te ontmoeten, maar 
het was een superaardige 
en relaxte gast. Ik tekende 
een paar platen op zijn label 
waaronder onze samenwer-
king ‘I Want You’. En in 2016 
hebben we een aantal shows 
samen gedaan, wat supertof 
was. We spreken elkaar re-
gelmatig.”

Future house
De dance industrie kent veel 
subgenres, waaronder dus 

WIJDEMEREN- De vakantiepe-
riode is nu in volle gang. Maar 
toch staat het begin van een 
nieuw seizoen voor veel organi-
saties alweer snel voor de deur. 

Zo ook voor damclub LDV 
(Loenense Dam Vereniging). 
LDV opent het nieuwe dam-
seizoen op dinsdagavond 15 
augustus met een damsimul-
taan. In deze damsimultaan 
neemt de clubkampioen 
van Damclub Loosdrecht 
(DCL) de Hilversummer Bert 
van Oosterom de strijdbijl 
op met iedere LDV ‘er en 
elke andere dammer die 
die avond maar binnen 
mag lopen. Het zal op al die 
damborden een hele strijd 
worden. Maar Bert heeft er 
het volste vertrouwen in, 
zo verzekerde hij mij. Kom 
gerust langs op 15 augus-
tus, aan deelname zijn geen 
kosten verbonden, maar het 
is ook altijd leuk om even te 
kijken. De start van de dam-
simultaan is om 19:45 uur in 
gebouw ’t Web Spinnerie 15 
3632 ET Loenen. En mocht u 
de simultaanspeler verslaan, 
en nog geen lid zijn van LDV, 
dan bent u zonder enige kos-
ten een jaar lid van LDV, en 
kunt u aan alle activiteiten 
van LDV deelnemen. 

65 + toernooi 
Het is bekend dat Nederland 
weer een aantal erg goede jon-
ge dammers heeft. Wie kent 
niet de 24-jarige wereldkampi-
oen Roel Boomstra? Maar ook 
de oudere dammers blazen 
hun partijtjes nog goed mee. 
LDV organiseert in samenwer-
king met de Utrechtse provin-
ciale dambond, UPDB, eind 
augustus een vijfdaags dam-
toernooi. En dit speciaal voor 
dammers van 65 en ouder. Het 
toernooi start op maandag 21 
augustus om 10:30 uur, met 
op die eerste dag één ronde. 
Dan op 22, 23, 24 augustus 
een partij in de morgen en 
een partij in de middag. En 
we sluiten af op vrijdag 25 
augustus met een partij in de 
morgen met daarna de slui-
ting. Iedere speler krijgt per 
partij 1:45 uur voor 60 zetten, 
zo kan elke partij ca. 3:30 uur 
duren. Het is een prachtige 
manier voor de niet meer zo 
jonge deelnemers om hun 
hersencellen actief te laten 
draaien. Er doen diverse regio-
nale topdammers mee, o.a. de 
Utrechtse kampioen 2017 Har-
ry de Waard, maar ook sterke 
dammers als Paul de Heus, 
Leo van der Laan en Evert van 
der Pol. Iedereen is van harte 
welkom om te komen kijken, 

Wijdemeerse dj verovert internationale podia
Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Mike Willemsen werd Mike Williams. Een scholier 
die zijn VWO op het Comenius in Hilversum afmaakte, maar sinds-
dien is de 20-jarige zelden thuis. Altijd onderweg om zijn publiek te 
entertainen als DJ. “Jazeker, dat ik piano speel, is de basis van een 
bepaald muzikaal gevoel dat ik wil overbrengen. Ik speelde eigen-
lijk altijd alles uit mijn hoofd. Mijn vader kon altijd al piano spelen, 
maar geen noot lezen. Toch ben ik een jaartje keyboard/piano les 
gaan nemen toen ik 13 was, om noten te leren lezen. Uiteindelijk 
ben ik daar super blij mee!” Op zijn 14e werd Mike, tot zijn verras-
sing, gevraagd om als dj op te treden in een club voor 500 mensen. 
Die ervaring heeft ‘m nooit meer los gelaten. 

future house. Het genre 
waarmee Mike naam maakt. 
“Het is volgens mij niet eens 
een officieel genre is. Ik pro-
beer het altijd uit te leggen 
als energieke dancemuziek, 
maar wel heel swingend 
en groovy! Mijn muziek is 
vaak melodieus. Het is geen 
stampwerk-muziek, maar 
het heeft zeker de energie 
voor festivals.” De Wijde-
meerder speelde al in Mi-
ami, Las Vegas, Zuid-Afrika, 
Duitsland, België en Frank-
rijk, maar zijn agenda staat 
vooral vol met optredens in 
Nederland. Zaterdag is-ie in 
Spaarnwoude. 
“Ik speel sets van een uur 
tot anderhalf uur. Er zijn 
tracks die ik vaak draai, om-
dat ze simpelweg heel goed 
zijn. Het is elke keer anders 
met veel improvisatie. Ik 
probeer het altijd aan te 
passen aan het publiek op 
het gebied van plaatkeuze 
en volgorde.”

Gewoon muziek maken
Veel belangstelling, veel 
successen, de single ‘I Want 

You’ (maart 2017) met Ti-
esto werd 16 miljoen keer ge-
speeld, volle zalen, meer dan 
315.000 likes op Facebook, 
de fans. Mike blijft beschei-
den: “Het valt op zichzelf 
allemaal best wel mee. Te-
genwoordig op social media 
kun je veel meldingen voor 
jezelf uitzetten, zodat je niet 
constant al die likes binnen 
krijgt. Maar tuurlijk kan het 
er in sommige landen fana-
tiek aan toe gaan. Mensen 
die op het vliegveld met 
spandoeken op je te wachten 
staan, of mensen die met je 
op de foto willen voor of na 
je show, het is allemaal wel 
leuk om mee te maken. Ook 
is het iets waar je eigenlijk 
in eerste instantie helemaal 
niet bij stil staat als je mu-
ziekproducer bent. Ik wilde 
gewoon muziek maken en 
het aan zoveel mogelijk 
mensen laten horen en het is 
natuurlijk heel tof om zo al 
die positieve aandacht daar-
voor terug te krijgen. Ook is 
het een kwestie van een goed 

team om je heen hebben die 
je daarin begeleiden.”

Future Mike
Het kan ook wel eens tegen 
zitten. Zo werd recent Mike’s 
laptop, vol met muziek en 
andere data gestolen. Een 
beloning van 2000 euro le-
verde helaas niets op. “Dat 
was balen! Ik denk dat ik die 
laptop nooit meer zal zien, 
maar tegenslagen horen er 
ook bij.” Relativeren kan de 
opkomende dj gelukkig ook. 
”Tuurlijk is het reizen soms 
vermoeiend, alleen als je 
eenmaal op het podium voor 
het publiek staat is het dub-
bel en dwars waard! Geluk-
kig word je van draaien altijd 
super energiek. Het is een 
kwestie van je slaap pakken 
wanneer het kan, en niet te 
veel onnodig feesten. Het is 
altijd moeilijk om vooruit te 
kijken, maar als ik dit mijn 
hele leven kan doen, dat zou 
ik geweldig vinden. Op dit 
niveau of hoger, dat maakt 
niet zoveel uit!” 

LDV- damsimultaan & UPDB 65+ Toernooi

Volop dammen in augustus
en bent u van de juiste leef-
tijd, dan kunt u zich beperkt 
inschrijven. Inschrijven voor 
15 augustus, kosten zijn €20,- 
Daarbij moeten deelnemers 
tevens lid zijn van een dam-
club die aangesloten is bij de 
UPDB, bijvoorbeeld LDV. Ook 
dit toernooi vindt plaats in 
gebouw ’t Web in Loenen a/d 
Vecht. Start maandag 21 au-
gustus om 10:30 uur. Info: Ben 
van der Linden, 0655341707; 
of slotsom@ziggo.nl
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AGENDA

Zomervakantie!
Van 21 juli t/m 3 sept.
Leuke dingen doen? 
Ga naar het VVV/OLD 115
www.vvvwijdemeren.nl

Zaterdag 12 augustus
Spelletjesmiddag in het
Grand Café Emtinckhof 
Met drankjes en lekkernij
Van 14.00-16.00 uur/5pp

Zaterdag 19 augustus
Lezing ‘Porselein! ..de weg
van China naar Holland’
Drs. Brigitte Mommers
sypesteyn.nl/10.30 uur

Woensdag 30 augustus
Jaarmarkt Nw-Loosdrecht
Lindeplein - eikenlaan -
nootweg - centrumplein

Zat. 2 sept - dins. 5 sept
Inschrijven Kursusprojekt
Zaterdag van 10-12 uur
Dinsdag van 19.30-20.30 u
Drieluik, acacialaan 2
www.kursusprojekt.nl

Zaterdag 2 september
Kasteelfair op Sypesteyn
Van 10-18 uur. 
Aanmelden standhouders;
carma@sypesteyn.nl

Woensdag 6 september
Start van Taalcafé
Bibliotheek Loosdrecht
Van 10.00-12.00 uur
Geen kosten verbonden

Zaterdag 9 september
Open Dag van 10-13 uur
Muziekles Loosdrecht op de 
Rehobothschool 
muzieklesloosdrecht.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
13 augustus 11.00 uur: pastor E. Kaak

Beukenhof 
13 augustus 11.15 uur: Protestantse dienst
  Ds. A. Siebenga

Gereformeerde Kerk  
13 augustus 10.00 uur: Ds. J.W. Beunese

Hervormde Kerk    
13 augustus 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
13 augustus 09.30 uur: Ds. U.W. van Slooten
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde Kerk
13 augustus 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-

dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op 

afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 

op de huisartsenpost in Gooi-Noord.

Afspraken maken           8-17 uur             5889060

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060

Receptenlijn                  24 uur               5889060

Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060

Telefonisch advies          8-17 uur             5889060

Buiten de kantoortijden en in 

weekend, avond, nacht en feestdagen  

Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 

Versa Welzijn:

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. 

COLOFON

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

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Herman Stuijver
Demi Foudraine
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

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
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COLOFON

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

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

Frits Ham
Tel. 035-5821027
frits.ham@hetnet.nl

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

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

Klachten bezorging:
Tel. 035-5826744

Advertentietarieven:
www.denieuwsster.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

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

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

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

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

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

O.P.I.
THE WORLD LEADER

IN NAIL CARE

www.opi.nl

Bij aankoop van
2 OPI nagellakken
naar keuze, een

Correct & Clean up
Nagellak Corrector Pen 

van e 9,95

gratis
Pour Vous Drogisterij 

van der Linden

Nootweg 51
1231 CR Loosdrecht

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

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl
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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

H
ilve

rs
u
m

L
o
o
s
d
re
ch
t

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

Op zaterdag 19 augustus or-
ganiseert LeisureHistory een 
toeristisch arrangement met 
vaartocht over de Vecht. 
Naast toeristen en dagrecre-
anten uit eigen land krijgen 
ook (nieuwe) Weespers de gele-
genheid op een leuke manier 
Weesp en omgeving beter te 
leren kennen. Hierbij worden 
niet alleen de forten Ossen-
markt en Uitermeer, maar ook 
de highlights van de historische 
binnenstad, het stadsmuseum 
en korenmolen De Vriendschap 
bezocht. Na afloop is er gele-

genheid onder genot van een 
drankje op een terras in Weesp 
uw mening te geven over dit 
nieuwe dagarrangement, dat 
ook voor buitenlandse toeristen 
bestemd gaat worden. Zaterdag 
19 augustus, 10.00 – 16.00 u; 
€ 29,50, incl. stadswandeling, 
entreegelden, koffie/thee, vaar-
tocht, rondleidingen met gids, 
drankje na afloop van excursie. 
Lunch/drankjes bij Fort Uiter-
meer voor eigen rekening. Zie: 
www.leisurehistory.nl; reserve-
ringen:  06 27498352 of info@
leisurehistory.nl .

Dagexcursie in en rond Weesp

Wij zijn er naar toe gegroeid, maar toch komt het onverwacht, 
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is 
gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde man,
onze lieve vader, schoonvader, allerliefste opa en broer

Marinus Arnoldus Luijten
~Riche~

        * Amsterdam                                     † Amsterdam
      16 februari 1950                                     31 juli 2017

Monique Luijten – Schaerlaeckens
Didier
David
Loïc
Vincent & Esmee
Ilana, Filiene
Jos

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Monica Elisabeth Theresia Luijten
Vuntuslaan 13
1231 NP Loosdrecht

Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.

Je ziekte had je,
volkomen in zijn macht.

Je was zo moe.
Je hebt je strijd gestreden.

Je zorgen en verdriet behoren,
nu tot het verleden.

Rust nu maar uit.
Je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.
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Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 445 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car 
Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik 3,1 - 6,1 l/100 km (32,2 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 82 - 143 g/km. *bij 42% inkomstenbelasting

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum

Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden

Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70

info@buitenweg.nl

www.buitenweg.nl

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

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

bijtelling per maand*

De Volvo V40 D2 heeft 
de nieuwste generatie 2.0 

viercilinder dieselmotor met 
een vermogen van 120 pk 

en 280 Nm koppel. Deze 
modulaire motor is voorzien 

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

technologie 

14% BIJTELLING

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.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

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

De Echte Bakker
Jacques Maas

Nootweg 22, tel (035) 58 23 847, Loosdrecht

Weekendaanbieding
(do,vrij,zat)

Aardbeienslof
van €10,15

nu voor €7,50
Ervaren schilder
biedt zich aan

Voor al uw binnen
en buiten klussen.

Voor meer info:
Raymond Altena

06-21587684


