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Sportakkoord
Sporten en bewegen stimuleren
Door: Saskia Luijer
 
‘S-GRAVELAND  
Ruim dertig sport- en be-
weegaanbieders kwamen 
vrijdagavond 31 januari 
bijeen in de kantine van 
SV ‘s-Graveland. Op uit-
nodiging van de gemeente 
denken en werken zij mee 
aan een sportakkoord voor 
Wijdemeren.
 
Sporten is gezond, maar bo-
venal leuk en brengt mensen 
bij elkaar. Daarom zou ieder-
een z’n leven lang plezier moe-
ten kunnen beleven aan spor-
ten en bewegen. Met goede 
toegankelijke sportmogelijkhe-
den in de buurt en een omge-
ving die uitnodigt tot bewegen. 
Om een boost te geven aan 
zo’n positieve sportcultuur is 
het sportakkoord in het leven 
geroepen. Een initiatief dat de 

gemeente Wijdemeren graag 
ondersteunt, zonder zich er al 
te veel ‘mee te bemoeien’ ver-
duidelijkte wethouder Rosalie 
van Rijn. Ze noemde zichzelf 
dan ook ‘te gast’ bij de bijeen-
komst en liet het woord graag 
aan de sport- en beweegaan-
bieders zelf.
 
HET KOMT VAN GE-
MEENTE, MAAR HET 
IS VAN DE GEMEEN-
SCHAP, VAN ONS 
ALLEMAAL
 
Geld van het Rijk
Voor het opstellen van een 
sportakkoord heeft het Rijk 
geld beschikbaar gesteld om 
een sportformateur aan te stel-
len. Wijdemeren heeft daarbij 
gekozen voor Ine Klosters, een 
inwoner uit Nederhorst den 
Berg die het proces gaat be-
geleiden. Daarnaast biedt het 

Rijk 20.000 euro per jaar om 
de gemaakte afspraken te rea-
liseren. “Het komt van de over-
heid, van de gemeente, maar 
het is van de gemeenschap” 
benadrukte Klosters. “Het 
sportakkoord is van ons alle-
maal. Iedereen krijgt de ruimte 
om mee te denken en mee te 
doen. Om samen uitdagingen 
aan te gaan, zodat we sporten 
en bewegen meer kunnen sti-
muleren.”
 
Zes thema’s
Het sportakkoord omvat zes 
thema’s om mee aan de gang 
te gaan: duurzame infrastruc-
tuur, vitale sportaanbieders, 
van jongs af aan in beweging, 

positieve sportomgeving, in-
clusieve sportomgeving en 
topsport inspireert. Vanuit de 
gemeente is de wens om in 
ieder geval na te denken over 
bewegen voor senioren. Ne-
derland vergrijst immers en 
in Wijdemeren gaat dat nog 
sneller dan in de rest van het 
land. Uiteraard is er ook ruimte 
voor de andere thema’s, waar-
bij één van de aanwezigen een 
pleidooi deed voor ouder-kind 
bijeenkomsten. “We zijn te laat 
als we met senioren beginnen. 
We moeten ons ook richten op 
veertigers. Als zij gaan sporten 
dan blijven ze sporten” was de 
motivatie.
 

Veel ideeën
Met energie en enthousiasme 
startte vervolgens het brain-
stormen met elkaar. Vereni-
gingen, zorg en commerciële 
aanbieders deelden hun plan-
nen en ambities. Zo kwamen er 
ideeën naar voren om meer sa-
men te werken, om activiteiten 
te combineren en te centralise-
ren. Ook was er de suggestie 
om een markt te organiseren 
waarbij alle aanbieders zich 
kunnen presenteren. Voor 
kinderen zou dat bijvoorbeeld 
kunnen in de vorm van een 
open sportdag. Veel draagvlak 
was er verder voor de strip-
penkaart, een soort kennisma-
kingsabonnement voor meer-
dere sporten waarbij je kunt 
uitproberen wat er bij je past.
 
Denk mee
Sportformateur Ine Klosters 
gaat het plan verder uitwerken, 
daarbij bijgestaan door een 
aantal aanwezigen die samen 
de kerngroep vormen. Inwo-
ners uit Wijdemeren die nog 
aanvullende tips en wensen 
hebben kunnen contact opne-
men met Ine Klosters via info@
sportakkoordwijdemeren.nl.
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BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

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

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Wo. 5 februari:  19.00 uur:
 Rozenkransgebed.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 9 februari:  10.00 uur:
 W. Balke.
                         18.30 uur:
 Ds. A. van Duinen.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 9 februari:  10.00 uur:

      Ds. H. Bouma.

 Beukenhof 
 Zo. 9 februari:  11.15 uur:
 Ds. A. van Duinen.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 9 februari:  9.30 uur:
 Ds. J.D. Smit.

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
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          035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             035 - 588 90 60
Receptenlijn 24 uur               035 - 588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen 8-17 uur            035 - 588 90 60
Telefonisch advies 8-17 uur             035 - 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 7   035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon   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
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   085 - 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

De winter is in mijn hoofd,
maar de eeuwige lente is in mijn hart.

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.

6,95

5,95 

Hacheepakket
500 gram hacheevlees 
gesneden uien en kruiden

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Per stuk

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

Vanaf de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de Rading zijn wij via de Lindelaan goed bereikbaar
Voor de winkel kunt u uitgezonderd donderdag parkeren

Vleeswarentrio:
100 gram corned beef
100 gram salami
250 gram leverworst

Doe mee metonze kassabon-actie en maak kans op leuke prijzen
Zie uitleg inde winkel
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Leden Natuurmonumenten
Tegen vaarverbinding
WIJDEMEREN  
Leden Natuurmonumen-
ten zien vaarverbinding 
als onnodige bedreiging 
voor rust en natuur.
 
Natuurmonumenten is op 
27 en 30 januari met ruim 
85 leden in gesprek gegaan 
over de plannen voor een 
vaarverbinding tussen de 
Loosdrechtse plassen en het 
Hilversums kanaal. De leden 
zijn in grote mate eensgezind. 
De rust en rijke natuur van het 
gebied gaat hun aan het hart 
en de zonering van drukke en 
juist rustige plassen vinden 
ze uniek aan de Vechtplassen 
en moet behouden blijven. 
De meeste leden geven een 
duidelijk ‘nee’ tegen de vaar-
verbinding. Het gebied wordt 
voor de lange termijn struc-
tureel verpest voor onzeker 
korte termijn gewin, zoals één 
van de deelnemers kernach-
tig verwoordde. Het statement 
werd met applaus ontvangen. 

Aan de hand van het MER, 
de eigen kennis en nu ook de 
mening van de leden bepaalt 
Natuurmonumenten binnen-
kort haar definitieve stand-
punt over een vaarverbinding 
van Loosdrecht naar Hilver-
sums kanaal.
 
Geen meerwaarde
De avond startte met een 
toelichting op de natuurvisie 
van de Vechtplassen en het 
MER-rapport. Daarna hebben 
de leden in groepjes gespro-
ken over hun betrokkenheid 
bij het gebied, hun mening en 
argumenten over de vaarrou-
te en het MER. Er bleek een 
enorm grote betrokkenheid. 
Veel leden blijken zelf ook 
in het gebied te varen, maar 
velen zien desondanks geen 
meerwaarde in een nieuwe 
vaarroute. Ook hebben ze 
nagedacht over mogelijke 
andere vormen van (water)re-
creatie die passend zijn bij het 
gebied en die geen schade 

toebrengen. Er is vooral be-
hoefte aan meer fiets- wandel 
en kanoroutes. Leden pleiten 
ook voor het versterken van 
de vitaliteit van het gebied en 
het ‘opkrikken’ van de voor-
zieningen voor waterrecrea-
tie, met name in Loosdrecht.
 
Enorme belangstelling
Voor de bijeenkomst was 
grote belangstelling. Zelfs de 
tweede avond die als reser-
ve-avond diende was overte-
kend. Diegene die niet kon-
den deelnemen, is gevraagd 
via de mail hun mening en 
argumenten te geven.
 
Onderzoek effecten
De effecten van een vaarrou-
te is onderzocht in het kader 
van het gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen. Natuur-
monumenten is partner van 
het gebiedsakkoord omdat 
de organisatie erin gelooft 
dat met een integrale aanpak 
van het gebied zowel de na-

tuur, economie en waterkwa-
liteit er beter van worden. Per 
saldo is het gebiedsakkoord 
beter voor de natuur. Met 
het gebiedsakkoord heeft 
Natuurmonumenten nog niet 
ingestemd met de vaarrou-

te. Uiterlijk 12 februari dient 
Natuurmonumenten haar 
zienswijze in bij de gemeente 
Wijdemeren over de vaarrou-
te. De mening van de leden 
wordt daarin meegenomen.

Commissie-
praat
Het nieuwe vergaderen
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In de 3 commissies Ruimte 
& Economie, Maatschap-
pelijke & Sociale Zaken en 
Bestuur & Middelen van 
vorige week werden vra-
gen gesteld, voorstellen 
besproken en waren er ha-
merstukken. Alles ter voor-
bereiding op de gemeente-
raad van 6 februari a.s.
 
Voorafgaand aan de vergade-
ring liep een proef in het kader 
van ‘het nieuwe vergaderen’. 
Inwoners kunnen in de hal van 
het gemeentehuis op informe-
le wijze in contact treden met 
de lokale politici over aller-
hande onderwerpen. Het was 
komisch om te zien dat bij de 
eerste keer bijna iedereen zich 
wierp op twee heren (zie foto).

 
 
ZE WILDE GEEN 
BLOKKENDOOS OP 
DEZE PLEK
 
Maatvoering
Sieta Vermeulen (VVD) verliet 
de raadzaal, toen het ging om 
een aanvraag voor de bouw 
van een recreatiewoonschip 
voor haar familie. Gelegen 
achter de Dammerweg aan 
de Vuntusplas. Er is een ont-
heffing nodig vanwege het be-
stemmingsplan. Het gaat om 
een ark van 18 bij 6 en 4,5 m. 
hoog. Het werd geen hamer-
stuk, omdat DLP ‘er Wijnen 
wel bedenkingen had. Ze wilde 
‘geen blokkendoos’ op deze 
plek. Bovendien laakte ze het 
proces naar een nieuwe maat-
voering. Zowel de wethouder 
als de andere partijen vonden 

de maten wel passend. Het is 
slechts een ontwerp, zei Dui-

kersloot (DB), iedereen kan 
nog reageren.

 Foto: Rene Koster

 Foto: Douwe van Essen
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‘Donders goed oppassen 
met die natuurplannen’
BAKEN officieel opgericht

Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
Voordat de vereniging 
Belangen Ankeveense 
Kortenhoefse Eigenaren 
(inzake) Natuurgronden 
(BAKEN) officieel werd 
opgericht, namen de le-
den in de Oude School 
vorige week dinsdag deel 
aan een presentatie van de 
provincie Noord- Holland 
over de natuurrealisatie 
in Kortenhoef-Oost. Het 
wantrouwen werd bepaald 
niet weggenomen. Voorzit-
ter Matthijs van den Adel 
sprak van ‘jongleren met 
woorden’, omdat er weinig 
nieuws was. De bestaans-
grond van BAKEN in ver-
zet tegen het natuurplan 
was zijns inziens bewezen: 
“We zullen donders goed 
moeten oppassen.”
 
Ronald Louwman en Robbert 
de Wit, sectormanager en eco-
loog van de provincie, waren 
zich bewust van het feit dat de 
start van het natuurplan onge-
lukkig was. Teveel van boven-
af, gescherm met onteigenen, 
slechte of geen informatie 
naar de eigenaren. Die zich 
overvallen voelden toen de 
provincie op pad was om de 
gronden van de hobbyboeren 
om te zetten naar nat schraal-
land waar geen vee meer zou 
kunnen grazen. Hetgeen ne-
gatieve gevolgen zou hebben 
voor de waarde, ook het ka-
rakter van het landschap zou 
totaal veranderen. Het ging op 
deze avond grofweg om de 

weilanden tussen Kortenhoef-
sedijk en Emmaweg, Korten-
hoef- West en Ankeveen wor-
den later uitgewerkt.
 
Inrichtingsplan
Nu wil men samen met de ei-
genaren zoeken naar oplos-
singen die breed gedragen 
worden. Eerst kwam de uitleg 
dat de ecologische visie een 
‘bouwsteen’ is van een alge-
meen inrichtingsplan. In dat 
geheel gaat het ook om het 
stopzetten van de verromme-
ling met bedrijven aan de Em-
maweg en de bouw van boer-
derijwoningen (plan VLEK), 
het saneren van de vuilstort, 
de aanleg van de Groene-
woud- waterwoningen en het 
creëren van recreatieve voor-
zieningen. Qua natuur heeft 
de provincie vastgelegd dat 
er een ‘robuust’ watersysteem 
moet komen, waarin krabben-
scheer en fonteinkruid welig 
tieren, met schraal grasland. 
Het verminderen van de mest-
stoffen is een kernpunt. Vol-
gens de sprekers was het wa-
ter ernstig besmet met mest. 
Of dat kwam door de hobby-
boeren werd stevig betwist. 
Diverse eigenaren zeiden dat 
er nauwelijks intensieve vee-
teelt was de afgelopen decen-
nia. Krijn Spaan wees op de 
slechte waterkwaliteit van het 
Hilversums Kanaal dat van 
grote invloed was op de Kor-
tenhoefse polder. De ambities 
van Noord-Holland staan vast, 
zeiden de heren. “Maar de to-
tale inrichting kun je beïnvloe-
den.”

Medegebruiker
De wijziging leek te zitten in 
het begrip ‘medegebruiker’ 
waarbij een eigenaar mee-
werkt aan meer natuur, op 
twee soorten graslanden. 
Waarin geen plaats is voor 
agrarische bedrijven, maar wel 
voor begrazing. De schapen 
en koeien kunnen dan blijven 
rondlopen. Bij een waarde-
daling zal Noord-Holland de 
schade compenseren. Offici-
eel is onteigening nog niet uit 
beeld, maar als ‘zelfrealisatie’ 
wordt overgenomen, kan het 
provinciebestuur die stap wel 
nemen.
 
De zaal bleef kritisch. Krijn 
Spaan zei wat velen dachten:
 
‘EIGENLIJK BENT U 
ONS EEN BEETJE 
AAN HET ZOET HOU-
DEN, MAAR HET GAAT 
GEWOON DOOR’
 
BAKEN
De formaliteit van de oprich-
ting van BAKEN was snel af-
gerond. De club die ongeveer 
75% van de eigenaren telt die 
samen bijna 250 ha. in bezit 
hebben, zal blijven strijden te-
gen de huidige plannen. Voor-
zitter Van den Adel sprak z’n 
bittere teleurstelling uit over 
het feit dat de gemeente niet 
had gereageerd op de brief 
van begin december waarin 
BAKEN zijn zorgen uiteen-
zette. Meer info over BAKEN, 
mail naar:
2019baken@gmail.com.

Heren
Knippen     € 17,-
Knippen & baard scheren     € 27,-
Baard scheren    € 10,-
Baard trimmen    €   5,-
Knippen en wassen     € 20,-
Kinderen t/m 12 jaar     € 14,-
Hoofd kaal scheren     € 14,-
Wassen     €   3,-

Een complete behandeling:
Knippen, scheren en wassen voor €25,-

Februari actie!

Open van 09.00 tot 18.00 u, vrijdag tot 20.00 u.
maandag gesloten. Zaterdag van 09.00 tot 17.00 u.

Nootweg 35 1231 CP Loosdrecht

Deze actie is alleen geldig bij inlevering van deze advertentie (of een foto van de advertentie)

035-208 49 66

€25,-KNIPPEN + SCHEREN+ WASSEN

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

 Foto: 6 van de 7 bestuursleden
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Nederhorst-Noord lijkt mogelijk
Nieuwe kansen met slechts  
1 weidevogel
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
VVD ‘er Sieta Vermeulen 
vroeg tijdens de commis-
sievergadering Ruimte en 
Economie aan wethouder 
De Kloet hoe het staat met 
een bouwplan van 150 wo-
ningen in de Horn- en Kuij-
erpolder.
 
Ontwikkelaar Kennemerland 
zag nieuwe kansen nu er 
slechts één vogel is waarge-
nomen in het beschermde wei-
devogelleefgebied. Jan-Jaap 
de Kloet is voortvarend aan 
de slag, zei hij. Na gesprekken 
met provinciebestuurders die 
bereid waren mee te denken 
met het idee om buitenstede-
lijk te bouwen, komt er een 
schets waar hij ‘de boer mee 
op gaat’. Met twee steden-
bouwkundigen (Wijdemeren 
en Kennemerland) en een 

ecoloog wil hij aantonen dat 
wonen in een overgangszone 
van bebouwing naar natuur 
mogelijk is.
 
SLECHTS 6 HA. VAN 
DE TOTALE 165 HA.
 
Nanne Roosenschoon (D66) 
stond er volledig achter, te-
meer daar het gaat om een 
klein plan dat slechts 6 ha. van 
de totale 165 ha. weideland-
schap beslaat. Volgens San-
dra van Rijkom (PvdA/GrL.) is 
het een dilemma voor de pro-
vincie: natuur of woningbouw. 
In tegenstelling tot eerdere uit-
spraken was de fractie nu niet 
mordicus tegen, wel graag so-
ciale woningbouw. Wel fel te-
genstander was Renée Wijnen 
van De Lokale Partij. Zij wil 
de natuur koesteren, woning-
bouw kan op andere plekken. 
Bovendien nam zij het weide-
vogelonderzoek niet serieus, 

omdat de titel ‘Afdoend onder-
zoek’ duidde op verminderd 
kritisch inzicht. Dorpsbelanger 

Rob Duikersloot was wel vóór 
woningbouw. Hij wees op fel-
le tegenstand van een werk-

groep in de ernaast liggende 
Schilderswijk.

Gigantisch tekort herinrichting 
‘Tussen de rotondes’
‘Kunnen we ‘t hier wel?’
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Met nauw verholen emotie 
maakte verkeerswethou-
der Boermans bekend dat 
er een tekort is van 420.000 
euro op de herinrichting 
van de Oud-Loosdrecht-
sedijk tussen de rotondes. 
Het gaat om een traject 
van 1,2 km. vanaf de Krom-
me Rade tot aan de brand-
weerkazerne.
 
Aan het begin van de commis-
sie Ruimte en Economie over-
viel de wethouder de leden 
met deze onaangename ver-
rassing. Door een te laag inge-
schatte indexatie, het vergeten 
van één post in de kredietaan-
vraag en hogere technische 
kosten werd al in december 
duidelijk dat het budget van 2 

miljoen fors overschreden zou 
worden. 420.000 extra op een 
totaalplaatje van twee miljoen 
is een overschrijding waar 
Joost Boermans buikpijn van 
kreeg, zei hij. Wel is het moge-
lijk om dit bedrag op te vangen 
binnen het huidige Investe-
ringsplan. In februari doet de 
wethouder een nieuwe kre-
dietaanvraag bij de gemeen-
teraad. Wie er verantwoorde-
lijk is en hoe dit heeft kunnen 
gebeuren wordt uiteraard 
onderzocht, zowel op het ge-
meentehuis als door externe 
deskundigen. De wethouder 
wilde niet vooruit lopen op de 
uitslag van dat onderzoek. Het 
goede nieuws is dat aannemer 
KWS op schema werkt, op 6 
april kan de weg open.
 
CDA ‘er Torsing was met stom-
heid geslagen. Hij wees op 

eerdere gevallen van fouten 
bij wegenbouwprojecten. “Ik 
vraag me of we het hier wel 
kunnen, ik ben hier doodziek 
van.” Daarmee doelde hij de 
op de bekwaamheid van de 
afdeling die verantwoordelijk 
is voor de infrastructuur.
 
AL MET AL IS ‘TUS-
SEN DE ROTONDES’ 
EEN BLOK AAN HET 
BEEN VAN WIJDEME-
REN
 
In 2018 moesten de werk-
zaamheden plotseling worden 
afgebroken, omdat er ook fou-
ten waren gemaakt. Uit het fei-
tenrelaas toentertijd kwam niet 
klip en klaar naar boven wie er 
verantwoordelijk was. Al met 
al is ‘Tussen de rotondes’ een 
blok aan het been van Wijde-
meren.

Bij een andere wegrenovatie 
had Boermans wel positief 
nieuws. Het onderzoek naar 
de aanleg van een damwand 
langs de Kortenhoefsedijk is 
afgerond. Het ziet ernaar uit 

dat die beschoeiing binnen het 
bestaande budget kan worden 
voldaan. De werkzaamheden 
beginnen echter niet voor de 
zomer.

 Foto: Wethouder Jan-Jaap de Kloet (Douwe van Essen)



Woensdag 5 februari 2020
6

Woning in Loosdrecht
Binnen kijken bij een houtskeletbouwwoning

LOOSDRECHT  
In Loosdrecht is een 
houtskeletbouw woning 
opgeleverd. Houtskelet-
bouw, een bouwproces dat 
uitblinkt in duurzaamheid , 
is erg in opkomst.
 
Om u kennis te laten maken 
met houtskeletbouw organi-
seert bouwer Presolid Home 
samen met de bewoners een 
Open Huis.
 
Bij houtskeletbouw zijn de dra-
gende elementen in het huis 
gemaakt van hout. Hierdoor 
ontstaat een prettig woonkli-
maat en goede akoestiek in de 
woning.
 
De eigenaren hebben gekozen 
voor houtskeletbouw vanwege 
de vele mogelijkheden van 
deze bouwwijze in combina-
tie met de snelheid waarmee 
wordt gebouwd. Tevens is de 
uitstekende isolatie een pré. In 
samenspraak met de architect 
van Presolid Home is er een 
ontwerp gemaakt volgens de 
bouwregels van het plan.
 
Houtskeletbouw heeft veel 
voordelen ten aanzien van de 
traditionele bouw. Indien es-
thetisch en technisch verant-
woord zijn de mogelijkheden 
legio.

De positieve kenmerken van 
houtskeletbouw zijn enorm, 
er wordt immers gebruik ge-
maakt van een duurzaam en 
volledig recyclebaar basisma-
teriaal (hout). Daarom is deze 
methode de manier om ook de 
Co2 uitstoot tijdens een bouw-
proces reduceren.
 
Met houtskeletbouw worden 
gezonde, comfortabele en 
waardevaste woningen gerea-
liseerd die ook nog bijdragen 
aan een beter milieu.
 
Open Huis
Om ook andere geïnteres-
seerden bekend te maken met 
de mogelijkheden van hout-
skeletbouw hebben de bewo-
ners hun woning beschikbaar 
gesteld voor een Open Huis 

op zaterdag 15 februari, van 
10.00 tot 14.00 uur.
 
Om voldoende tijd voor u te re-
serveren is bezichtiging alleen 
mogelijk op afspraak. Kijk op 
www.presolidhome.nl voor het 
maken van een afspraak!
 
Over Presolid Home, uw bou-
wer uit Twente!
 
Presolid Home is al ruim 35 
jaar actief in de particuliere 
woningmarkt en gespecia-
liseerd in het ontwerpen en 
fabriceren van houtskelet wo-
ningen.
 
Een enthousiast team van 
gemotiveerde medewerkers, 
vaste onderaannemers en le-
veranciers staat voor u klaar.

Hakken klaar terwijl
u wacht of winkelt

GUN SCHOENEN EEN 2E RONDE
WEGGOOIEN IS ZONDE

Gijsbrecht van Amstelstraat 99
Hilversum - Hoek Neuweg
035 - 77 26 158

Openingstijden:

Ma: gesloten
Di t/m vr 8:30 - 17:30 uur
Za: 8:30 - 16:00 uur

   

Wij zoeken jong talent om samen impact te maken 

In het MKW traineeship maak jij maatschappelijke impact en 
kickstart je jouw persoonlijke ontwikkeling. Je werkt in anderhalf 
jaar tegelijkertijd bij twee verschillende corporaties in de regio 
aan een interessante opdracht. De directeur-bestuurders zijn jouw 
directe opdrachtgever en steunen je. In de trainingen leren jij, je 
medetrainees én de bestuurders van de corporaties hoe je inno-
veert en organisatie meeneemt in verandering die ertoe doet. Je 
ontwikkelt je leiderschap, creatieve skills, leert van mensen uit het 
veld over thema’s als digitalisering en duurzaamheid en spart met 
je mede-trainees. Dit alles onder de professionele begeleiding van 
de makers van Talent in Huis, het nationale traineeprogramma van 
woningcorporaties. 

In een team met collega trainees vraagstukken oplossen 
Je maakt deel uit van een gedreven team van 12 mensen uit 
verschillende regio’s en met verschillende achtergronden. Samen 
volg je de trainingsdagen van het programma. Bovendien werk je in 
kleine teams aan vraagstukken die bij meerdere woningcorporaties 
spelen. Zo versterk je elkaar en maak je samen impact. 

Wie ben jij? 
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding, bijvoorbeeld als
   bedrijfskundige of sociaal geograaf. 
• Je deinst niet terug voor complexe maatschappelijke en organisa-
   tie vraagstukken. 
• Je hebt maximaal drie jaar werkervaring en je bent op zoek naar 
   een eerste óf tweede baan.
• Je bent bereid flink te investeren in je persoonlijke en professio-
   nele ontwikkeling. 
• Je bent niet bang voor verantwoordelijkheid en kan mensen 
   meekrijgen. 
• Je hebt zin om je in te zetten voor goede huisvesting voor mensen 
   met een klein inkomen. 

Wat bieden we jou? 
• Een uitdagende functie bij twee maatschappelijk betrokken 
   werkgevers in de regio. 
• Een professioneel trainingsprogramma van anderhalf jaar (start:  
   mei 2020) van meer dan 20 dagdelen op het gebied van persoon-
   lijk leiderschap, kennis en skills. 
• Directe samenwerking met de bestuurders én een mooie groep 
   mede-trainees. 
• Een salaris op basis van schaal G van de CAO Woondiensten
   (ca. € 2.700 bruto).
• Reiskostenvergoeding.

Interesse? 
Solliciteer voor 2 maart door je motivatie en cv te sturen aan
mkw@aedes.nl t.a.v. Bram Lipsch en Mark Drost.

Vonderweg 6 - Enter - Tel: 0547 38 40 77 - info@presolidhome.nl - www.presolidhome.nl

OPEN HUIS IN
WELKOM BIJ ONS Een 

droomhuis 

voor elk 

budget

LOOSDRECHT
Zaterdag 15 februari
van 10.00 - 14.00 uur. 
Bel ons voor een afspraak!

Wij hebben in Loosdrecht een prachtige woning gerea-

liseerd. Wij organiseren een “Open Huis op locatie” 

voor geïnteresseerden en aspirantkavelbezitters die 

een woning naar eigen wens willen laten bouwen. 

Om voldoende tijd voor u te reserveren is bezichtiging 

alleen mogelijk op afspraak. Bel of mail voor het 

maken van een afspraak en adresgegevens.
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Terecht verlies SV Loosdrecht
Door: Nick Doppenberg
 
LOOSDRECHT  
Zaterdag 1 februari is de 
dag die in de boeken is 
gegaan als een totale ver-
nedering voor SV Loos-
drecht. Een wedstrijd die 
aan het einde van het sei-
zoen nog wel eens door-
slaggevend zou kunnen 
zijn.
 
De formatie van trainer Ver-
sluis is schandelijk 2-0 onder-
uit gegaan tegen CDW uit Wijk 
bij Duurstede. Vanaf de 1e mi-
nuut tot aan de laatste minuut 
heeft Loosdrecht geen vuist 
kunnen maken. Welgeteld 
over de hele wedstrijd heeft 
Loosdrecht drie kansen gekre-
gen, waarvan één cadeau van 
de goalie van CDW. Die wer-
den echter niet afgerond en dit 
sluit aan bij het wedstrijdbeeld 
van de middag.
 
CDW dat daarentegen met 
veel lef, druk en strijd speelde 
dwong hier de succesformatie 
van Versluis goed terug. De 

overwinning is meer dan ver-
diend. SVL staat nu op een ge-

deelde 2e plaats, op één punt 
van koploper Maarssen.

 
 
 

Wijdemeerse kunstenaars in Huizer 
Museum
Krakend Koud t/m 18 april
Door: Herman Stuijver
 
HUIZEN   
Op de warmste eerste 
februari sinds decennia 
konden inwoners van Wij-
demeren gratis de ten-
toonstelling Krakend Koud 
bezoeken in het Huizer 
Museum. Een aanrader. Er 
werden ruim 60 geïnteres-
seerden uit de zes dorpen 
geregistreerd. Bestuursle-
den van de St. Kunstbezit 
‘s-Graveland waren aan-
wezig voor uitleg.
 
In deze tentoonstelling gaat 
het om het thema ‘Winter in 
het Gooi’ met sneeuwland-
schappen en schaatspret. In 
het knusse museum tref je een 
variëteit aan van tekeningen, 
etsen, litho’s en aquarellen 
tussen het plassengebied en 

de Zuiderzee. Van de 38 kunst-
schilders verbleef een aantal 
voor kortere of langere tijd in 
Kortenhoef en Loosdrecht. 
Van wie Martien Beenen, de 
enige nog levende artiest is. 
Verder namen als Bernard 
van Beek, Ernst Leyden, An-
ton Smeerdijk, Dirk Smoren-
berg, Louis Stutterheim, Adri-
aan Vermeulen, Barend van 
Voorden en Karel Willerding. 
Directeur Nienke de Wit en 
Kunstbezit- bestuurslid Pim 
van Groeningen vertelden 
enthousiast over een aantal 
kunstwerken.
 
WIE DE WIJDEMEER-
SE KUNST NOG WIL 
BEWONDEREN, MOET 
ZEKER NAAR HUIZEN 
AFREIZEN
 
Over het betwiste Schilders-

huis in de sneeuw in Loos-
drecht van de internationaal 
bekende Ernst Leyden meldde 
Van Groeningen dat ten lan-
gen leste een professioneel 
taxateur het bestempeld heeft 
als echt. Dat wordt onder meer 
ondersteund door een taxatie-
prijs die de aankoopprijs ruim 
oversteeg. Een schilderij van 
Anton Smeerdijk met zicht op 
de Kortenhoefsedijk riep de 

vraag op hoe realistisch een 
weergave is. Wethouder Jan-
Jaap de Kloet zag een beken-
de boerderij die niet thuishoor-
de op deze plek. Het ging de 
schilders in hoofdzaak om een 
mooie compositie, dan werd er 
weleens geschoven met een 
beeld. Een winters landschap 
in het pikkedonker van Ba-
rend van Voorden, met alleen 
de contrasterende sneeuw en 

een witte maan, is imposant. 
Ook is het genieten van de 
kleurrijke Ankeveense ijsbaan 
van Martien Beenen en vele 
karakteristieke locaties in Oud 
Kortenhoef van Van Beek en 
Smorenberg. Wie de Wijde-
meerse kunst die veelal in het 
gemeentehuis hangt, nog wil 
bewonderen, moet zeker naar 
Huizen afreizen.

 Foto: Slotoffensief van de oranjehemden (foto: Piet van 
Bemmelen)
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GooiTV
REGIO   
Vanaf woensdag 5 febru-
ari 2020 zendt GooiTV het 
volgende programma uit: 
In TV Magazine is er aan-
dacht voor diverse onder-
werpen die in deze regio 
spelen.

In Zicht op Hilversum wordt 
stilgestaan bij onderwerpen 

die van belang zijn voor de 
bewoners van Hilversum. Dit 
maal wethouder Jan Kast-
je. In In Derde Termijn praat 
Ruud Bochardt met Rolien 
Bekkema (PvdA) en Maar-
ten Balzaar (D66) over een 
eventueel vuurwerkverbod in 
de gemeente Gooise Meren. 
Vanaf woensdag 12 februari 
2020 zendt GooiTV het vol-

gende programma uit: In TV 
Magazine is er aandacht voor 
diverse onderwerpen die in 
deze regio spelen. In Zicht op 
Hilversum wordt stilgestaan bij 
onderwerpen die van belang 
zijn voor de bewoners van Hil-
versum. Yvette de Vries praat 
met burgemeester Han Ter 
Heegde over actuele zaken in 
Gooise Meren.

 
 

                 
               

       
    

     
          
 

 
 

                                        
 

                 Bestaat 25 jaar !!!!!!!!!!!!! 
           Daarom deze leuke JUBILEUM~ACTIE : 
3 GANGEN KEUZE MENU van de hele 
                    ***MENUKAART*** 
            € 25.=  !!!!! Niet te geloven toch ?!? 
                Alle VOORGERECHTEN 
                  HOOFDGERECHTEN 
 (Zeetong, Tournedos & Lamsschouder extra * € 5.=)  
                          DESSERTS 

                          
                                 Op maandag, woensdag en donderdag !!  

                                            ********** 
         

            
 

’t Bruggetje, gewoon doen !!! 
 
 Oud Loosdrechtsedijk 52     OP DINSDAG GESLOTEN 
1231 NB  LOOSDRECHT                  GROTE 
   TEL : 035 – 5824433                   PARKEERPLAATS 
     info@bruggetje.nl             www.bruggetje.nl 
 

C
Woningbouwvereniging 

Vecht en Omstreken
Bezoekadres: 
Poeldijk 2 te Breukelen
Maandag t/m vrijdag 
8.30 - 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt u 
uitsluitend terecht op afspraak.

Bezoekadres: 
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag en donderdag
8.30 - 13.30 uur

Postadres: 
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Telefoonnummer: 
(0346) 25 94 90
Toets 1 voor het melden van een 
reparatieverzoek!

Wij zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar 
van 8.00 tot 16.00 uur

Deze pagina wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van 
Woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken. 
De pagina verschijnt 4 x per jaar.

Voor vragen over de inhoud of 
suggesties voor onderwerpen 
kunt u contact opnemen met 
Woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken.

www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl

Samen dementievriendelijk

Nieuwe spelregels WoningNet
In de huisvestingsverordening van regio Utrecht staan de spelregels voor de 
verdeling van sociale huurwoningen. Wat betekent dit voor uw inschrijving 
bij WoningNet? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Duurzaam en comfortabel wonen in Breukelen

Behoud inschrijfduur
Stel, u vindt een woning via Woning-
Net, maar u twijfelt of dit de woning is 
waarvoor u uw inschrijfduur wilt op-
geven. Voor veel woningzoekenden een 
reden om de aanbieding te weigeren en 
verder te zoeken. Daarom verandert 
dit. Vanaf 1 juli krijgt u 75% van uw 
inschrijfduur terug als u een woning 
heeft gevonden. Om van deze regeling 
gebruik te maken schrijft u zich bin-
nen een jaar opnieuw in en betaalt u de 
inschrijfkosten van WoningNet.

De gemeenten en woningcorporaties 
hopen dat mensen door deze regeling 
eerder en vaker verhuizen. Zo komen 
er ook meer woningen vrij voor star-
ters.

Van Groot naar Beter
Wordt uw woning te groot en wilt u 
kleiner gaan wonen? Dan krijgt u 

voorrang. Deze regeling bestond al 
in een paar gemeenten, maar gaat nu 
voor de hele regio gelden. Ook worden 
de voorwaarden eenvoudiger. Huurt 
u nu een sociale huurwoning van een 
woningcorporatie met minimaal vier 
kamers? Dan krijgt u voorrang op 
woningen met maximaal drie kamers. 
Het maakt niet uit hoe oud u bent. Zo 
woont u in een huis dat beter bij uw 
situatie past en komt er een grote wo-
ning vrij voor een gezin. Zorgt dat u
in uw profiel uw huidige woonsituatie 
goed hebt ingevuld.

Meer informatie
De zestien gemeenten in de regio 
Utrecht hebben samen de nieuwe huis-
vestingsverordening gemaakt. Wilt u 
meer weten over de huisvestingsveror-
dening? Kijk dan op de website van uw 
gemeente of de gemeente waar u wilt 
gaan wonen. 

Iedereen woont graag in een buurt waar 
het schoon en netjes is. U kunt hieraan 
bijdragen door te zorgen voor onkruid-
vrije paden en opritten, goede schuttin-
gen en een verzorgde tuin. 

Tuintips
Een verzorgde tuin is veiliger voor de 
omgeving. Een niet gesnoeide heg kan 
gevaarlijk zijn. Het kan het zicht op het 
verkeer belemmeren en brandgangen en 
trottoirs moeilijker begaanbaar maken.
- Maai regelmatig het gras.
- Verwijder het onkruid

  (tuin, terras, oprit).
- Snoei uw heg regelmatig.
- Verwijder overhangende takken.
- Houd uw erfafscheiding
in goede staat.

- Verwijder rondslingerend vuil.

Vergeet achterpaden en brandgangen niet
De brandgang achter uw woning kunt u 
beschouwen als een verlengstuk van uw 
tuin. U bent verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de brandgang die aansluit 
aan uw tuin. Het geeft u ongehinderd toe-
gang tot de tuin en dient tevens als vlucht-

weg bij eventuele calamiteiten. Verwijder 
het onkruid uit de brandgang. Gebruik 
de brandgang niet als verzamelplaats voor 
afval of grof vuil. De brandgang is geen 
opslagplaats, ook niet voor containers.
Breng frituurvet of olie naar het milieu-
station, giet het niet in de putjes in de 
brandgang.

Bij brand of ongelukken, gebruikt de 
brandweer deze paden om op moeilijk 
bereikbare plaatsen te komen. Het is dus 
voor ieders veiligheid heel belangrijk dat 
deze paden goed onderhouden worden.

Website
Op onze website vindt u veel 

informatie.  We proberen zoveel 
mogelijk vragen te beantwoorden, 

zodat het voor u duidelijk is 
en u snel verder kunt. Gebruik 

de zoekfunctie om snel de 
informatie te vinden die u zoekt!

Het verhaal 
van Joeri

Atrivé adviseur Joeri Zandvliet 
is het afgelopen jaar interim 
bestuurssecretaris geweest bij 
Woningbouwvereniging Vecht en 
Omstreken. Daarnaast werkte hij 
ook als projectleider aan specifieke 
opdrachten uit het ondernemings-
plan. “Zowel de traditionele taken 
van een bestuurssecretaris, als de 
werkzaamheden voortvloeiend uit 
het ondernemingsplan gaven veel 
voldoening. Je kunt iets structu-
reels voor de corporatie betekenen, 
maar het geeft je ook als adviseur 
energie. Win-win dus.”

Lees het hele verhaal 
op onze website.

Nieuwe service: dakgotenreiniging
Het vegen van de dakgoten valt onder het huurdersonderhoud. Voor veel 
huurders is dit echter best een opgave en daarom krijgen wij vaak het ver-
zoek of wij deze service kunnen aanbieden. We hebben goed nieuws voor u, 
vanaf nu is dat mogelijk! 

Jaarlijkse reiniging
Met de nieuwe service worden uw dak-
goten ieder jaar geveegd, zowel aan de 
voor- als achterzijde van uw woning. 
Uw dakgoten worden geveegd door de 
firma Klarenbeek. Zij komen in het 
najaar, als de meeste bladeren zijn ge-
vallen. Voordat zij uw dakgoot vegen, 
kondigen zij hun komst bij u aan. Met 

deze service voorkomt u verstopping 
van uw dakgoot en de afvoer van de re-
genpijp, wat leidt tot minder lekkages 
en overlast.
De kosten voor deze service bedra-
gen € 1,50 per maand. De kosten zijn 
servicekosten en worden geïnd bij de 
huurbetaling. Kijk op onze website 
voor meer informatie en aanmelden.

Alle medewerkers volgden een trai-
ning om goed te kunnen omgaan met 
dementie. De training werd verzorgd 
door samendementievriendelijk.nl. 

Deze kennis past goed binnen onze 
kernwaarden als organisatie: samen, 
oplossingsgericht, begripvol.

Onze huurdersbelangenorganisa-
tie heeft haar eigen website. Daar 
kunt u lezen wat de HBO voor u 
kan doen en wat u voor hen kunt 
doen. Ga naar www.hbovechten-
omstreken.nl

Aan de Schepersweg in Breukelen ver-
duurzamen wij 153 appartementen ver-
deeld over vier flats. De appartementen 
worden door ketenpartner Van Wijnen 
van binnen en buiten energetisch ver-
beterd en er wordt groot onderhoud 
gepleegd. Dit is een intensief project 

waarbij we zoveel mogelijk afstemmen 
en samenwerken met de bewoners.

We voldoen bij dit project ook waar mo-
gelijk aan de wensen van de bewoners. 
Want de woningen worden niet alleen 
energiezuiniger, ze worden ook comfor-

tabeler en gezonder. Bijvoorbeeld door 
minder tocht, dankzij nieuwe kozijnen 
en voldoende frisse lucht, dankzij een 
mechanische ventilatie. In de woningen 
worden ook alle toiletten vervangen en 
asbesthoudend materiaal wordt verwij-
derd. Bewoners maken zelf de keuze 

of zij hun badkamer en keuken laten 
renoveren.

Van Wijnen is momenteel druk bezig 
met het uitvoeren van alle werkzaamhe-
den. De betrokken bewoners worden op 
de hoogte gehouden van de planning. 

Jaarstukken
Op onze website kunt u onze 

uitgebreide jaarstukken 
over 2018 lezen. 

U vindt er ook een verkorte versie 
met de belangrijkste resultaten.

Tuinonderhoud 

We zoeken een Medewerker Wonen (32-36 uur)

Zit het klantvriendelijk zijn je in je bloed, probeer je elke dag het 
verschil te maken en draag je graag je steentje bij aan een organi-
satie die volop in beweging is? Mooi! Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen in deze functie?
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten (huurders 
en woningzoekenden). Je beantwoordt uiteenlopende vragen die 
binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, post en social 
media). Je zorgt voor de afhandeling van deze vragen, ziet erop toe 
dat afspraken worden nagekomen en dit koppel je tijdig terug aan 
betrokkenen. Daarnaast draag je je steentje bij aan diverse projec-
ten, zowel administratief als uitvoerend. 

Wat vragen we van jou?
Je bent klant- en resultaatgericht, omgevingsbewust en je hebt 
aandacht voor details. Je schakelt snel, houdt van variatie in je werk 
en kunt hierbij omgaan met pieken. Je hebt HBO werk- en denkni-
veau bij voorkeur aangevuld met ervaring met klantcontact. Je ziet 
altijd mogelijkheden en oplossingen. Je vindt makkelijk je weg in 
verschillende software. Een gezonde dosis humor wordt zeker op 
prijs gesteld!

Wat mag je van ons verwachten?
Een leuke, afwisselende baan in een kleine organisatie waar de 
jongste medewerker 23 is en de oudste dit voorjaar met pensioen 
gaat. Wij zijn als organisatie volop in beweging, wat mooie  kansen 
biedt aan onze medewerkers. In eerste instantie gaat het om een 
contract van een jaar met een salaris conform de CAO Woondien-
sten. Heb jij het in je mars, wil je bijdragen aan onze groei en zelf 
ook groeien? Aarzel niet en reageer dan zeker!

Wie zijn wij?
Wij zijn Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Goed wonen is 
voor ons meer dan een goede woning voor mensen met een klein 
inkomen. Wij weten wat er speelt in de regio en bij onze klanten en 
zoeken met onze partners voortdurend naar oplossingen om prettig 
wonen mogelijk te maken. Meer informatie op www.vechtenom-
streken.nl.

Herken jij je in dit profiel en word je graag onze nieuwe collega? 
Reageer dan door je cv en een korte motivatie te sturen aan
hrm@vechtenomstreken.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

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Karel Doormanlaan 52 • 1403 TN Bussum
035 631 31 99 • f.mol@fjmadvies.nl • www.fjmadvies.nl

Ferdinand Mol AA RB
Accountant & Belastingadviseur

450_FJM_Visitekaartje_03.indd   1 29-12-17   12:08

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

BIG Home Closet Garage 
SALE! Zat. 8 feb 10-16

Nieuw Loosdrechtse dijk 
161 

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en 

nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht

www.landgoedderading.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te Huur opslagruimte/
garagebox in Nw loosdrecht

3 bij 7
Info Pijnaker beheer bv

0653265336

Engelse taal leren bijles
mamdouh544@hotmail.com

LEOTUS MASSAGESALON
voor vrouwen en kinderen

o.a. ontspanningsmassage
Indiase hoofdmassage
fibromyalgie massage

www.leotus.nl

Mieke Pronk
Medisch pedicure

miekespedicurepraktijk.nl
Lid ProVoet

Bel voor een afspraak:
06-10063918

Te Huur Opslagruimtes 3x
7x10 mtr. Info 0355823238

Gez. bezorger op oproep
basis. Wij zoeken een 

leuke gepensioneerde man 
of vrouw die het leuk 

vindt om bestellingen weg
te brengen in het Gooi

en Omstreken. Werktijden 
tussen 09.00-13.00 en/of 
16.00-18.00 uur. Bel/mail
FAJÉ catering & events in
Hilversum 035-2019629
Mariette@fajecatering.nl
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Musical My Fair Lady
Muziektheater Spotlight 5-jarig jubileum

LOOSDRECHT  
Alweer 5 jaar geleden start-
te Muziektheater Spotlight 
met haar eerste productie, 
de jukebox-musical Hotel 
Gooilust.
 
Deze jukebox-musical, ge-
schreven en geregisseerd 
door Pauline van Eijk, werd 
met veel enthousiasme ont-
vangen in theater Kleintje 
Kunst in Hilversum. Daarna 
volgde een gewaagde stap 
naar de kleine zaal van thea-
ter Spant! in Bussum met de 
wervelende musical Joseph 
and the Amazing Technicolour 
Dreamcoat. Gevolgd door de 
klassieker West Side Story en 
de oer-Hollandse Ja zuster, 

Nee zuster in de grote zaal 
van Spant! Voor het jubileum 
is de Broadway musical My 
Fair Lady gekozen, een mu-
sical met geweldige kostuums 
en vol bekende melodieën als 
‘Zou dat nou niet zalig zijn’, 
‘Het Spaanse graan’, ‘Kom te-
rug en dans met mij’ en ‘Als ik 
straks de kerk maar haal’. Het 
is inmiddels traditie geworden 
om halverwege de repetitie-
periode een taartmoment te 
kiezen. Dat is goed voor het 
groepsgevoel en natuurlijk een 
mooi stukje pr. Op zaterdag 
18 april staat de muziek onder 
leiding van Matthijs Broers, de 
regie is in handen van Pauline 
van Eijk. www.muziektheater-
spotlight.nl of spant.org.

Bistro de Garde
Viert 2 jarig jubileum
‘S-GRAVELAND  
Januari 2018 opende Bis-
tro de Garde haar deuren 
in het mooie monumentale 
pand in s’-Gravenland. Om 
het 2 jarig jubileum te vie-
ren serveert de Garde een 
speciaal jubileum-veras-
singsmenu.
 
Bistro de Garde is gevestigd 
in een monumentaal pand 
aan het Zuidereinde in s’-Gra-
veland. Het was een donker-
bruin Restaurant, maar na de 
overname hebben Kevin en 
Lisa het interieur flink veran-
derd. De keuken is Frans ge-
oriënteerd en er wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van 
biologische streekproducten. 
Om de 3 maanden is er een 
nieuwe menukaart 3-gangen 
keuze van de gehele menu 
kaart €37,50 en daarnaast een 
maandelijks wisselend maand-
menu à € 27,50 dat bestaat uit 
seizoen producten.
Bistro de Garde is naast lunch 

en diner ook geopend voor een 
kopje koffie of borrel, maar u 
kunt er ook terecht om uw ver-
jaardag te vieren, vergadering 
of een feestavond.
 
Vanwege het 2 jarig bestaan 
serveert Bistro de Garde in 
februari een speciaal jubile-
um-verassingsmenu 3 gangen 
voor maar €22.50. De maand 
februari staat niet alleen in het 
teken van het jubileum. 8 fe-
bruari vind er een Dinnershow 
plaats. Zing, eet, drink en dans 
met Jeffrey Tanis en Bob van 
Veen en een mystery guest. 
14 februari staat in het teken 
van Valentijn. Verras u liefde 
met een 4-gangen diner voor € 
42,50 glaasje bubbels bij ont-
vangst en een presentje voor 
de dame. 20 februari wordt er 
een stampottenavond georga-
niseerd. Onbeperkt 3 soorten 
stampotten €15,-
De Dinnershows van Bistro 
de Garde worden meerdere 
malen per jaar georganiseerd 

en worden steeds bekender in 
de regio. Wilt u op de hoogte 

blijven van de activiteiten? 
Hou de website www.bistrode-

garde.nl in de gaten of onze 
Facebookpagina.

Laat je pakken in Theater 
De Dillewijn
ANKEVEEN  
Een leuke voorstelling 
voor kinderen vanaf 3 jaar.
 
Wat gaat hier gebeuren? Wil-
de achtervolgingen met de 
nieuwste camouflagetechnie-
ken, allerlei misverstanden en 
spannend achter-elkaar-aan-
ge-ren. Maar: wie pakt wie? 
En heeft hij dan wel de juiste 

te pakken? En is de weg niet 
veel leuker dan het uiteindelij-
ke doel? Kom genieten in The-
ater De Dillewijn!
 
De show
Drie ogenschijnlijk ‘volwassen’ 
presentatoren vechten in een 
tv-studio om aandacht. Alle-
maal willen ze de microfoon. 
En daar waar er twee vechten 

om één been gaat de derde er 
mee heen, genoeg reden voor 
een race met een verrassende 
eindstreep. Het fantasievolle 
decor biedt veel mogelijkhe-
den tot verstoppen, wegduiken 
en het betere poppenkastspel. 
Zo ontstaat een voorstelling 
in de geest van Tom en Jerry, 
De Dikke en de Dunne, Road 
Runner en Bugs Bunny maar 
dan op Duploniveau. Voor de 
allerkleinsten en iedereen die 
het stiekem nog steeds leuk 
vindt om verstoppertje te spe-
len.
 
‘PAK’ M’ is de opvolger van 
‘AaiPet’ die de afgelopen drie 
jaar meer dan dertigduizend 
kinderen over de hele wereld, 
waaronder ook De Dillewijn, op 
het puntje van hun stoel kreeg. 
Wederom met medemaker en 
componist Wim Conradi en ac-
teur Dionisio Matias.
 
BonteHond : PAK ‘M – vanaf 3 
jaar. Zondag 9 februari 2020. 
Aanvang 11.00
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BIKESHOP
LOOSDRECHT

Nootweg 51  | 1231 CP Loosdrecht | Tel. 035 - 582 70 18 | info@bikeshop-loosdrecht.nl | www.bikeshop-loosdrecht.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 20.00

zat. 9.00 - 17.00

De winkel blijft in dezelfde straat, zelfs maar 100 meter verderop (naast de Bruna)
 WIJ GAAN VERHUIZEN!

450 M2 FIETSPLEZIER!

BIKESHOPLOOSDRECHT

ONS NIEUWE ADRES: 
NOOTWEG 51 · 1231 CR  LOOSDRECHT

WIJ ZIJN ER ÓÓK VOOR AL UW
REPARATIES AAN HUIS ÉN ONDERWEG

KOM LANGS TIJDENS
DE OPENINGSWEEK

ZATERDAG 8 T/M
ZATERDAG 15 FEBRUARI

EN DRAAI ZELF JE
KORTING MET HET

BIKE TOTAAL
KORTINGSRAD
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6 februari
Een must voor iedere liefhebber van Bach
- Kortenhoef
Eén van de favoriete violisten van het publiek van 
Kunst aan de Dijk Kortenhoef, Noé Inui voert op don-
derdag 6 februari samen met het Charimuri-kwartet de 
Chaconne uit J.S. Bachs Partita nr. 2 in d-minor uit. 
In 1994 vond de Duitse musicologe Helga Thoene in 
zowel de beroemde Chaconne van Bach als in zijn ko-

ralen verwijzingen naar de dood van Bachs vrouw Maria. Noé Inui speelt in Het Oude Kerkje de vijf 
delen van de Partita afgewisseld met de verwijzingen uit de koralen vertolkt door vier zangers. Aan het 
eind klinkt een deel van de Chaconne opnieuw, maar dan gelijktijdig met citaten uit de koralen. Voor de 
pauze speelt Noé met pianist Laurens de Man, winnaar Jong Talent Prijs 2018, werk van Bach, Vitali 
en Corelli. Donderdag 6 februari 2020  | 20:15 uur | Het Oude Kerkje in Kortenhoef | zaal open vanaf 
19:30 uur kaarten via
www.kunstaandedijk.nl

8 februari
DE SPOTJES MAKEN EEN SNEEUWPOP - Nederhorst den Berg
Op 8 februari, gaan we niet in Kidswereld knutselen maar op bezoek in het De Kuyer, Jozef Israëlslaan 
2, waar we die ochtend te gast zijn. Geknutseld wordt er zeker wel! Het wordt een heel speciale Spotjes 
ochtend. De kinderen en de bewoners van het verzorgingshuis gaan een SNEEUWPOP maken. Heb 
je zin om mee te doen? Wij, het Spotjes team, zullen jullie om 10 uur in de hal van het verzorgingshuis 
ontvangen. Om 12 uur kunnen je ouders je wéér ophalen in de huiskamer op de begane grond. De 
kosten zijn €3. Het team zorgt weer voor wat lekkers en met elkaar maken we er een gezellig feestje 
van! Dus vergeet het niet, de ochtend duurt van 10 tot 12 uur, dit is afwijkend van de normale tijd in 
kidswereld. Tot zaterdag!

9 februari
OERRR Spoorzoeken en broodjes 
bakken met de boswachter
- ‘s-Graveland
Wandel zondag 9 februari mee met de bos-
wachter over de buitenplaatsen van ‘s-Grave-
land. 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-
Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn en 
Schaep en Burgh. Een pootafdruk, etensres-
ten 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 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.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-Graveland.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

16 en 17 februari
Zin in een muzikaal spektakel anders dan alle anderen? Dan moet je hier bij zijn!
In het nieuwe SBS6 programma ‘We 
Want More’ zullen muzikale talenten er 
alles aan doen om hun beste optreden 
te geven onder begeleiding van een 
grote live band. Zij worden beoordeeld 
door een jury van bekende namen uit 
de zangwereld, André Hazes, Ali B, 
Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en voor het eerst als jurylid: Davina Michelle! Wij zijn op zoek naar en-
thousiast publiek! Zin in een goed gevulde gezellige middag of avond uit en tegelijkertijd genieten van 
een show met de beste muziek? Meld je dan snel aan zodat jij een stoel in de zaal kunt veroveren! 
Aanmelden kan via:  www.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/
Let op: De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar./De opnames vinden plaats 
in Studio 24 te Hilversum/Bezoekers die slecht ter been zijn, rolstoelen en/of mindervaliden horen 
wij graag van tevoren zodat hier rekening mee kan worden gehouden/Alle gasten moeten zich legi-
timeren aan de deur./Er zijn geen pauzes tijdens de opname: een hapje en drankje wordt verzorgd.
Auditie opnames kunnen worden bijgewoond op:
Zondag 16 februari 2020, middag of avond. Maandag 17 februari 2020, middag of avond.

Elke dinsdag
Filosofische kring in
Het Spieghelhuys 
- Nederhorst den Berg
Filosofie kan de mens duide-
lijkheid verschaffen in de hecti-
sche wereld om ons heen.
Er zit meer wijsheid in de men-
sen onder ons dan men denkt.
Wilt u mee filosoferen , dan bent 
van harte welkom, van 14.00 tot 
16.00 uur. De kosten zijn €5,00 
, de koffie en thee zijn gratis.

Elke woensdag 10.00- 12.00
t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen in Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en een 
kop koffie te drinken. Waar: 
Veenstaete, ingang Parklaan, 
Kortenhoef. Aanmelden niet 
nodig, wandel gerust eens 
naar binnen. www.inovum.nl

8 februari
’Club 4711 koppel klaver-
jas toernooi’
- Nederhorst den Berg
Elke 2de zaterdag van de 
maand organiseren wij het 
’Club 4711 koppel klaverjas 
toernooi’. Opgeven kan via de 
mail info@die2cafe.nl of tele-
fonisch 0614743277. 
Café Die 2 Vreelandseweg 42 
Nederhorst den Berg

Elke woensdagmiddag
Tasjesbibliotheek 
- Kortenhoef
In De Blinker, Parklaan 5, 
Kortenhoef, elke woensdag-
middag 13.00 - 17.00 uur 
kleinschalige bibliotheek. 
Het is gratis. De bibliotheek 
wordt gerund door vrijwilli-
gers. Neem uw id-kaart mee 
als u lid wilt worden. tasjes-
bibliotheek@gmail.com / 06-
45063315

9 februari
Winterreceptie Gallery 
McSorley – ’s-Graveland
Wij nodigen u graag uit op 
onze winterreceptie op zon-
dag 9 februari 2020 van 14-
18 uur, te ‘s-Graveland. De 
kunstenaars zijn aanwezig 
tijdens deze receptie! Gallery 
McSorley-Gooilust is open 
iedere zaterdag en zondag 
van 12-18 uur behalve tijdens 
Kunstbeursdagen. 
Adres Galerie: Zuidereinde 
124, 1243 KL ’s-Graveland 
met parkeergelegenheid aan 
de overkant op de oprijlaan 
van Gooilust. www.galle-
rymcsorley.com 

11 februari
Zonnebloem afd KAG 
stamppot eten 
- Kortenhoef
Op dinsdag 11 februari om 11 
uur gaat de Zonnebloem afd. 
KAG stamppot eten in ’t Ach-
terom bij de kerk van Antonius 
van Padua aan de Kerklaan 
in  Kortenhoef. We starten 
met een aperitiefje, daarna 
een aantal soorten stamppot, 
uiteraard met worst, tafelzuur 
enz. Tot slot een toetje en  
koffie met…. toe. De kosten 
bedragen € 10 , dit bedrag 
kunt u bij aankomst in de zaal 
betalen. Vervoer kan eventu-
eel worden geregeld.  Info en 
aanmelden uiterlijk tot vrijdag 
7 februari bij Jan Nijnuis,
tel. (035) 6565073.

16 februari
Jam aan de vecht
- Nederhorst den Berg
Onze geweldige ‘Jam aan de 
vecht’! Vanaf 16.00 staat onze 
huisband voor ons klaar om 
er een onvergetelijke middag 
van te maken. Iedereen kan 
mee jammen! Heerlijke jazz, 
soul en ook blues komen aan 
bod. Wil je niet mee spelen er 
is altijd een plekje om mee te 
genieten van dit ware spekta-
kel. Café Die 2 Vreelandse-
weg 42 Nederhorst den Berg

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl

Kunst a/d vijfde Plas
In-/v���oop �uns� & �n���
��s��u����- / lijs��n���li��

������s n�l���nsch�p / v��z����ing

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����
H���nw�g 73, B��u��l�v��n

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����

www.g�l��i�wijd�m���n.nl

  

 
 
 
Zin in een muzikaal spektakel anders dan alle anderen? Dan moet je hier bij zijn!  
  
 
In het nieuwe SBS6 programma ‘We Want More’ zullen muzikale talenten er alles aan doen 
om hun beste optreden te geven onder begeleiding van een grote live band. Zij worden 
beoordeeld door een jury van bekende namen uit de zangwereld, André Hazes, Ali B, 
Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en voor het eerst als jurylid: Davina Michelle! 
 
Laat je meenemen door de beste stemmen in verschillende genres. Lukt het de talenten om 
de jury te overtuigen? Dan gaan ze naar huis met de felbegeerde hoofdprijs van maar liefst 
100.000 euro!  
 
Wij zijn op zoek naar enthousiast publiek! Zin in een goed gevulde gezellige middag of 
avond uit en tegelijkertijd genieten van een show met de beste muziek? Meld je dan snel aan 
zodat jij een stoel in de zaal kunt veroveren! Aanmelden kan via: 
https://www.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/ 
 
Let op: 
• De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar. 
• De opnames vinden plaats in Studio 24 te Hilversum. 
• Bezoekers die slecht ter been zijn, rolstoelen en/of mindervaliden horen wij graag van 

tevoren zodat hier rekening mee kan worden gehouden. 
• Alle gasten moeten zich legitimeren aan de deur. 
• Er zijn geen pauzes tijdens de opname: een hapje en drankje wordt verzorgd. 
  
Auditie opnames kunnen worden bijgewoond op: 
Zondag 16 februari 2020 
-  Middag 
-  Avond 
Maandag 17 februari 2020 
-  Middag 
-  Avond 
  
 
We hopen je graag te zien in de studio! 
 



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

Wandelen: het goede voornemen
Het nieuwe jaar is weer 
begonnen en bij een nieuw 
jaar horen meestal ook goede 
voornemens. Weet jij al welke 
goede voornemens je 
voorkeur hebben? Ik zal 
er eens één noemen die je 
misschien niet op je lijstje 
hebt staan maar wel een hele 
goede is; Wandelen.

Waarom is wandelen 
belangrijk?
Wandelen is voor het lichaam en 
geest heel goed. Wandelen 
versterkt de spieren en de  
botten en vermindert de kans op 
osteoporose of anders gezegd 
botontkalking. Door de botten 
regelmatig te belasten worden 
ze niet alleen sterker je maakt 
zelfs nieuwe botmassa aan. Voor 
de geest is het ook heel fijn, 
buitenlucht en groen doet een  
mens goed. Omdat door het 
wandelen de botten en spieren 
sterker worden, wordt de kans op 
uitglijden of struikelen ook een 
stuk minder, zo voorkom je letsel 
of blessures.

Welke schoenen heb je nodig 
om ook echt goed te kunnen 
lopen?
Je bent vast wel eens in een 
schoenwinkel geweest waar ze 
wandelschoenen verkopen, dan 
zul je je ook afgevraagd hebben 
welke schoenen moet ik nou 
eigenlijk kiezen. Er zijn  
namelijk veel verschillende  
soorten wandelschoenen. Als  
eerste moet je je afvragen waar 
wil je ze voor gebruiken, op  
welke ondergrond ga ik mijn 
wandelingen maken, als je dat 

weet ben je al op de helft. Ook 
is het verstandig om een 3D 
voetscan van je voeten te laten 
maken die een duidelijk beeld 
geeft van de stand en de  
drukverdeling van de voeten.  
De loopzolen van de Meindl  
wandelschoenen zijn er in  
verschillende categorieën. Zo heb 
je een A-categorie die geschikt is 
voor de wat vlakkere  
ondergronden, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een stadswandeling. 
De A/B-categorie is voor iets 
ruigere ondergronden zoals  
bijvoorbeeld de bossen of de 
duinen en paden in het 
laaggebergte. De B-categorie 
zijn juist weer goed voor ruige  
berggebieden en de C-categorie 
gebruiken we bij het echte 
bergbeklimmen. Een echte 
aanrader is de Identity lijn van 
Meindl. Deze wandelschoenen 
worden geheel milieuvriendelijk 
en chroomvrij gemaakt en het is 
zelfs zo dat je de herkomst van 
het rund kan achterhalen, zo kun 
je ook zien dat het dier een heel 
mooi leven heeft geleid. Breng 
een bezoekje aan onze website of 
kom gezellig langs om de Meindl 
Identity en vele andere leesten te 
bewonderen en te passen.

Alles onder 1 dak.
Bij de George In der Maur  
Beterlopenwinkel maken wij 
niet alleen gebruik van de 3D 
voetscan je kunt bij ons ook 
terecht bij de podotherapeut,  
orthopedisch schoentechnici en 
de pedicure. Op vrijdagmiddag 
om de week kun je een afspraak 
maken voor een spreekuur die 
geleid wordt door de 

podotherapeut gecombineerd 
met een van onze gediplomeerde 
schoenconsulenten. Heb je 
klachten aan je voeten of bij het 
lopen dan kunnen wij je een 
passend advies bieden.

Tweede paar 1 euro
Aanbiedingen tot en met  
16 februari zijn er nog  
aanbiedingen van FinnComfort, 
Hartjes, Think  en Birkenstock 
schoenen. Ieder tweede paar 
ontvangt u voor 1 euro.  
Op vrijdag 14 en zaterdag 
15 februari zijn er de Meindl 
snertdagen iedereen krijgt 
erwtensoep met roggebrood bij 
het passen van schoenen. Het 
onderhoud van de Meindl krijg 
je gratis bij aankoop van Meindl 
deze dagen.

Meindl Identity
De Identity lijn, schoenen met 
bewijs van herkomst. Milieu 
vriendelijk gelooid, ecologisch 
verantwoord. Unieke eigen 
print en kleur, pasvorm technisch 
wonder om uren te lopen. 

FINN COMFORT2de pAAR 1 eURO

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

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

George In der Maur Beterlopenwinkel

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 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Meindl Snert dagen
14 en 15 februari Met gratiS erwtenSoep en roggebrood


