
Openingstijden: maandag t/m vrijdag open van 9-21 uur, zaterdag 9-18 uur, zondag 12-17 uur

 nordmann 
kerstboom 
   Gezaagd.   
Gratis ingepakt. Op=op.

Hoogte 150-175 cm 

18.99 of 

Met 1300 Air Miles 

9.89

  3+1
gratis
op alle kerst- 
ballensets*

(geldt op sets vanaf 10 stuks)

maandag t/m vrijdag open van 9-21 uur, zaterdag 9-18 uur, zondag 12-17 uur

 nordmann 
kerstboom 
Gezaagd.   
Gratis ingepakt. Op=op.

Hoogte 150-175 cm

18.

Praxis Nieuwegein Ravenswade 15, Nieuwegein

Kerstbomenverkoop start 
op zaterdag 29 november.

*Alle combinaties mogelijk. 
Niet i.c.m. kortingsacties en -bonnen. 
Goedkoopste gratis. Op=op.

  3+1
gratis
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Meer keuze in verbouwde 
Jumbo Koster in Loenen
De nieuwe Jumbo 
in Loenen aan de 
Vecht is vorige week 
woensdag onder grote 
belangstelling feestelijk 
geopend. De eerste 
driehonderd klanten 
kregen een gratis bos 
bloemen mee naar huis. 
Gele natuurlijk!

Esther Smid

LOENEN AAN DE VECHT - Aan de 
lantaarnpalen van de Rijks-
straatweg wijzen gele bal-
lonnen de weg naar Jumbo 
Koster. De supermarkt heeft 
in ruim twee weken een to-
tale metamorfose ondergaan 
en is onherkenbaar veran-
derd; vernieuwde buitenge-
vel, meer oppervlakte, een 
groot versplein en een veel 
uitgebreider assortiment. 
De supermarkt beschikt ook 
over een slijterij.
Nadat eigenaar Roald Koster 
en algemeen directeur van 
Jumbo Supermarkten Frits 
van Eerd in de winkel een 
woordje hebben gesproken, 
verzamelen personeel en 
genodigden zich buiten voor 
de nog aan het zicht ont-
trokken ingang. Daar staat 
inmiddels ook een enorme 
menigte mensen met win-

kelkarretjes in de aanslag. 
Met een gezamenlijke druk 
op de rode knop, wordt de 
nieuwe Jumbo officieel ge-
opend. Terwijl het ‘Hallo 
Jumbo-lied’ uit de boxen 
schalt en de gele confet-
tislierten onder luid geknal 
de lucht in gaan, betreden 
de eerste klanten de nieuwe 
winkel. Allemaal krijgen 
ze een bloemetje uitgereikt. 
Mevrouw Steenbrink (79) 
is al twintig jaar vaste klant 
bij de supermarkt en kijkt 

haar ogen uit. “Ik vind het 
overweldigend en prachtig. 
Het grote voordeel is vooral 
dat we veel meer keuze heb-
ben!” Karin Haarman, twee-
de slager bij Jumbo Koster, 
haalt voor een vaste klant 
even een gele ballon uit de 
decoratie. “Voor haar klein-
zoon, moet kunnen toch?!” 
Terwijl binnen de eerste 
klanten hun boodschap-
pen afrekenen, staan Roald 
en Margot Koster buiten de 
pers te woord. Margot is 

opgelucht dat het zo druk 
is: “Het zou echt een nacht-
merrie geweest zijn als hier 
niemand had gestaan.” Ter-
wijl de laatste bossen gele 
bloemen worden uitgedeeld 
zegt Roald trots: “Ik had niet 
verwacht dat er zoveel men-
sen naar de opening zouden 
komen. Dat je zó beloond 
wordt door de klanten is 
werkelijk fantastisch!”
Openingstijden: maandag tot en 
met zaterdag 8.00 tot 21.00 uur, 
zondag 12.00 tot 17.00 uur.

Met een druk op de knop openen Roald en Margot Koster samen met personeelsleden de 
verbouwde Jumbo in Loenen aan de Vecht.  Foto Esther Smid

Glasvezelnetwerk 
in buitengebied
VREELAND/LOENEN AAN DE 
VECHT - In het buitengebied 
van Loenen wordt een glas-
vezelnetwerk aangelegd. 
Vrijdag 28 november wordt 
daartoe het startsein geven 
aan de Bergseweg 28 in 
Vreeland. 
Een gezelschap van de be-
trokkenen, waaronder Her-
man Oggel, initiator van de 
aanleg in het buitengebied, 
Randolf Nijsse van CIF en 
vertegenwoordigers van 
aannemer Siers Telecom 
B.V. is daarbij aanwezig. Het 
buitengebied van Loenen is 
het eerste gebied dat buiten 
de dorpskern wordt aan-
gesloten op glasvezel. Om 
10.50 wordt met het eerste 
graafwerk het startsein voor 
de aanleg gegeven.

Cursus reshiet
LOENEN AAN DE VECHT - In 
januari start een cursus 
reshiet: over oudtestamenti-
sche Hebreeuwse woorden, 
een taal die toegang geeft 
tot een rijk inzicht in de oor-
spronkelijke oudtestamenti-
sche taal: het Hebreeuws.
Docent is A. van Oudheus-
den, de data zijn: 8 en 29 ja-
nuari, 26 februari, 12 maart, 
2 en 23 april. De cursus 
wordt gegeven in De Licht-
kring, Kerkstraat 4 van 20.00 
tot 22.00 uur. De kosten zijn 
75 euro, cursusboek 29,50 
en cd 7,50 euro. 
Inlichtingen en opgeven bij 
Mieke Verhoef, tel. 0294-
291596, e-mail: miekever-
hoef1@gmail.com vóór 30 
november.

Proef oud papier 
succesvol
STICHTSE VECHT - De ge-
meente heeft in Zandweg-
Oostwaard (Maarssen), de 
kernen Vreeland, Nigte-
vecht, Loenen, Loenersloot 
en Nieuwersluis een proef 
gehouden met minicontai-
ners voor oud papier. Uit 
de cijfers van de eerste zes 
maanden van de proef blijkt 
dat de totale hoeveelheid in-
gezameld oud papier in de 
proefwijken is gestegen, het 
varieert van 18 tot 43 pro-
cent per inwoner per wijk. 
45 Procent van de bewoners 
in de proefwijken doet mee. 
Ook de totale hoeveelheid 
ingezameld oud papier in de 
gehele gemeente is gestegen 
en wel met 4 procent. Dit 
steekt gunstig af tegen de 
landelijke trend van een la-
gere oudpapierinzameling.
In de proef wordt oud pa-
pier door vrijwilligers van 
de maatschappelijke or-
ganisaties die in Stichtse 
Vecht oud papier inzamelen 
(scholen, kerken, scouting, 
sportverenigingen, muziek-
verenigingen) opgehaald. 
Hiervoor ontvangen zij een 
financiële vergoeding. 
De maatschappelijke organi-
saties hebben zich verenigd 
in de nieuwe Stichting Inza-
meling Oud Papier Stichtse 
Vecht. 

De stichting roept iedereen 
die woont in de proefwijken 
en die nog niet beschikt over 
een aparte container voor 
oud papier zich alsnog aan 
te melden bij de gemeente 
via info@stichtsevecht.nl. 


