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Oud-Loosdrechtsedijk, zaterdag
2 februari 2019. Het motregent zachtjes. Voor Hotel-Café
Restaurant Heineke staat een
bord: ‘We serve’. Wij dienen. En
dan het Logo van de Lions Club
Loosdrecht. Deze damesclub, die
al sinds 1992 bloeit, organiseert
voor het tiende jaar ‘Bridge aan
de Dijk’. Vandaag zindert die Dijk.

Zet een groep van eenentwintig
doorgewinterde,
enthousiaste
en energieke Lion-dames bij elkaar die zeven horeca-locaties
op loopafstand regelen, plus deskundige hulp van de Bridgeclub
Breukelen o.l.v. Jaap Poot met
minstens zeven table-officers
(bridgescheidsrechters), die de
sympathie verkrijgen van een
groot aantal Wijdemeerse ondernemers (o.a. Albert Heijn Kor-

tenhoef, stroopwafels, ‘t Bruggetje
in Loosdrecht, dinerbonnen) en
je hebt een fantastische, vrolijke
en perfect georganiseerde bridgedag in Loosdrecht.
Lions goede doel
De honderdtien paren komen uit
de regio, maar ook uit Den Haag
en Bilthoven. Bij Heineke, waar
de bridgers zich melden, stroomt
een tsunami aan dames binnen.
Oh kijk, toch ook een aantal heren. Alle leeftijden. Bridge is hot.
Sommige paren doen al voor de
tiende keer mee, een enkeling
voor het eerst: “Volgend jaar
weer”, roepen die na afloop.
Bridgedrivers werken gedisciplineerd. Zo wordt om precies 10.40
uur de dag geopend. Een Leeuwin vertelt welk goed doel met
deze drive wordt gesteund. Dit
jaar is het de ‘Stichting Aangepast
Tennis Komt ie’ opgezet door Ellen Ludwig. ‘Komt ie’ biedt de
mogelijkheid aan sporters met
een verstandelijke beperking en
revaliderende tennissers op hun
eigen niveau te tennissen. De Lions Club Loosdrecht heeft dit jaar
o.a. voor ‘Komt ie’ gekozen omdat
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In samenwerking met
weekblad wijdemeren

de dames Lion Loosdrecht nu
trots zijn op zeven locaties en acht
tafels. Tweehonderdtwintig deelnemers! De Oud-Loosdrechtsedijk schudt op z’n grondvesten.
Het is om de zoveel minuten een
drukte van belang op de Dijk,
want dan verkassen de deelnemers. Men wandelt van Heineke
naar Porto, van daar naar Rosa’s
Cantina, naar de Watertuin, naar
het Fletcher Hotel en Robberse
Eiland, om uiteindelijk samen te
komen in de sociëteit van de Koninklijke Watersportvereniging
Loosdrecht, de Vereeniging. Daar
ontspant men, daar komen wijn,
bier en bitterballen langs, daar
ontmoet men elkaar: “Hé, hallo, hoe was het? Nou, misschien
tachtigste. Mwah, best aardig.
Ach joh, het is toch voor de lol,
het is toch genieten.” Jazeker, genieten, en weten dat er een goed
doel mee gediend wordt. Dat is
gelukt. Ruim 6800 euro is er in
kas. ‘Komt ie’ krijgt daar een behoorlijk deel van.
De Lions Club Loosdrecht is aan
het eind van de dag tevreden. De
organisatie is fantastisch verlopen, de mooie prijzen met dank
aan de sponsoren blij aanvaard,
en er zijn enthousiaste deelnemers.

Tien jaar Loopbriefjes
in Loosdrecht
Door: Karin van Hoorn

25E JAARGANG

ze graag een regionaal doel steunt.
Drive
Zonder de Bridgeclub Breukelen
geen Kroegenbridgetocht Loosdrecht. De locatie-table-officer
vertelt dat men niet voor zijn
beurt mag bieden noch verzaken.
“Veel plezier”. Van vijf locaties en
zes tafels tien jaar geleden, mogen

Gefeliciteerd
Natuurlijk, het was allemaal voor
het goede doel: Stichting Aangepast Tennis ‘Komt ie’. Natuurlijk,
het was om een gezellig dagje uit
te hebben. En ja, bridge is én ontspannend én leerzaam én strategisch én… maar een drive is wel
een wedstrijd. En er kan er maar
één de winnaar zijn, nou ja, in
de bridgewereld zijn het er altijd
twee: Jan van Kommer uit Loosdrecht met partner Gerrit Graafskamp uit Soest. Gefeliciteerd!

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

2

NIEUWSSTER

Woensdag 6 februari 2019

Nieuw plan voor
Oud-Loosdrechtsedijk?
Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – De gemeente
Wijdemeren wil de werkzaamheden op de Oud-Loosdrechtsedijk (tussen de rotondes)
opnieuw starten. Voorafgaand
hieraan krijgen omwonenden
nog eenmaal de mogelijkheid
om mee te denken over een alternatief ontwerp van de weg.
Vorig jaar waren de werkzaamheden aan de Dijk al gestart
maar werden stilgelegd omdat
er een waterleiding in de weg
lag. Het ontwerp was een jaar
eerder, in 2017, door de raad
vastgesteld. Omdat dit toen behoorlijk wat discussie teweeg
had gebracht, heeft het college voorgesteld om de omwonenden nu nogmaals te laten
meedenken. Wethouder Joost
Boermans licht toe dat alle
omwonenden zijn uitgenodigd
voor een bijeenkomst in het
gemeentehuis op 4 februari.
Wie wil, kan zich daar aanmelden voor een klankbordgroep.
Deze groep krijgt begeleiding

om gezamenlijk één alternatief
plan te ontwerpen. Dit plan
moet wel voldoen aan acht
vastgestelde kaders. Zo is één
van de eisen dat de Dijk een
50 km zone blijft omdat het
een
gebiedsontsluitingsweg
is. Maar in de keuze t.a.v. de
breedte van het fietspad en de
weg is bijv. wel ruimte. De periode om het alternatieve plan
op te stellen is kort, want op 20
maart moet het bij de gemeente
worden ingediend. Vervolgens
wordt dit nieuwe plan, net als
het oorspronkelijke ontwerp,
financieel doorberekend en
voorgelegd aan de commissie
(mei) en de raad (juni). Uiteindelijk kiest de gemeenteraad
welk ontwerp wordt uitgevoerd
en neemt deze ook een besluit
over het krediet. Qua tijdspad
is de planning dat de weg in
het najaar opengaat, mits de
hulpverleningsdiensten hier
toestemming voor geven. Tegelijkertijd zijn namelijk ook
de wegwerkzaamheden aan de
Kortenhoefsedijk bedacht.

Alzheimer Cafe Aanpak armoede en schulden
Hilversum en
Door: Saskia Luijer maar nog steeds zorgelijk en te
hoog, want het zijn dus 1 à 2
Wijdemeren
Deze maand legt wethouder kinderen in elke klas.
Programma Woensdag 13 februari

Recreatieve mogelijkheden, als
je dementie hebt.
Hoe is het om er op uit te gaan
als jezelf of je partner lijdt aan
dementie? Met vakantie gaan
zoals vroeger is vaak niet meer
mogelijk. Te vermoeiend, verwarrend of teveel gedoe. Toch
willen veel mensen nog graag
weg, genieten van er even uit
zijn, de routines tijdelijk doorbreken. Kan dat nog steeds
samen en wat is een goede manier om met vakantie of een
weekendje weg te gaan? Wat
zijn de mogelijkheden (ook
dicht bij huis) voor een aangepaste vakantie, activiteiten van
verenigingen, organisaties voor
gespecialiseerde en begeleide
vakantie. Gastspreker : Kees
Krouwel
Tijd : 19.30–21.00 uur (zaal open
vanaf 19.00 uur).
Plaats :Wijkcentrum de Koepel,
Kapittelweg 399a, Hilversum

Rosalie van Rijn aan de commissie Maatschappelijke en
Sociale Zaken het nieuwe beleidsplan Armoede & Schuldhulpverlening voor. Het plan
beslaat de periode 2019 tot 2022
en is opgesteld nadat in 2018 een
onderzoek is uitgevoerd naar
het huidige minimabeleid.
Om de noodzaak van het plan
en de ernst van de situatie te onderschrijven, haalt Van Rijn wat
cijfers van het Nibud aan die ze
vertaalt naar de context van Wijdemeren. Zo noemt ze dat vorig
jaar 1,4 miljoen huishoudens in
Nederland (1 op de 5) moeite
had om rond te komen en tegen
betalingsproblemen
aanliep.
Het aantal huishoudens dat ‘t
met een laag inkomen moest
zien te rooien, verschilt per gemeente, maar is in kleinere gemeenten gemiddeld 5%. In Wijdemeren is dit 4% en betreft het
zo’n 400 huishoudens. Landelijk
groeit 11% van de kinderen op
in armoede, in onze gemeente
gaat het om 5%. Een lager getal,

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Wo. 6 feb: 19.00 uur:
Rozenkransgebed.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 10 feb: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse.
18.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
Gereformeerde Kerk
Zo. 10 feb: 10.00 uur:
Ds. Hans Bouma.

Beukenhof
Zo. 10 feb: 11.15 uur:
Ds. R. Roelofse.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 10 feb: 09.30 uur:
C. van Dam
18.30 uur:
Gezamelijke dienst Sijpekerk.
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 10 feb: 09.30 uur:
Leesdienst.

Op de digitale snelweg kun je
ook verongelukken

Locaboat zoekt
schoonmakers
Binnenzijde boten
Maart fulltime
Apr tot okt: ± 16 u/p/w
Bel 06 5374 8021

loosdrecht@LOCABOAT.com

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

Verbeterpunten
In het nieuwe beleidsplan staan
vier verbeterpunten beschreven voor de komende jaren. Zo
wil de gemeente beter samenwerken met partners en meer
inzetten op vroegsignalering
en preventie. Door financiële
problemen en schulden snel
zichtbaar te maken en daarop
in te spelen, kan immers erger
worden voorkomen. Daarnaast
wil men onderzoek doen naar
de bestaande regelingen en deze
zo nodig uitbreiden. “Er zijn al
veel regelingen maar daar wordt
niet altijd gebruik van gemaakt”
meldt Rosalie van Rijn. “Bijvoorbeeld financiering voor het
halen van een zwemdiploma of
het aanbod van een collectieve
zorgverzekering. De vraag is
of mensen er geen gebruik van
maken omdat ze het niet kennen of omdat de regeling niet
goed is. We willen dus niet alleen promoten wat we hebben,
maar ook checken of we het
goede hebben uitgekozen en dit
zo nodig veranderen of aanvullen.” Het laatste verbeterpunt
sluit hierop aan en betreft de
randvoorwaarden om het bereik te verhogen. Denk hierbij
aan communicatie, het makkelijk vindbaar maken van hulp
en dit eenvoudig kunnen aanvragen. De wethouder, die zelf
werk- en inkomensconsulent is
geweest, heeft zelf ervaren hoe
ingewikkeld dit soms kan zijn.
“Daar zijn nog wel wat slagen in
te slaan” stelt ze.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:
2 Stuks

5,50

Samen

5,95

Paddestoelrollette
Runderrolletje met kruiden
en paddestoeltapenade

Vleeswarentrio:

100 gram gebraden rosbief
100 gram runderrookvlees
Bakje selleriesalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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Uit de raad
Door: Saskia Luijer
WIJDEMEREN - Een nieuwe
burgemeester, toiletten bij het
Zuwe strandje, openbare wc’s
voor hoge nood, vlaggen van
de regenboog, niet verbreden
van de N201, meten van tevredenheid, en eerste stappen
voor een verkeersplan. Dat
alles kwam voorbij tijdens de
raadsvergadering op donderdag 31 januari.
Nieuwe burgemeester
Gert Zagt, beoogd voorzitter
van de vertrouwenscommissie, deelde mee dat donderdag
14 maart de commissaris van
de Koning voor de provincie
Noord-Holland (Arthur van
Dijk), op bezoek komt in Wijdemeren. Dan wordt tijdens
een buitengewone raadsvergadering de profielschets voor
de nieuwe burgemeester vastgesteld. De functie staat tussen
eind maart en half april open
voor sollicitaties en de verwachting is dat in het najaar de
nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd.
Toilet Zuwe strandje
Bij hamerslag werd ingestemd
met het realiseren van twee eco
composttoiletten bij strandje de
Zuwe. Deze functioneren zonder stroom, water en riool of
chemische middelen.
Wc’s voor hoge nood
Op verzoek van DorpsBelangen gaat wethouder Joost
Boermans de openbare toiletvoorzieningen in Wijdemeren
in kaart brengen. Daarnaast
vraagt hij ondernemers die toegang kunnen geven tot een toilet om zich aan te sluiten bij de
HogeNood-app. Met deze app
kun je bij hoge nood direct het
dichtstbijzijnde toegankelijke
toilet vinden.
Regenboogvlag
Omdat de gemeente bij de
commotie rondom de Nashvilleverklaring de regenboogvlag
niet had gehesen, stelde PvdA/
GrL voor dit wel te doen bij een
eerstvolgende vergelijkbare gelegenheid en tevens als Wijdemeren aansluiting te zoeken bij
de zogenaamde Regenbooggemeenten. Dat laatste wordt opgepakt door wethouder Rosalie
van Rijn. Burgemeester Freek
Ossel, die verantwoordelijk is
voor de vlaginstructie, maakt
een klein protocol voor het uithangen van de regenboogvlag.
Geen verbreding N201
Op initiatief van De Lokale Partij (DLP) en PvdA/GrL werd de
motie aangenomen dat Wijdemeren een mogelijke verdubbe-

ling van de N201 en de daaraan
gekoppelde verbinding over
de Hoorneboegse heide en het
Raabos onbespreekbaar vindt.
Men wil hiermee een krachtig
signaal afgeven en direct de
discussie smoren die hierover
in de toekomst kan ontstaan.
Verantwoordelijk wethouder
Boermans zal dit melden aan
de Gedeputeerde Staten van de
provincies Nood-Holland en
Utrecht.
Klanttevredenheid
Hoewel het college hier eerst
anders over dacht, meldde
Rosalie van Rijn dat zij een
tevredenheidsonderzoek wil
houden onder bijstandsontvangers. Voor de zuiverheid
wel uitgevoerd door een extern
bureau omdat de gemeente zelf
de uitkeringen verzorgt. Een
mooie opsteker voor DLP en
PvdA/GrL die hiertoe een verzoek hadden ingediend. Beide
partijen
complimenteerden
vervolgens Van Rijn toen zij
een aantal vragen over innovatie in de zorg helder en volledig
wist te beantwoorden. “Een uitstekend optreden van de wethouder” sprak DLP’er Olivier
Goetheer.
Verkeersplan
Voor een evaluatie van het verkeerbeleid en een onderzoek
naar de app Maptionairre kreeg
DLP de handen niet op elkaar.
Zij trokken hun motie in na de
toezegging van Joost Boermans
dat binnenkort een startnotitie
volgt voor een verkeersplan.

Hulp voor ouderen bij belastingaangifte 2018
Ook dit jaar kunnen ouderen vanaf 50 jaar weer
hulp krijgen van de Belastingservice Wijdemeren. Het betreft de aangifte over 2018, die tussen 1 maart en 1 mei moet worden ingediend.
De belastinginvullers doen geen ondernemersaangiftes (Box 2).
Bij de aangifte wordt gebruik gemaakt van de
VIA, de Vooraf Ingevulde Aangifte. Alle bij de
belastingdienst bekende gegevens, inkomen,
spaarsaldo en banktegoeden staan er al in. Voor
het versturen van de aangifte heeft u de ‘machtigingscode’ nodig die u binnenkort van de belastingdienst ontvangt. Houdt de code bij de hand,
want de belastinginvuller zal er naar vragen bij
het maken van een afspraak. Als u geen code
ontvangt of als u nieuw bent als hulpvrager, dan
kan de belastinginvuller er een voor u aanvragen.
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
voor een alleenstaande circa € 40.000,-; voor gehuwden/samenwonenden circa € 60.000,-. Ook
als u geen aangiftebrief heeft gehad of denkt dat
u dat geen aangifte hoeft te doen is het verstandig
toch te laten controleren of u recht op teruggaaf
hebt, de belastingdienst doet dat niet uit zichzelf.
Voordat u een afspraak maakt, is het belangrijk
dat u alle documenten die nodig zijn voor de
aangifte heeft. Het gaat om:
•Jaaropgave 2018 van uw AOW en die van uw
partner
•Jaaropgaven van uw pensioenfonds of fondsen
•Jaaropgaven van ander inkomen, lijfrentes, inkomsten uit het buitenland, alimentatie, enz.
•Gegevens betreffende uw eigen huis,
WOZ-waarde en hypotheek gegevens
•Alle banksaldi, spaartegoeden en beleggingen
per 1 januari 2018, indien u althans meer bezit dan € 30.000,- voor een alleenstaande en €
60.000,- voor een echtpaar
•Alle niet vergoede medische kosten, zoals me-

Meer aandacht voor Wijdemeren in OV-concessie
Door: Saskia Luijer
WIJDEMEREN – Het college van
burgemeester en wethouders
wil vier punten toevoegen aan
de regionale zienswijze op de
nota van uitgangspunten voor
een nieuwe concessie ‘Openbaar Vervoer Gooi en Vechtstreek’.
Vorige week kon u in ons blad al
lezen dat er een nieuwe concessie (vergunning) komt voor het
openbaar vervoer in de Gooi en
Vechtstreek. Het besluit hiertoe
wordt genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland. Tot half maart
kunnen de gemeenteraden uit
Gooi en Vecht hun mening geven over de opgestelde nota van
uitgangspunten. De zeven gemeenten willen dit gezamenlijk
doen, met één krachtige regionale reactie. Omdat Wijdemeren
in de opgestelde uitgangspunten
er bekaaid vanaf komt, stelt het
college voor om hier vier punten
aan toe te voegen.
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OV-wensen
Als eerste wil men behoud van
de huidige OV-lijnen in de buitenwijken en deze alleen verminderen in aantal of frequentie als
hier een goed alternatief voor
komt. Daarnaast streeft men –
in afstemming met de provincie
Utrecht – naar een OV-verbinding van Loosdrecht naar het
NS-station Hollandsche Rading.
Om de Middenweg in Nederhorst den Berg meer te ontsluiten en de omringende bedrijven
daar beter bereikbaar te maken,
is een OV-lijn hier ook gewenst.
Tenslotte is het voorstel dat in
periodes dat er geen OV is (bijv.
zon- en feestdagen) andere ondernemers initiatieven mogen
nemen om een alternatieve OVvorm te creëren, denk aan een
toeristenbus op zondag naar de
watersportlocaties.
Wethouder Joost Boermans
hoopt dat de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel en
dat er vervolgens ook regionale
bijval voor is.

dicijnen, arts, specialist, tandarts, kosten van
hulpmiddelen, gehoorapparaten en kunstgebit
(na aftrek eigen risico)
•Vergeet niet de vervoerskosten, of kilometers,
naar arts en ziekenhuis en de kosten van ziekenbezoek (indien langer dan 30 dagen) te noteren.
•Gegevens betreffende giften, aftrekbaar alleen
indien het z.g. ANBI-instellingen zijn
•De print van de aangifte van 2017 (indien beschikbaar)
•De gegevens betreffende de eventueel reeds betaalde voorlopige aanslag
•Alle gegevens die van belang zijn voor de aangifte zoals wijziging van gezinssamenstelling,
verhuizing, of verkoop van uw huis
•Mocht er nog geen sprake zijn van huur- of
zorgtoeslag dan kan de belastinginvuller u daarbij helpen.
Voor een ‘gewone’ aangifte (meestal Box 1) wordt
een geringe vergoeding berekend. Natuurlijk
kunt u voor het maken van een afspraak altijd
eerst even met de invullers overleggen. Hieronder vindt u de namen van onze belastinginvullers in Wijdemeren. U hoeft voor het maken van
een afspraak geen invuller uit uw eigen woonplaats te kiezen.

Dhr. C. Boekschoten,
Hoflaan 32 Kortenhoef 06-83703430
Mevr. J. Buijs
Machineweg 48 NdB 0294-252102
Dhr. P. Faltay
Lange Wetering 73 NdB 0294-254930
Dhr. G.A. Geerdink
J.F. van Heumenhof 8 Kortenhoef 035-6315506
Dhr. B.H. Jansen
Frans Halshof 3 NdB 0294-253325
Dhr. L. ten Rouwelaar
Pr Beatrixstraat 26 Loosdrecht 035-5821802
Dhr. G.C. Verweij
Lijsterlaan 14 NdB 0294-253788

Hulpkreet bewoners Lijsterbeslaan
Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT - Bewoners van
de Lijsterbeslaan maken zich
grote zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat. Zij willen dat de gemeente Wijdemeren maatregelen neemt om de
risico’s te verkleinen.
Namens 46 gezinnen vragen
Kees de Haas en Rob Robbertsen om hulp. Hun straat wordt
bewoond door gezinnen met
en zonder kinderen, alleenstaanden, senioren en mensen
met een lichamelijke handicap.
Door het ontbreken van stoepen zijn voetgangers, waaronder vaak kinderen, senioren en
gehandicapten, verplicht zich
op de rijbaan te begeven. Dat
maakt hen kwetsbaar, want de
weg is onoverzichtelijk en niet
iedereen houdt zich aan de geldende snelheidsbeperking (30
km). Rob Robbertsen: “Iedere
dag verwachten wij piepende
remmen, een klap en vervolgens
de sirenes van hulpdiensten.”

Eenvoudige maatregelen
Van de 62 woningen aan de Lijsterbeslaan hebben eind oktober
46 bewoners hun handtekening
gezet onder een brief aan de
gemeente Wijdemeren. Vervolgens vond in december een
gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente en
de straatbewoners. De wens van
de bewoners was om met eenvoudige maatregelen de kans op
ongevallen te reduceren. Daartoe verzocht men om een gezamenlijke schouwing van de situatie. Om meer zicht te krijgen
op de herkenbare gevaren, wilde
men daarnaast inzage in het risicoanalyseplan behorende bij
de herinrichting van de Nootweg, Eikenlaan en Beukenlaan.
Beide verzoeken zijn tot op heden niet ingewilligd, vandaar de
hulpkreet van de heren De Haas
en Robbertsen. Zij dringen bij
de gemeente aan op snelle actie
in plaats van een traag, juridisch
voortslepend proces.
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Beweging versterkt sociaal netwerk
60-plussers
WIJDEMEREN – Beweegcoach
Beppie van de Bunt is trots
op haar deelnemers. “In 2018
vroegen 124 60-plussers om
beweegadvies, zodat zij weer
en beter kunnen bewegen. Zo
versterkten zij hun conditie,
zelfredzaamheid én hun sociale
netwerk.” Namens de gemeente
Wijdemeren, Team Sportservice
’t Gooi en Inovum zet de beweegcoach zich in voor beweging onder ouderen. Ouderen
kunnen haar rechtstreeks of
met een verwijzing van de huisarts benaderen voor een kosteloos beweegadvies.

Een vrouw komt
waterputten
Zondag 10 februari is er om
10.00 uur in de Gereformeerde
kerk te Loosdrecht een verhaaldienst met medewerking van
Hans Bouma en Rudolph de
Jong.
De dienst gaat over de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron
en haar ontmoeting met Jezus.
Hierover kun je een preek houden, maar je kunt haar ook zelf

aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Bij monde van Hans Bouma vertelt ze
haar verhaal, waaraan pianist
Rudolph de Jong muzikaal
deelneemt. Het verhaal wordt
ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Mens die liefde
doet.

“Veel ouderen twijfelen over of
ze nog wel kunnen bewegen of
sporten.” vertelt beweegcoach
Beppie van de Bunt. “Daarnaast wordt hun sociale netwerk ook vaak kleiner. Ik wil
ouderen laten inzien wat ze
nog wel kunnen. Of dat nu met
rollator, wandelstok of nordic
walking sticks is. In een persoonlijk gesprek bespreken we
wat iemand kan en leuk vindt
en welke activiteit hierbij past.
Wanneer iemand aan een activiteit wordt gekoppeld, zorg ik
ervoor dat de begeleider vooraf
weet wie de nieuwe deelnemer
is, zodat hij of zij opgevangen
wordt en zich welkom voelt.
Dat verlaagt de drempel om
mee te doen. Laatst nog zei een
deelnemer tegen me: ‘Dit is zo
gezellig, dit had ik veel eerder
moeten doen!’”

Orion 45 jaar
Op 6 februari bestaat zwemclub
Orion precies 45 jaar. Orion is
een leuke club met enthousiaste mensen van 50 tot 85 jaar,
waarvan sommigen al vanaf de

Meer dan beweging
“Een van onze deelnemers wilde na het overlijden van haar
man wat meer naar buiten.
Door onze wandelclub kwam
ze meer in beweging én heeft ze
meer sociale contacten. Ze vertelde me laatst dat het wandelen haar ook erg heeft geholpen
met de rouwverwerking. Dat
vind ik een mooi voorbeeld van
hoe bewegen niet alleen zorgt
voor een betere conditie, maar
ook voor meer sociale interactie en zelfredzaamheid.”
Nooit te oud voor een uitdaging
De activiteiten variëren van
ouderenfitness en pilates tot
samen fietsen en wandelen. Afgelopen jaar heeft Beppie voor
het eerst met een groepje van
de wandelclub meegedaan aan
de City Run in Hilversum. “Dat
was erg leuk en is zeker voor
herhaling vatbaar. Het laat niet
alleen zien dat je ook op hogere
leeftijd nog aan een uitdaging

beginjaren actieve zwemmers
zijn. Om het jubileum te vieren
heffen de leden woensdag tijdens hun clubavond samen het
glas, gewoon tijdens de zwemles. Daarnaast is er een echte
feestavond in de Avontuurfa-

kunt werken, maar het ook
mooi is om samen deel te zijn
van iets groters.”
Wat kan ik aan beweging
gaan doen?
Ook in 2019 staan er veel beweegactiviteiten voor ouderen
op de agenda. Wandelen, fietsen, Fit en Fun, yoga, koersbal,
de beweeggroep en nog veel
meer. Een compleet beweegaanbod voor ouderen in de
gemeente Wijdemeren vindt u
in het ‘Beweegboekje 60+ Wijdemeren’. Deze vindt u bij huisartspraktijken, de apotheek, bibliotheek en de beweegcoach.
U kunt deze ook online bekijken via www.teamsportservice.
nl/gooi.
Beppie van de Bunt helpt u graag
bij het vinden van een passende
activiteit. U kunt contact met haar
opnemen via 035 – 5888218 / 06
– 31595847 of b.vandebunt@inovum.nl.
briek op 27 februari. Lijkt het
u ook wat om op deze manier
sportief te zijn? Neem dan contact op met bestuurslid Marijke
de Bruin, 035-5827828.

Warme truiendag, de bieb doet mee!
Zet thuis je verwarming laag
en kom vrijdag 15 februari
tussen 14.30 en 16.00 uur een
warme trui of sjaal breien in

Jacques Maas
De Echte Bakker

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

Bibliotheek Loosdrecht. Er is
hulp voor beginners en er zijn
mooie patronen voor gevorderden. Het belooft een ver-

warmende middag te worden!
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Binnen bij…Anet Kazemier

Is uw huis
veilig?
Door: Saskia Luijer
Afgelopen vrijdag stond de
informatiewagen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen in
winkelcentrum de Meenthof
in Kortenhoef. Het is een van
de maatregelen die gemeente
Wijdemeren neemt om het stijgende aantal inbraken een halt
toe te roepen.
Maarten van Weel was 42 jaar
politieman en sinds hij in 2010
afzwaaide, trekt hij als ZZP’er
met zijn preventiewagen door
Nederland. Volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen geeft hij tips en
advies om je huis te beveiligen. In Kortenhoef werd hij
vrijdag verrast door de grote
belangstelling. “Niet normaal”
vertelt hij. “Ik kwam hier om
tien uur en voor ik de luifel had
uitgeklapt, stonden er al twaalf
mensen. Dat ging de hele dag
zo door.”
Hang- en sluitwerk
Door de flinke toename van het
aantal inbraken zijn veel inwoners bezorgd. Ze stellen vragen
over het hang- en sluitwerk dat
ze thuis hebben en of dit veilig
genoeg is. De belangrijkste tip
van Van Weel is om cilindertrekken te voorkomen: “Gaatjes boren is uit. De laatste acht
inbraken in Kortenhoef waren
allemaal met cilindertrekken. Kijk, dan draaien ze een
schroef in de cilinder waardoor
het afbreekt en het slot makke-

lijk te forceren is.” In aansluiting op z’n demonstratie raadt
hij aan om een schild met een
trekbeveiliging op het slot te
monteren. Cilindertrekken is
dan niet meer mogelijk en bovendien is de beveiliging zichtbaar. Inbrekers gaan dan eerder
aan je huis voorbij. Daarnaast
is het van belang dat als een
deur meerdere sloten heeft,
dat deze los van elkaar draaien.
Dus liever geen middenslot dat
met meerdere punten verbonden is, maar aparte pensloten
in aanvulling op het hoofdslot.
Hetzelfde geldt voor deur- en
raamhefbomen, ook die zijn
het veiligste als ze afsluitbaar
zijn met een sleutel.
Snelle jongens
“Je kunt ’t het hen in ieder geval
zo moeilijk mogelijk maken”
motiveert hij. “Dan duurt het te
lang en durven ze het vaak niet
aan.” Carl Klein, die intussen
ook is aangesloten, bevestigt
zijn woorden: “Die jongens zijn
heel snel. Met dertig seconden
willen ze binnen zijn en met
twee minuten weer weg. Een
gemiddelde inbraak duurt niet
langer dan drie minuten.” De
wijkagent meldt verder dat de
politie de laatste tijd vaker surveilleert en zowel op- als on-

opvallende controles uitvoert.
Opvallend vanuit de preventieve werking en onopvallende
om de pakkans te vergroten.
Klein: “Er zijn veel verschillende methodieken maar de
capaciteit is beperkt, daar ben
ik ook eerlijk in. Daarom zijn
de whatsappgroepen zo belangrijk, met elkaar zie je toch
meer.”
Extra toezicht
Burgemeester Freek Ossel
sprak donderdag 31 januari tijdens de raadvergadering
ook zijn zorg uit over het stijgende aantal woninginbraken
van de laatste maanden, zowel
in Kortenhoef, Loosdrecht
als Nederhorst den Berg. Een
flinke toename terwijl ‘t in de
omliggende gemeenten juist
afneemt. In samenspraak met
politie en BOA’s heeft hij acties
uitgezet om het toezicht te verhogen. Daarnaast heeft Ossel
het verzoek ingediend om meer
gebruik te maken van het regionale flexteam om zo de capaciteit te vergroten. “De politie is
zeer actief en blijft dat ook de
komende tijd” stelde hij. “Maar
de ervaring leert dat de meeste
oplossingen liggen in alertheid
en oplettend zijn, in het signaleren door de burgers.”

Door: Astrid Korpershoek
In deze serie neem ik u mee naar binnen bij bekende en minder
bekende inwoners van Wijdemeren. Deze week ga ik op bezoek
bij Anet Kazemier, bloemkunstenaar en fotograaf met een voorliefde voor macro-fotografie en het boerenleven. Sinds een paar
jaar maakt ze ook bronzen beeldjes op sokkels van Belgisch hardsteen. Haar met glow-in-the-dark-paint bewerkte schapen van
kippengaas waren vorig jaar een eye-catcher in het Ankeveense
landschap.
Wie of wat inspireert jou?
De natuur! Oneindige inspiratiebron; licht, bloemen, mos, daar
word ik blij van.
Wat heb jij met het boerenleven?
Ik ben zelf opgegroeid op de boerderij. Ik wilde ook lange tijd boerin worden; heb de landbouwhogeschool gevolgd, maar ben uiteindelijk toch ‘ín de bloemen’
terechtgekomen.
Hoe ziet je caravan eruit?
Mijn pipo-wagen? Hij is bedoeld als atelier, maar echt ingericht als pipo-wagen: roze
met geblokte gordijnen, gehaakte kleedjes, kussens. Een
beetje over-the-top, maar daardoor juist heel gezellig
Als u suggesties heeft voor deze serie, neem dan a.u.b contact op met
deze krant.

Linnerie Annelies breidt uit met ”Linnerie Annelies Exclusief”

Met heel veel trots en ongelooflijk veel enthousiasme kunnen
wij u vertellen dat
Linnerie Annelies Bedden zal
uitbreiden met nog eens 165
m2 extra showroom ruimte!
Onze nieuwe showroom is
gevestigd in een historische
schuur in Loosdrecht.
Hier presenteren wij op een
fraaie wijze de heerlijk comfortabele boxsprings van het luxe
merk Avek uit Surhuisterveen
(Friesland).

“ Onze wens om
uit te breiden met
Linnerie Annelies
Exclusief is ontstaan nadat we in
2016 een karakteristieke loods achter ons huis hebben gekocht. Deze
prachtige ruimte
hebben we kunnen
verbouwen tot een
mooie, warme en
net zo sfeervolle ruimte als in
de winkel aan de Rading 46a
te Loosdrecht. Het gevoel van
thuiskomen in een gezellige
huiskamer met een kopje versgemalen bonen koffie.
Daarbij nemen we de tijd om u
te inspireren, immers uw wensen staan voor ons centraal!
Want iedereen slaapt anders
en het is belangrijk dat al onze
relaties goed liggen en tevreden
zijn met hun bed.
Ons enthousiasme over goed

en gezond slapen willen wij
overbrengen in een ruimte
waar beleving, gevoel en sfeer
samen komen.
Op een werkelijk unieke en
prachtige landelijke locatie
kunnen wij onze droom werkelijkheid laten worden. U treft
in de authentieke schuur fraaie
boxsprings en matrassen van
Avek, prachtig bedtextiel van
Dommelin en natuurlijk comfortabele, bijpassende kussens
en dekbedden.
Onze nieuwe showroom Linnerie Annelies Exclusief bevindt zich op een steenworp afstand van onze huidige winkel
aan de Rading 46a en zal uitsluitend open zijn op afspraak.
Dus altijd wanneer het u schikt.
Ook in de avond.
In een fraaie, rustige omgeving
kunt u op uw gemak onze heerlijke Avek bedden uittesten.
Privé en exclusief.
Bij Linnerie Annelies Exclusief

Bedden ontvangen wij u op ieder door u gewenst moment.
En de koffie staat altijd klaar.
Nu met feestelijke openingsactie: een gratis topmatras cadeau // een gratis textielpakket

cadeau // bij aankoop van een
complete boxspring.
Kom naar de Rading 46a te
Loosdrecht en laat u verrassen…

Beddenspeciaalzaak
Linnerie Annelies

breidt uit!

Gratis

topmatras
bij aanschaf Avek
boxspring!*

Feestelijke opening!
We hebben een nieuwe zaak erbij: Linnerie Annelies Exclusief!
Nu met extra openingsvoordeel. Kom naar de Rading 46 A en
we laten u graag onze nieuwe vestiging zien.
*Vraag naar de voorwaarden.
Linnerie Annelies Rading 46A - Loosdrecht - 035-5823668 - www.linnerieannelies.nl
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Expositie bijzondere en
exclusieve sieraden
Van zondag 3 februari t/m zondag 31 maart zijn er prachtige
sieraden in goud en zilver te
zien bij Vermeulen Art Gallery. De sieraden zijn ontworpen en gemaakt door de
bekende edelsmid Nicolette
Korteling-Kool. Zij is opgeleid aan de kunstacademie in
Maastricht. Met inmiddels 40
jaar ervaring zijn de sieraden
perfect gemaakt en ieder stuk

is een unica. De tentoonstelling
toont halssieraden, armbanden en ringen. Op de website
nicolettekortelingkool.nl krijgt
u een goed beeld van wat er in
Loosdrecht te bewonderen is.
De galerie is gevestigd op De
Zodde 20 in Oud-Loosdrecht.
Geopend op de eerste zondag
van de maand van 11.00 tot
17.00 uur en op afspraak 0653184318.

ADVERTEREN?
DENIEUWSSTER.NL

Vladimir Pairel 40 jaar in Concert
Beleef op zondag 10 maart in
Spant! in Bussum het eenmalige spectaculaire concert van 5
koren van de flamboyante dirigent Vladimir Pairel.
De zeer getalenteerde en gedreven dirigent Vladimir Pairel
is dit jaar 40 jaar professioneel
werkzaam in de muziek en ter
gelegenheid daarvan geven 5
van zijn koren eenmalig een
gezamenlijk concert.
Gemeenschappelijke deler: het
enthousiasme en de passie van
de dirigent straalt niet alleen af
op de leden, maar ook op het
publiek. Met zo’n 200 zangers
en zangeressen op het podium
met ieder hun eigen repertoire
en een gezamenlijk optreden

met als special guest Roel van
Velzen belooft het een fantastische middag te worden die je
niet kunt missen. Wat nou ‘lazy
sunday afternoon’? Het dak
gaat eraf en jij bent toch de hele
middag onder de pannen.
Deelnemende koren
Chosen Gospel Choir uit
Vlaardingen; Gemengd koor ’t
KOOR! uit Wijdemeren; Popkoor Pop4Shore! uit Katwijk;
The Amstel Gospel Choir uit
Amstelveen en Vrouwenkoor
refreshSing uit Nieuwegein
Carrière Vladimir Pairel
Na zijn conservatoriumopleiding in Moldavië was hij
als toetsenist en arrangeur

Kaartverkoop
Zondag 10 maart; 14.30 uur;
Spant! – Dr. Abraham Kuyperlaan 3 – Bussum; Toegangsprijs: € 15,-Kaartverkoop:
https://www.
spant.org/voorstellingen/vladimir-pairel-40-jaar-in-concert

4 sliptongen
voor €10,00
(€3,00 per stuk)

3 gebakken schollen
voor €10,00
Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur
U kunt bij ons ook pinnen!!

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

verbonden aan de band Zemleane. Deze band was in de
jaren ‘80-‘90 zeer populair in
Rusland. Na enkele jaren is hij
verhuisd naar Nederland waar
hij als 1ste altviolist werkte bij
het Amsterdams Promenade
Orkest. Daarnaast speelde hij
veelvuldig als vaste invaller in
andere orkesten, waaronder het
Residentie Orkest. In die periode heeft hij onder andere de vioolpartijen ingespeeld voor de
Total Touch CD’s met Tjeerd en
Trijntje Oosterhuis. Ook heeft
hij jaren gespeeld bij Una Voce
Particulare van Ernst Daniel
Smid en heeft hij onder meer
samengewerkt met Anastasia,
Paul de Leeuw, Lee Towers en
Roel van Velzen. De laatste
18 jaar is hij zich gaan richten
als dirigent op koormuziek en
gospel en hij heeft momenteel
diverse koren onder zijn hoede.

Fortengidsen zoeken vrijwillige coördinator

Natuurmonumenten zoekt een
echte regelneef of -nicht met
organisatietalent. Je vindt het
leuk om ervoor te zorgen dat
aanvragen voor rondleidingen
goed worden afgehandeld. En
om met veel mensen (gidsen,
klanten, organisaties) contact
te hebben.

de gebruiker/huurder van het
fort. Daarnaast help je mee in
de planning van evenementen
als Open Monumentendag en
NMF
Kamermuziekfestival.
Als coördinator voer je jouw
functie uit in nauw overleg met
de boswachter Communicatie
& Beleven.
Het werk is uitstekend uit te
voeren vanuit huis en gaat
voornamelijk via de mail of telefoon. Naar schatting kost het
je zo’n 1,5 à 2 uur in de week. In
drukke tijden (tussen april en
oktober) wellicht iets meer en
in de winter is het excursieseizoen nagenoeg afgelopen. Omdat het werk onregelmatig is, is
het belangrijk dat je wél in de
gelegenheid bent om regelmatig te checken of er aanvragen
zijn, diensten die geruild moeten worden en dergelijke. Daarnaast
ben je aanwezig
bij het halfjaarlijks
overleg van de fortengidsen.

Wat ga je doen?
Je gaat de aanvragen voor fortenexcursies afhandelen en
hebt contact met de klant, de
fortengidsen en vaak ook met

Wat kun je van Natuurmonumenten
verwachten?
Je gaat deel uitmaken van een leuk

REGIO - Ben jij graag een spin
in het web, hou je van regelen
en heb je hart voor cultureel
erfgoed? Dan is de functie van
vrijwillige coördinator fortenexcursies iets voor jou. De
beheereenheid Vechtplassen
van Natuurmonumenten organiseert jaarlijks een groot aantal (groeps)rondleidingen door
vijf forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. De taak
van de vrijwillige coördinator
is aanvragen voor rondleidingen afhandelen. Je bent de spil
tussen fortengidsen, klanten
en de gebruikers/huurders van
de forten.

team van zo’n 15 fortengidsen.
Natuurmonumenten organiseert elk jaar een vrijwilligersuitje voor de fortengidsen.
Ook maken we af en toe een
uitstapje naar één van de vele
forten in Nederland. Om de
forten van Natuurmonumenten beter te leren kennen, nodigen we je uit om mee te lopen
met de rondleidingen.
Aanmelden
Heb je interesse voor de functie van vrijwillige coördinator
fortenexcursies? Of heb je nog
vragen hierover? Neem contact
op met Olga Ekelenkamp, boswachter Communicatie en Beleven, o.ekelenkamp@natuurmonumenten.nl of 06 - 1321
6697.
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'Voetbal’

Strijdbaar Loosdrecht ten onder tegen koploper De Bilt
Door: Michel Kamer
In 2e klasse B heeft het vlaggenschip van Loosdrecht niet
opnieuw voor een stunt kunnen zorgen tegen een hoogvlieger uit de competitie. Voor
de winterstop werden Veensche Boys en Delta Sports nog
overtuigend opgerold. Nu gingen de oranje hemden zelf met
1-3 onderuit tegen het solide
FC de Bilt. Edwin Klok scoorde de enige Loosdrechtse goal.
De Bilt leek gewaarschuwd
voor het verassingseffect op
sportpark Hallinckveld en begon van meet af aan fel aan de
wedstrijd. Loosdrecht daarentegen leek nog niet helemaal
wakker want na 5 minuten
ging keeper van Zoelen in de
fout en kon De Bilt eenvoudig

op voorsprong komen. Nog
geen 3 minuten later lag de
0-2 al in het netje, toen een
voorzet knap binnen werd gekopt. Na 20 minuten begon de
ploeg van Versluis wat uit zijn
schulp te kruipen en doken Mo
Adarghal en Nick Doppenberg
dreigend op voor de goal van
De Bilt. Edwin Klok was het
dichtst bij de aansluitingstreffer. Uit een vrije trap van Jordy
Stins kopte hij stijlvol op de lat.
Vlak voor rust kregen beide
ploegen nog een enorme kans.
De Bilt counterde messcherp
door de Loosdrechtse defensie
na balverlies op het middenveld, maar de aanvaller lobde
oog in oog met van Zoelen
naast. Nick Doppenberg leek
te gaan scoren nadat Mo de
bal uit de keeper zijn handen

Smurfenclub op Hallinckveld
Voor de allerkleinste paardenen ponyliefhebbers vanaf 4
jaar is er op manege Hallinckveld de Smurfenclub! Iedere
vrijdagmiddag om 15.00 uur
zijn de jonge ruitertjes en amazones van harte welkom om te
komen rijden.
Wat gaan ze doen? De les is in
een groepje en duurt een half
uur. De kinderen leren spelenderwijs omgaan met de brave
pony’s. In stap leren ze van in-

structrice Elisabeth de eerste
basisbeginselen van het paardrijden, zo ontwikkelen ze hun
balans en vertrouwen. Het is
wel de bedoeling dat er minimaal 1 ouder of volwassenen
bij aanwezig is om de pony vast
te houden.
Aanmelden voor deze club kan
per keer, bij de bar, telefonisch
of per mail. Kosten voor 1 les
zijn € 9,50. Meer info: www.
hallinckveld.nl.

had ontfutseld, maar de keeper
redde nog op de inzet van de
spits.
In de 2e helft kwam Loosdrecht beduidend scherper uit
de kleedkamer en zette het De
Bilt brutaal onder druk. Anthony Albert en de bij vlagen
ongrijpbare Mo Adarghal kregen goeie kansen maar Albert
vergat te koppen uit een corner
en de keeper van De Bilt redde
katachtig op de inzet van Mo.
Na 66 minuten kreeg de spits
van De Bilt uit het niets rood
en kon het Loosdrechtse vuur
nog meer worden opgestookt.
Een kwartier voor tijd viel
eindelijk de 2-1. Edwin Klok
schoot schuin voor de goal met
een droge knal de bal tegen
de touwen. De druk nam toe
met drie verse wissels en ge-

vaarlijke voorzetten van backs
Jelmer Baas en Khalid el Jebli.
Zelfs keeper Zoelen was in het
strafschopgebied van de koploper te vinden uit een corner.
Helaas voor de oranje leeuwen
counterde De Bilt vlak voortijd

naar de 1-3.
Het is geen schande om tegen
De Bilt te verliezen, maar toch
knaagt het gevoel dat er meer
in had gezeten. Volgende week
nieuwe ronde, nieuwe kansen
tegen BFC.

Lezers schrijven...
Ernstige geluidshinder komt eraan! Bewoners van 249 woningen in de steek gelaten?
Momenteel kunnen zienswijzen worden ingediend over de ontwikkelingen van Schiphol. Doet onze gemeenteraad dat eigenlijk wel of wacht men de afloop maar liever af net als bij de N201-discussie, waar een inwoonster
in actie moest komen. De Gooi- en Eemlander meldde 30 november, dat bij een groei van 40.000 vluchten 249
woningen in Wijdemeren ernstige geluidshinder zullen gaan ondervinden. Meer dan 48 dB per etmaal. Uit
mijn onderzoekje bij politieke partijen blijkt dat geen van hen beschikt over de 249 adressen, laat staan dat
ze deze mensen gingen vertegenwoordigen in het protest tegen de voorgenomen groei van Schiphol. Alleen de
VVD vertelde mij dat het met name Nederhorst zou gaan betreffen vanwege de vliegroutes. Wie waarschuwt
de bewoners van deze 249 woningen?
Wim van Oudheusden, Loosdrecht

Spoorzoeken en broodjes bakken met
de boswachter
Gratis attentie
bij aankoop
omvangrijk
wijdte maten
systeem

uitneembaar lederkwaliteit
voetbed
voor bovenleder
en voering

www.ﬁnnamic.info

lucht
gepolsterde
zool

zacht
gepolsterde
tong

zacht
schokabsorberend
gepolsterde voorvoetpolster
schachtrand

voorvoetpolster

VOETWijdte F t/m M
KLACHTEN?
Dames: maat 34 t/m 44
BEzOEK
ONs!
Lopen op
Finnamic Heren: maat 39 t/m 50
gaat makkelijker door
VOETKLACHTEN?
de unieke rolzool. Deze
Bezoek
ons voor en
rolzool voorkomt
advies!
verhelpt
voorvoet- en
hielklachten.

Smal tot extra breed:
maat 36 - 49

Finnamic maakt het
bewegen soepeler en
aangenamer. Zowel bij
staan als gaan is er een
voort-durende dynamiek
van de hiel naar de tenen.
Vanzelfsprekend kunt u het
superzachte FinnComfort
voetbed ook omwisselen
voor uw eigen, op maat
gemaakte steunzool.

8,9
8,7
8,9

575 recensies
427
607 recensies
recensies

Al zes jaar
Gediplomeerd
Al zeven jaar
op
rij de beste!
voetkundig
team
op rij de beste!

Voetklachten?
Pedicure
aanwezig.
Gratis
Een
gratis3D
kopvoetenscan.
kofﬁe of thee bij
www.beterlopenwebwinkel.nl
Openingstijden:
MaPedicure
t/m za 8.30
- 17.00 uur
binnenkomst!
aanwezig.

George In der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

www.meindl.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
LET OP!!!
Omautomatisch
het blauwemee.
mannetje
staan
witte
puntdikte
niet
Let dus
op dat
delijnen.
Deze
lijnen
dikte
juist
is!! hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
dikte juist is!!

’s- GRAVELAND - Wandel zondag 10 februari tussen 11.00
en 12.30 uur mee met de boswachter over de buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze gezinswandeling is speciaal voor
gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar en duurt anderhalf uur. Na
afloop bak je een broodje boven een knapperend vuurtje.
Ga samen met de boswachter
spoorzoeken op de ’s-Grave-

Remco van Kooi

landse Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep en Burgh.
Een pootafdruk, etensresten of
een veer. Deze vertellen je het
verhaal van welk dier hier is geweest en wat hij heeft gedaan.
De boswachter leert je deze
sporen te vinden en te herkennen. Zorg dat je een tasje bij je
hebt voor bijzondere vondsten.
In het bezoekerscentrum krijgen de vondsten een plek in de
interactieve natuurwand. Na

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

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

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

afloop bak je een broodje boven een knapperend vuurtje.
Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zowel volwassenen als kinderen
melden zich aan als deelnemer.
Deze activiteit is geschikt voor
gezinnen met kinderen vanaf
4 jaar. Koop van tevoren je tickets online.
Honden kunnen niet mee.
Zorg dat je een kwartier van
tevoren aanwezig bent.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b, 1243 JJ ’s-Graveland; 035
- 656 30 80
Kind t/m 12 jaar: lid/OERRR €
4,00, kind niet-lid € 7,00; volwassene lid: € 5,00, niet lid €
8,00.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

NIEUWSSTER

STERRETJES
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Te huur garagebox
21 vierkantenmeter
in Nw Loosdrecht
Info.Pijnaker beheer
Tel 0653265336

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

PEDICURE VAKKUNDIG VOOR
DE MOEILIJKSTE VOETEN

KOMT AAN HUIS BLIJF
NIET TOBBEN 0648566394

ADVERTEREN?

Aktieve betrouwbare vrouw
biedt zich aan voor alle
voorkomende huish. werk !
Tel. 06-23244885

DENIEUWSSTER.NL
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

NieuwsSter
Ook op Facebook, met honderden views, likes, enz.

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

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

Woensdag 6 februari 2019

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.		
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht		
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 27, 		
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel. 		
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum		
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Eén telefoonnr. voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg: 		
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum: 		
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten
DPS Dieetkunde, 		
085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
035-621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht 		
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren, 		
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a, 		
035 - 582 44 93

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

