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Laat geheel vrijblijvend uw WOZ waarde 2017 
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gecertificeerde makelaars
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Zomertijd !  
a.s. zaterdag op zondag

LET OP!

Bij het woord Fanfare denkt 
een ieder aan ‘Hoempapa 
en Oubollig’ maar wat mu-
ziekvereniging Nieuw Leven 
vrijdagavond heeft gepres-
teerd is modern, humorvol 

en warm. De Sijpekerk zat 
bomvol met alleen nog wat 
plekken in de zijbeuken en 
was net als voorgaande jaren 
bijzonder sfeervol verlicht. 
Dat beloofde bij binnen-

Een fantastisch concert is er vrijdagavond 17 maart gegeven 
door Nieuw Leven & Friends, met een hoge amusementswaarde 
en enkel positieve reacties na afloop. 

komst al veel goeds. 

Een fanfare schept een ver-
denking van ‘grijze’ koppen 
maar op deze avond was 
daar geen sprake van, de aan-
blik was uiterst jeugdig en 
enthousiast. Aangevuld met 
jonge ‘friends’ uit bevriende 
orkesten leek iedereen uit 
Nieuw leven te worden opge-
tild door dit jeugdige elan.

De muziek nam je mee op 
een imposante muzikale 
wereldreis. De beelden, die 
zoals altijd de muziek on-

dersteunden, toonden de 
landen waar de muziek van-
daan kwam en deze waren 
zeer gevarieerd. 
Via Oostenrijk, Italië, Frank-
rijk, en nog vele landen 
uiteindelijk naar Amerika, 
waar het orkest eindigde 
met My Way. 
Nieuw Leven deed het vrij-
dagavond dan ook op haar 
eigen manier met eigen 
arrangementen van deze 
wereldcomposities. Daarin 
straalden de solisten; Sander 
van der Vliet op trompet in 

La Prière, Rogier van Gan-
zewinkel op bugel in het 
Adagio van het Concierto de 
Aranjuez en wist Barbara van 
der Neut op sopraansax het 
als zielig trompetdeuntje be-
schreven thema uit La Strada 
om te toveren in een haast 
hemelse vertolking van deze 
melodie. Zij werd begeleid 
door de laatste te noemen so-
list, Bart van Loenen. Op het 
prachtige Flentrop orgel in 
de Sijpekerk demonstreerde 
Bart met de Tuba Tune van 

Foto; Anserum Art Photo
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Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

ZOMERTIJD:
Even de haan bijstellen

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

4,75 

4,95 

Bretonse schnitzelrol
Gemarineerde varkensschnitzel 
omwikkeld met katenspek

vleeswarentrio
100 gram gebraden kalfsrollade
100 gram bacon
Bakje likkepot

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

samen
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KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

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

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

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

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

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

O.P.I.
THE WORLD LEADER

IN NAIL CARE

www.opi.nl

Bij aankoop van
2 OPI nagellakken
naar keuze, een

Correct & Clean up
Nagellak Corrector Pen 

van e 9,95

gratis
Pour Vous Drogisterij 

van der Linden

Nootweg 51
1231 CR Loosdrecht

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

www.barryvandebuntgroenenciviel.nl

Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123

info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl
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Eindelijk Zomer Never Hide 

10% korting 
op RAYBAN zonnebrillen

geldig t/m 31 augustus 2012

MEDISCHE DIENSTEN

Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-dagen van 
08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op afspraak en 
ook zonder afspraak op het inloopspreekuur, iedere ochtend van 08.00 
- 08.30 uur. Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraak maken: 588 90 60 08.00-17.00
Huisbezoek aanvragen voor 
dezelfde dag 588 90 60 tot 11.00 
Telefonisch advies: 588 90 60 08.00-17.00
Uitslagen opvragen: 588 90 60 13.00-17.00
Receptenlijn: 588 90 60 24 uur per dag
Spoedlijn: 588 90 60 08.00-17.00
Website: www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
Reisadvies: www.reisprik.nl
buiten kantoortijden: 
Huisartsenpost 
Gooi en Vechtstreek  0900-9359 
Avond-, nacht- en weekend dienst:  0900 9359
buiten kantooruren en op feestdagen  
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Inovum: Voor thuiszorg in de regio Gooi-Zuid (met of zonder 
indicatie), consultatie verpleeghuisarts, fysiotherapie en andere 
behandeldiensten. Zorgbemiddeling Inovum voor vragen over alle 
behandel- en adviesdiensten: tel. 035-58 88 387. Buiten kantooruren: 
tel. 035 58 88 555.  www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 
dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kantoor-
uren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, tel. 
(035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Amaris Thuis locatie Zuiderheide Voor al uw thuiszorg in de regio 
Hilversum en Loosdrecht (met of zonder indicatie), bel 035-6254150 
of 06-12740786. www.amaristhuis.nl
Buurtzorg Wijdemeren, thuiszorg voor verpleging, verzorging en 
ondersteunende begeleiding in gehele gemeente Wijdemeren. Tel: 
0623670078, wijdemeren@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 688 77 77. 
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Bloedafname lab. Ma t/m Vrij 8.00 – 10.30 Locatie Emtinck Hof
Locatie Loosdrechtse Bos, tel. 625 05 11. 
Dierenarts  Acacialaan 2a, tel. 582 44  93

Hout voor schutting, 
schuur of vlonder. Nieuw en 

gebruikte steigerplanken.
Laarzen, klompen en tuin-
gereedschap, potgrond en 

bemeste tuinaarde.
Tuinmest en graszaad. Berko, 
uw specialist in diversiteit!

Middenweg 128a NdB. 
www.berko.org

Wijdemeren Bouw & Advies staat garant 
voor uw kwaliteits verbouwingen,

onderhoud en renovaties.

Oude Molenmeent 15
1231 BD Loosdrecht
Tel. +31 (0) 35 582 51 18
Fax. +31 (0) 35 582 51 76

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

Henk & Remco van Kooi
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O.a. de volgende werkzaamheden 
kunnen wij voor U uitvoeren:

* Periodiek onderhoud van alle binnenboordmotor
* Inbouwen van Uw boegschroef, kachels, 
 ankerlier, dieptemeter etc.
* Levering, en indien gewenst de montage, 
 van waterski-paal en wakeboardtower
* Montage en levering van een biminitop
* Alle voorkomende polyester/gelcoat reparaties
* Polijsten en poetsen en  van uw boot
* Aanbrengen van antifouling en het uitvoeren 
 van z.g.n. osmose-behandelingen.

TB-BOTEN
In onze professionele werkplaats, met gecertifi-
ceerde monteurs, hebben wij de mogelijkheid om 
vrijwel alle voorkomende reparaties en periodiek 
onderhoud uit te voeren aan vrijwel alle merken 
motoren. 

laat U Boot 
seIzoensKlaar maKen 

door een van onze 
monteUrs oP loKatIe!!!

TB-BOTEN 
INDUSTRIEWEG 6, LOBITH 

TEL. 0316-540058 
INFO@TB-BOTEN.NL 

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

VAKGARAGE LAMME

NiEuW-LoosdREchtsEdijK 167 - LoosdREcht
tELEfooN: 035 - 582 62 32

iNfo@VAKGARAGELAMME.NL

Vertrouwd dichtbij voor:

•	APK	 •	Airco	service
•	Onderhoud	 •	Banden	service
•	Reparatie	 •	Verkoop	occasions

Wil je
mode
optiek

oogzorg
techniek
dynamiek

?

Dan staat
hier je
nieuwe

job
!

Briljant is een middelgroot, volledig zelfstandig
optiekbedrijf, sinds 1994 gevestigd te Kortenhoef.

Wij zijn aangesloten bij de landelijke Oogmerk-groep
en leveren brilmode, contactlenzen en aanverwante
optische producten aan een groeiende klantenkring
in Wijdemeren, Hilversum en omringende gebieden.
Daarnaast bieden wij oogzorg in nauwe samenwer-

king met huis- en oogartsen en beschikken over
een eigen slijp- en reparatieatelier.

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons
team met twee winkelmedewerksters

De job
• Winkel: Ontvangen van onze klanten en hen helpen met het

uitzoeken van een nieuw montuur of modieuze zonnebril.
Afspraken maken voor oogonderzoeken en het afleveren

van brillen en contactlenzen.
• Atelier: Verrichten van kleine reparaties en het afstellen van brillen.

• Administratie: Orderverwerking, klantenadministratie,
bestellingen, crediteringen, mailings en declaraties 

bij zorgverzekeringen.
• Algemeen: Onze winkel is ons visitekaartje en samen

ontvangen we klanten in een schone, opgeruimde winkel.
• Op termijn: Het bezoeken van inkoopbeurzen, startende

contactlensdragers instrueren en je verder
bekwamen in het optiekvak.

Wij bieden
Een prettige werksfeer in een stabiel team.

Goede salariëring.
Opleidingsmogelijkheden in het optiekvak.

Een leuke, afwisselende baan met vele uitdagingen.

Wij zoeken
Een jonge, representatieve persoonlijkheid met een

vriendelijke uitstraling, een verzorgd voorkomen
en goede contactuele eigenschappen.

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Affiniteit met mode en interesse voor techniek.

Bereidheid om op zaterdagen te werken en de overige
3 dagen van 9.00 uur tot sluitingstijd (totaal 36 uur).

Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in bovenstaand
profiel, stuur dan vóór 5 maart 2011 je schriftelijke sollicitatie

t.a.v. Yvar Steketee, voorzien van een c.v.
Meer informatie? Kijk dan op onze site of mail je

vragen naar info@oogmerk-briljant.nl

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

10% korting op een gezichtsbehandeling

Kerst aanbieding!

15% korting op een product naar keuze

deze aanbieding geldt v.a. 
8 december t/m 31 december

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht

tel. 035 - 533 85 65

Fiore beautysalon
                      praktijk voor huidverbetering

beautysalonbeautysalon
NIEUW IN LOOSDRECHT

www.beautysalon� ore.nl

merk 
behandeling krijgt die het verdient!

GEEF OOK UW HUID EEN KANS!

Schakel 104 - 1231 SZ Loosdrecht
tel. 035 - 533 85 65 - info@beautysalonfiore.nl

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds start bin-
nenkort met de jaarlijkse, 
landelijke collecte. In de week 
van 27 februari t/m 5 maart 
2011 gaan ruim 65.000 vrij-
willigers langs de deuren om 
te collecteren voor de bestrij-
ding van reuma en artrose. 
In Nederland leven ruim 
twee miljoen mensen met 
deze ingrijpende aandoe-
ning die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onder-
zoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma 
is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben 

vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 
130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het 
natuurlijke afweersysteem 
het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak 
last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en 
is bewegen pijnlijk. Reuma 
is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of 
te voorkomen is. Reuma heb 

je levenslang en kan jong en 
oud overkomen. 

Steun van iedere 
Nederlander nodig
Het Reumafonds is dé fond-
senwerver op het gebied 
van reuma in Nederland. 
Al 85 jaar zetten wij onze 
middelen in voor de bestrij-
ding van reuma, het geven 
van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen 
van mensen met reuma. 
Daar is veel geld voor no-
dig. We zijn blij met iedere 
gift die bijdraagt aan onze 
missie: reuma de wereld 
uit. Giro 324, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

nIeUW-loosdreCHtsedIJK167 - loosdreCHt
teleFoon WerKPlaats: 035 - 582 62 32
teleFoon verKooP:      035 - 582 67 78

InFo@vaKGaraGelamme.nl

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S

✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Na het bezoek 
van een delegatie van de 
Veiligheidsregio aan de com-
missie Bestuur en Middelen 
uitte VVD-er Martin Vuyk zijn 
woede over het gebrek aan 
solidariteit van de gemeente 
Huizen. Dat ging dus over de 
financiën van de Veiligheids-
regio waar Wijdemeren fors 
meer moet gaan betalen. 

Met een groep van zes per-
sonen kregen leden van de 
Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek de gelegenheid 
om nader kennis te maken 
met Wijdemeren dat met 

‘Veiligheidsregio op bezoek’

Martin Vuyk woedend over solidariteitsheffing
zes andere gemeenten deel 
uitmaakt van de kleinste 
veiligheidsregio van Neder-
land (250.000 inwoners, 176 
km2). De Veiligheidsregio is 
een overkoepelend orgaan, 
bestaande uit de brandweer, 
de geneeskundige hulpverle-
ning en de bevolkingszorg. 
De politie valt hier niet on-
der, al wordt er wel samen-
gewerkt. Uiteraard is de Vei-
ligheidsregio voorbereid op 
rampen en crises, bestrijdt 
branden en andere inciden-
ten, coördineert de genees-
kundige zorg en handelt de 
112- meldingen af. Daarnaast 
zorgt men voor opleidingen 

en oefeningen, en adviseert 
men over veiligheid. Volgens 
René Stumpel, directeur pu-
blieke gezondheid, is het op 
den duur onontkoombaar 
dat deze regio groter moet 
worden. Hij wees op het feit 
dat ook het aantal meldka-
mers naar een andere schaal-
grootte gaat, van 25 naar 10. 
Een ander lastig punt is de 
afstand tot de gemeentes. 
De Veiligheidsregio wil meer 
communicatie naar gemeen-
teraden en inwoners. Hoe 
deze regio staat ten opzichte 
van andere in Nederland 
is moeilijk vergelijkbaar, 
gezien de verschillen in op-
pervlakte, inwoneraantal 
en taken. Zelfredzaamheid 
van de burgers is een van 
de speerpunten. Bestuurlijk 
gezien gaat de nieuwe Om-
gevingswet die gemeenten 
meer ruimte biedt bij het 
bouwen ook gevolgen heb-
ben voor de regio die met 
een advies moet komen over 
ruimterisico’s. Hoe dat vorm 
gegeven moet worden, staat 
nog lang niet vast. 
Pieter Benschop, ex-brand-
weercommandant van 
Wijdemeren, is nu hoofd 
Veiligheidsbureau. Hij gaf 
een toelichting op een lijst 
met bedreigingen voor ons 
leefgebied. Daarop staat 
niet het water- en ijsrisico, 
hoewel de Wijdemeerse raad 
dat wel graag gewild had. 
Ziektegolven, giftreinen, 
wegongelukken en uitvallen 
van computers hebben een 
hogere prioriteit. Wel gaf 
Benschop aan dat de gewone 

ongevallen met ijs en water 
wel op een fatsoenlijke wijze 
worden afgehandeld. Er zijn 
draaiboeken voor gewonden-
vervoer, parkeren, ijsduiken, 
enz. 

Gebrek aan solidariteit
Het rijk heeft de verdeel-
sleutel van gelden voor 
de veiligheid in 2016 in-
grijpend gewijzigd. Kreeg 
Wijdemeren vanaf 2014 een 
voordeel van 315.000 euro, 
dat is nu veranderd in een 
nadeel van 217.000 euro. 
Volgens burgemeester Smit 
heeft dat te maken met een 
ander meetsysteem van de 
rijksoverheid. Om de klap 
voor onze gemeente niet te 
groot te laten worden, heb-
ben de andere gemeente 
een solidariteitsheffing in-

gesteld, waarbij ze drie jaar 
een deel meebetalen voor 
Wijdemeren. Alleen Huizen 
wil daaraan niet meewerken. 
Dit tot grote woede van VVD-
raadslid Martin Vuyk die zei 
dat de ‘rijkste gemeente in 
het Gooi het vertikt solidair 
te zijn’. 
In de Gooi-en Eemlander 
weerlegt de Huizer burge-
meester Hertog die aantij-
ging. Hij wijst erop dat zijn 
gemeente eerder (2014) een 
nadeel had van 307.000 
min een voordeel van nu 
van 81.000 is nog altijd in 
het totaal een nadeel van 
226.000. Terwijl Wijdeme-
ren toen 315.000 kreeg min 
die 217.000 nadeel van 2016 
is een voordeel van 98.000 
per jaar. Een ontnuchterend 
rekensommetje. 

Foto: Martin Vuyk laakte solidariteit Huizen (foto: Douwe van Essen//WWK)
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Norman Cocker, hoe de 
‘Tuba’ van dit orgel klinkt in 
vergelijking met de tuba's in 
de fanfare. 
Een groot muzikaal talent 
in Loosdrecht om trots op te 
zijn!

Dirigent Gert Jan van den 
Dolder heeft bijna alle 
muziek gearrangeerd met 
uitzondering van Les Misé-
rables, welke door zijn broer 
Pieter van den Dolder werd 
gearrangeerd, hij is dirigent 
van het Loosdrechtse koor 
Fun4All.

Met humor presenteerde 
Gert Jan het programma en 
hilarisch waren de momen-
ten waarin hij bijvoorbeeld 
nog even terugkwam op een 
getoond animatie filmpje 
van twee rupsjes, waarbij 
het gespeelde koraal net iets 
eerder afgelopen was dan de 
‘happy end’ in het filmpje 
van voor de pauze. Echter 
zijn uitleg over de West Side 
Story was wel heel beeldend. 
Dit stond geprogrammeerd 

om uit te voeren in een 
gezongen versie door Mu-
ziektheater Spotlight en een 
begeleidende rol door Nieuw 
Leven. Misschien gezien de 
tijdspanne toch een tikkeltje 
te moeilijk en moest Nieuw 
Leven dit nu geheel instru-
mentaal doen. Op ludieke 
wijze gaf Gert Jan de 51 pa-
gina's dikke partituur aan 
enkele leden van het koor 
waardoor er een lint van 
bladzijden ontstond van zijn 
plek op het podium tot aan 
de uitgang onder de klok. Na 
afloop memoreerde Gert Jan 
droogjes; "Jullie hebben de 
muziek, we hebben het nog 
één keer voorgedaan, het 
valt eigenlijk best wel mee". 
Veel gelach en heel veel ap-
plaus ook van de koorleden.

Kortom een bijzonder ge-
slaagde avond in elk opzicht. 
Het lijkt nu al een lastige 
opgave om dit volgend jaar 
te overtreffen.

Geschreven door 
Fanouritsa Brand 

Vervolg  voorpagina; Fantastisch concert Nieuw Leven

Een jaar na dato besteedde 
vorige week donderdag 16 
maart alle regionale kran-
ten aandacht aan de stand 
van zaken van het dodelijke 
ongeval op de Nieuw-Loos-
drechtsedijk.

Uit het afgeronde onderzoek 
van het Openbaar ministerie 
is gebleken dat de man die 
het dodelijke ongeluk op 
16 maart 2016 veroorzaakte 
met een snelheid heeft gere-
den die tussen de 150 en 187 
kilometer ligt. Deze 53-jarige 
bestuurder van een Porsche 
en zijn zoon, die in een snel-
le Mini Cooper reed, hielden 
een straatrace door de woon-
wijk via de Tjalk en over de 
dijk, waar een snelheid van 
50 km is toegestaan. Voor het 
mannelijke tweetal een door 
testosteron en adrenaline ge-
dreven jolig vermaak, onder 
invloed van teveel alcohol. 

‘Meer dan 100 km te hard’

Een jaar later straf nog niet bepaald  

De negentienjarige Fleur 
Balkenstein heeft de racende 
auto’s niet op tijd zien aan-
komen. De Porsche ramde de 
flank van de kleine auto van 
het slachtoffer. Het kostte 
Fleur haar leven. Loosdrecht 
was in shock.
De bestuurder wordt ‘dood 

door schuld’ ten laste gelegd 
en hangt een celstraf van 
maximaal negen jaar bo-
ven het hoofd, ook de zoon 
wordt vervolgd voor mede-
plichtigheid. Volgens het 
Openbaar Ministerie zal de 
eerste zitting over een paar 
maanden plaatsvinden.  

Na het grote succes van vorig 
jaar, komt de paashaas ook dit 
jaar naar kasteel Sypesteyn. 
Wil jij de paashaas ontmoe-
ten, geschminkt worden en op 
zoek gaan naar de vele paasei-
eren die verstopt liggen in de 
kasteeltuin? 

Om 11.30 uur wordt het 
startsein gegeven en zal het 
zoeken naar alle paaseieren 
(onder begeleiding van een 
volwassene) losbarsten! Wie 
weet ben jij de gelukkige vin-
der van een gouden ei! Het 
paaseieren zoeken is bedoeld 
voor kinderen t/m 10 jaar.

Kasteel Sypesteyn is geopend 
vanaf 10.30 uur. Entree 
2,50 voor zowel  kinderen 
als volwassen. Reserveren via 
info@fratzentwwo.nl
Aansluitend kun je genie-
ten van een heerlijke paas-
brunch of -lunch. Voor meer 
informatie: info@spoonculi-
naircentrum.nl 
06-47238516 
Adres: 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 
Nieuw-Loosdrecht

‘Maandag 17 april tweede Paasdag’    

Paaseieren zoeken op Sypesteyn

Het seizoen is ten einde voor 
het Jeugdschaatsen. Zaterdag 
18 maart ontvingen de 150 
kinderen hun welverdiende 
diploma in het Wijkgebouw. 

De diploma’s werden uitge-
reikt door de leiders van de 
eigen groep. Opgedeeld in 
drie sessies van het 1ste, 2de 
en 3de schaatsuur werden de 
prestaties beloond met een 
diploma SP (schaatsproef), A, 
B, C, D, E of F. Er is dit jaar uit-
zonderlijk goed gepresteerd, 
maar liefs zeven schaatsers 

behaalden het F-diploma, 
in voorgaande jaren was dit 
er vaak slechts één!! De kin-
deren ontvingen naast hun 
diploma, een groepsfoto en 
hun schaatspaspoort waarin 
de sportprestaties worden 
bijgehouden. 

Een aantal kinderen zullen 
door hun leeftijd moeten 
stoppen met het jeugd-
schaatsen zij kunnen door-
gaan in de toerklasse, naar 
de wedstrijdgroep (TGL) gaan 
of indien mogelijk op de 

Diploma uitreiking van 
Jeugdschaatsen 
Loosdrecht

Lange Akker komen schaat-
sen. Karin Gerritsen vertelde 
met Emma, Linde en Pastel 
hoe het werkt bij de Trai-
ning Groep Loosdrecht, deze 
jonge meiden hebben het 
erg naar hun zin bij de wed-
strijdgroep en beaamden dat 
het vooral ook erg gezellig 
en leuk is. Ze trainen op 

woensdag en zaterdag en 
soms ook op maandag. In 
mei beginnen zij alweer met 
bostrainingen en skeeleren.  
De coördinatoren en groeps-
leiders werden speciaal 
bedankt en kregen een roos 
voor hun tomeloze inzet. Op 
de vraag van schaatsleider 
Frans Eldering, of die groeps-

leiders nou allemaal wel zo 
leuk zijn, antwoordde de 
kinderen oorverdovend met 
een “Jaaa!”

Ook graag op jeugdschaat-
sen? Meld je dan aan via 
het inschrijfformulier op de 
website
jeugdschaatsenloosdrecht.nl

Thijn, Anouk, Eva, Wicky, Bram, Tjaart en Tjitte.
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Naar aanleiding van het bur-
gerinitiatief ‘AED’s voor de 
gemeenschap’ van Bas Kers 
uit Kortenhoef, heeft de ge-
meente Wijdemeren dertien 
AED-zones ten behoeve van 
betere burgerhulpverlening 
gerealiseerd. De laatste 
werd afgelopen donderdag-
middag persoonlijk door 
burgemeester Martijn Smit 
en initiatiefnemer Bas Kers 
geplaatst. Smit; “Gefelici-
teerd met het realiseren van 
dit mooie initiatief. Namens 
de gemeenschap bedankt, 
het kan zomaar een verschil 
maken op een mensenle-
ven.”

Waarom 
burgerhulpverlening?                                                            
In het geval van een hart-
stilstand zijn reanimatie 
én een schok toedienen 
met een AED van levensbe-
lang. In ongeveer de helft 
van de reanimaties is een 
schok nodig om het hart 
weer op gang te krijgen. 
Hoe sneller de schok wordt 
toegediend, hoe groter de 
overlevingskans. Een am-
bulance heeft gemiddeld 
zo’n 10 minuten nodig om 
bij het slachtoffer te ko-
men, terwijl elke minuut 
de overlevingskans daalt 
met 5-10%. Reanimatie 
moet daarom binnen 6 mi-
nuten gestart zijn. 

Hoe werkt 
burgerhulpverlening?                                                        
De AED’s hangen in de bui-
tenruimte in een kast met 
pinslot en zijn daardoor 
alleen voor burgerhulpver-
leners 24/7 beschikbaar. 
Burgerhulpverleners zijn 
burgers met een reanima-
tiebevoegdheid die zich 
hebben geregistreerd via 
HartslagNu.nl. Op het 
moment dat de meldka-
mer ambulancezorg een 

Dertien AED’s in Wijdemeren geplaatst 

melding krijgt van een 
hartstilstand krijgen de 
burgerhulpverleners in de 
buurt van HartslagNu een 
bericht op hun mobiele te-
lefoon om een AED te halen 
of om te starten met reani-
meren. In dit bericht staat 
ook de pincode vermeld 
om de AED-buitenkast te 
kunnen openen. Zij bevin-
den zich altijd binnen een 
straal van 1500 meter van 
een AED

De AED (Automatische 
Externe Defibrillator)                                                                                                
De AED’s zijn 24/7 beschik-
baar voor burgerhulpverle-
ners. Binnen een AED-zone 
moet een burgerhulpver-
lener de AED binnen 6 mi-
nuten kunnen ophalen en 
bij het slachtoffer van een 
hartstilstand brengen. Er 
worden 8 AED zones gere-
aliseerd in Loosdrecht, 3 in 
Kortenhoef, 1 in ’s-Grave-
land en 1 in Ankeveen. In 
Nederhorst den Berg wor-

den geen AED’s opgehan-
gen, omdat de brandweer 
Nederhorst den Berg op 
reanimaties rijdt met de 
First Responder. 
De exacte locaties van de 
AED die 24/7 beschikbaar 
zijn voor burgerhulpverle-
ning zijn:        

Loosdrecht
- Jachtmakelaardij De Valk 
- Het Breukeleveense-
meentje 6                      
- Caravanpark Van de 
Wetering – 
Nieuw Loosdrechtsedijk 
204                 
- Manege Hallinckveld, 
Nieuw Loosdrechtsedijk 
133 
- Bibliotheek Loosdrecht 
- Tjalk 41 
- Rehobothschool – 
Laan van Eikenrode 51 
- Gemeentehuis – Rading 1 
- Jeugd-Punt – Oud – 
Loosdrechtsedijk 2 
- Hotel Café Heineke – 
Oud Loosdrechtedijk 166

’s-Graveland
- Brasserie Berestein – 
Zuidereinde 208

Kortenhoef
- Sporthal De Fuik – 
Zuidsingel 54 
- De ’s-Gravelandse Apo-
theek – Meenthof 32 
- Christelijke basisschool 
de Regenboog – 
Elbert Mooylaan 86

Ankeveen
Restaurant Lekr – 
Stichts End 9 

Hoe werkt 
burgerhulpverlening?                                                        
De AED’s hangen in de bui-
tenruimte in een kast met 
pinslot en zijn daardoor 
alleen voor burgerhulpver-
leners 24/7 beschikbaar. 
Burgerhulpverleners zijn 
burgers met een reanima-
tiebevoegdheid die zich 
hebben geregistreerd via 
HartslagNu.nl. Op het 
moment dat de meldka-

mer ambulancezorg een 
melding krijgt van een 
hartstilstand krijgen de 
burgerhulpverleners in de 
buurt van HartslagNu een 
bericht op hun mobiele te-
lefoon om een AED te halen 
of om te starten met reani-
meren. In dit bericht staat 
ook de pincode vermeld 
om de AED-buitenkast te 
kunnen openen. Zij bevin-
den zich altijd binnen een 
straal van 1500 meter van 
een AED.

Bas; “Wijdemeren heeft al 
tussen de 150-200 burger-
hulpverleners, maar om 
de overlevingskans bij een 
hartstilstand te vergroten 
zijn er nog meer burger-
hulpverleners nodig. Ie-
dere minuut telt. Ook een 
onervaren burgerhulpver-
lener wordt door een stem 
door de procedurehande-
lingen geloodst, die bij het 
openen van het kastje in 
werking treedt. Er wordt 
altijd een evaluatie gehou-
den na de calamiteit. Een 
professional neemt contact 
met je op, ook voor de no-
dige nazorg.”   

Registreren
Heeft u een reanimatiecer-
tificaat? Registreer u dan 
als burgerhulpverlener via 
www.hartslagnu.nl. 

Beschikt u ook over een 
eigen AED? 
U kunt zich dan ook regis-
treren als burgerhulpverle-
ner met AED of de AED ook 
registreren via HartslagNu 
en deze beschikbaar stellen 
voor burgerhulpverleners. 
U kunt in het laatste geval 
zelf kiezen op welke dagen 
en tussen welke tijdstippen 
u de AED beschikbaar stelt. 

Op maandag 20 maart 2017 
is de twaalfde editie van de 
Week van de Lentekriebels 
gestart. Dit jaar staat deze 
week in het teken van Res-
pect. Het is belangrijk als 
school te zorgen voor een 
sociaal veilig schoolklimaat 
waarin respectvol met el-
kaar wordt omgegaan en 
leerlingen, leerkrachten en 
ouders zich veilig voelen. 
Met relationele en seksuele 
vorming kun je hiervoor een 
goede basis leggen.

De Week van de Lentekrie-
bels is een landelijke the-

maweek over ‘relationele 
en seksuele vorming’ voor 
het basisonderwijs. Seksua-
liteit is een verplicht thema 
binnen de kerndoelen van 
het onderwijs. Tijdens de 
Week van de Lentekriebels 
gaat het in groep 1 t/m 8  
onder meer over kriebels 
in je buik, vriendschap, 
verliefdheid, lichamelijke 
veranderingen en verschil-
len, puberteit, respect, 
seksuele weerbaarheid en 
de mogelijke diversiteiten 
daarin. Dat gebeurt op een 
manier die bij de leeftixjd 
en de belevingswereld van 

de kinderen past en aan-
sluit bij hun relationele 
en seksuele ontwikkeling. 
Ook krijgen leerlingen de 
kans om positieve normen 
en waarden te ontwikkelen 
met respect voor elkaar en 
in het bijzonder voor seksu-
ele diversiteit zoals homo-
seksualiteit.

Record aantal deelnemende 
scholen
Zoals ieder jaar coördineert 
GGD Gooi en Vechtstreek in 
samenwerking met Jeugd 
en Gezin, de Week van de 
Lentekriebels.  Dit jaar met 

een record aantal van 28 
deelnemende scholen.
Daarnaast doet ook een or-
ganisatie voor naschoolse 
opvang, KinderVilla, en 
Koninklijke Visio Onder-
wijs mee aan Lentekriebels. 
Bovendien presenteren de 
bibliotheken een deel van 
hun collectie rondom het 
thema ‘relationele en sek-
suele vorming’. Zij richten 
speciaal een themahoek in. 

Officiële startschot
De Week is officieel gestart 
door de Curtevenne school 
in Kortenhoef.  Op maan-

dagochtend 20 maart om 
08:45 uur hebben de leer-
lingen gezamenlijk het ge-
dicht Respect voorgelezen, 
gevolgd door het lied ‘Je 
mag er zijn’. Ter afsluiting 
hebben de juffen een vrije 
expressie van het lied Res-
pect van Aretha Franklin 
laten horen en zien.

Aan het einde van de 
dag gingen de leerlingen 
huiswaarts met hartjesbal-
lonnen op een stokje om 
daarmee thuis iemand blij 
te maken. 

Week van de Lentekriebels ‘Respect’
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Voorlopige uitslagen Wijdemeren, per stemlokaal 
 
         VVD  PvdA  PVV  SP  CDA  D66  CU GrL SGP PvdD  50+ VnL FvD TOTAAL 

NH-kerk (’s-Grav.)  327  48  108  43  117  173  42  103 13 54 28 7 24 1102 
De Dobber (K’hoef) 601  110  261  119  263  251  34 137  19 69 62 12 38 2003 
Veenstaete (K’hoef) 222  50  104  58  118  100  22   51 1 29 36 2 17 821 
Wapen van Ankeveen  420  56  141  46  158  119  11   90 7 30 27 3 21 1141 
Dirks Sportcafé (K’hf) 509  65  141  86  216  204  39   105 9 44 32 1 7 1476 
Gemeentehuis (Ldr.) 629  75  119  79  192  252  44   98 21 54 38 9 37 1676 
Emtinckhof (Ldr.)          572  68  149  93  287  277  71  138 23 74 61 4 56 1903 
Oude Pastorie (Ldr.) 596  42  147  29  129  141  29 52 14 33 47 5 27 1302 
Catamaran (Ldr.)          515    38  118  50  101  109  31  41 12 50 30 10 31 1151 
Kuijer (NdB)           476  105  174  92  229  203  23 114 5 39 46 4 32 1560 
VV Nederhorst (NdB)  459  78  192  101  171  160  20 91 8 47 47 17 29 1450 
 
TOTAAL           5326  735  1654  796  1981  1989  366 1020 132 523 454 74 329 15.585 
 
In dit staatje zijn Ondernemerspartij (22), DENK (24), Nieuwe Wegen (11), Burgerpartij (4), Vrijz. Partij (1), Geen Peil (10), 
Piratenpartij (48), Artikel 1 (7), Niet-Stemmers (9) en Lokaal in de Kamer (11) niet opgenomen. Er waren 22 blanco 
stemmen en 37: ongeldig. Het aantal personen met een stempas was 18.439, waarvan er dus ruim 3000 niet kwamen 
opdagen.  

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Met 84,5 % 
scoort Wijdemeren een hoge-
re opkomst dan het landelijk 
gemiddelde bij de Tweede Ka-
merverkiezingen van 15 maart 
jl. Ook in de vijf dorpen het 
landelijke beeld dat de VVD 
verreweg de grootste partij is, 
op afstand gevolgd door D66 
en CDA. Waarbij D66 hier ter 
plekke acht stemmen meer 
heeft dan hun christendemo-
cratische collega’s.

Verder ook in deze gemeente 

winst voor GroenLinks, D66, 
CDA, PVV, 50+, Partij voor de 
Dieren,  Forum voor Demo-
cratie en VNL. En zelfs voor 
de Christen Unie en SGP, dit 
in tegenstelling tot de lande-
lijke uitslag. Terwijl de PvdA 
achteruit valt met meer dan 
12% (bijna 2000 kiezers) en 
de SP licht verliest. Hoewel 
de VVD de grootste is, is er 
een verlies van bijna 10% 
ten opzichte van 2012. De 
Dobber in Kortenhoef trok 
de meeste stemmers en in 
Veenstaete bleef het stil. 

Opmerkelijke verschillen 
tussen de diverse stemloka-
len zijn er nauwelijks, ook 
niet tussen de dorpen. Een 
vergelijking maken met de 
politieke verhoudingen in 
de gemeente is ook lastig, 
temeer daar plaatselijke po-
litieke partijen als De Lokale 
Partij en Dorpsbelangen het 
beeld vertroebelen. De over-
macht van het lokale CDA (7 
van de 19 zetels) is in ieder 
geval niet terug te vinden in 
de uitslag.  

‘Uitslagen van Wijdemeren’

Hogere opkomst Tweede Kamerverkiezingen dan landelijk

Vanaf nu mag manege en dres-
suurstal Hallinckveld zich of-
ficieel een 4 sterren manege 
noemen! Door een onafhan-
kelijk inspecteur van de FNRS 
worden alle ruitersportcentra 
gekeurd en beoordeeld. 

Doordat op 20 februari de ei-
genaresse van de manege, Hel-
len Rotteveel, bevallen is van 
zoon Gijs werd de uitreiking 
van de 4de Ster uitgesteld. 
Op zondag 19 maart was het 
dan zover. De heer Robert van 
Almkerk (FNRS) kwam hem 
persoonlijk uitreiken aan 
Hellen en haar moeder Thea 
Schouten. In het keurings-
rapport wordt Hallinckveld 
geroemd voor de hoge kwali-
teit van instructie, het uitste-
kende management en het 
goede oog voor dierenwelzijn 
en veiligheid van de ruiters.

Eigenaresse Thea Schouten: 
'Wij zijn ongelooflijk trots op 
deze 4e ster. Samen met mijn 
dochter Hellen en het team 
van Hallinckveld zijn we de 
afgelopen jaren hard aan het 

Manege en dressuurstal Hallinckveld heeft 4de ster

werk geweest om een modern 
manegebedrijf te realiseren 
waar mensen met plezier 
kunnen paardrijden in een 
omgeving die veilig en pret-
tig is voor mens en dier. Voor 
ons is dit een bevestiging dat 
er tegenwoordig niet alleen 
meer gekeken wordt naar de 
luxe faciliteiten en de grote 
van een bedrijf maar zeker 

ook naar kwaliteit en dieren-
welzijn.'

Persoonlijkheid staat centraal 
in de benadering van team 
Hallinckveld naar klanten. 
Het 'thuis voelen' is erg be-
langrijk. Na een drukke (werk)
dag is niets prettiger dan in 
een vertrouwde omgeving 
met professionele begeleiding 

je sport te kunnen beoefe-
nen. Vanaf de Nieuw-Loos-
drechtsedijk is de manege 
niet meteen zichtbaar maar 
iedereen is van harte welkom 
om eens langs te komen en 
kennis te maken!

Voorafgaand aan de uitrei-
king van de 4de Ster werden 
er wedstrijden gereden afge-

lopen zondag. Hierbij volgt de 
uitslag;

Rubriek 1, Jeugd beginners:
1e plaats: Eline de Wit op Bibi
2e plaats: Fay Bleecke op 
Maywood
3e plaats: Mila Siebeling 
op Sunny

Rubriek 2, Jeugd gevorderden:
1e plaats Claire Loogman 
op Pernette
2e plaats: Martijn Roerade 
op Missy
3e plaats: Jada van Rheenen 
op Maywood en Renske 
Hennuin op Chippie

Rubriek 3, volwassenen:
1e plaats: Esmeralda de 
Vink op Hylkje 
2e plaats: Merel Reinders 
op Maura
3e plaats: Zuzana Korajlija 
op Nouvelle

Manege Hallinckveld 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 133 
Loosdrecht  
www.hallinckveld.nl

Uitslagen Wijdemeren, per stemlokaal
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Mondhygiëniste Anita Von-
hoff staat op vrijdag 24 maart 
2017 van 15.00 tot 19.00 
uur tijdens de Week van de 
Mondhygiënist bij supermarkt 
Jumbo met een stand. In de 
stand zal volop informatie te 
vinden zijn over mondzorg bij 
kinderen en bij ouderen. 

Graag wil Anita Vonhoff de 
aandacht vestigen op kin-
deren. Kinderen tot 18 jaar 
kunnen altijd ‘gratis’ naar 
de mondhygiënist, omdat 
hun behandeling volledig 
in het basispakket zit. Er is 
dus geen aparte tandartsver-
zekering nodig en het kost 
ook geen eigen risico. Zeker 
bij de jongeren met of zon-
der beugel is het van belang 
extra te letten op hun mond-
hygiëne. Jong geleerd is oud 
gedaan, waardoor de onder-
staande problemen bij hen 
in de toekomst voorkomen 
kunnen worden. Anita Von-
hoff zal uitleg en instructie 
geven zowel aan de kinderen 
als aan hun ouders.

Ook geeft Anita speciale 
aandacht aan ouderen die 
afhankelijk zijn van mantel-
zorg of zorg in verpleeg- of 
verzorgingshuizen. Voor 
een steeds groter wordende 
groep thuiswonende oude-
ren is voor veel zaken hulp 
nodig, helaas wordt hierbij 
vaak de mond vergeten. Juist 
deze groep mankeert qua 
gezondheid al het nodige, 
waardoor een wisselwerking 
ontstaat tussen de ernstige 
tandvleesontsteking en de 
algehele gezondheid.
Tevens geeft zij tips aan man-
telzorgers en andere hulp-
verleners aangaande het 
verbeteren van de mondzorg 
van ouderen. Speciaal voor 
deze groep ouderen wordt 
door de overheid projecten 
opgezet, waar Anita ook ac-
tief mee bezig is, zoals het 
project ‘De mond niet verge-
ten’ en het project ‘(H)oud je 
mond gezond’. Speciaal voor 
de hulpverleners zijn er for-
mulieren om een duidelijk 

Vrijblijvend advies van 
Mondhygiëniste Anita Vonhoff

overzicht te krijgen, hoe het 
gebit van de ouderen ver-
zorgd kan worden. 

Relatie met de algehele 
gezondheid
Bloedend tandvlees, 80% van 
de Nederlanders heeft hier 
in meer of mindere mate 
mee te maken, waarvan 10-
15% een ernstige tandvlees-
ontsteking (parodontitis) 
krijgt. Deze ontsteking kan 
uiteindelijk het verlies van 
tanden en kiezen tot gevolg 
hebben, maar kan ook een 
grote invloed hebben op de 
algehele gezondheid.

Hart- en vaatziekten
Er is een relatie aangetoond 
tussen tandvleesontsteking 
en hart- en vaatziekten. Als 
gevolg van de tandvleesont-
steking komen er bacteriën 
uit de mond in de bloed-
baan, waar zij problemen 
kunnen veroorzaken bij de 
vaatwand en kunnen leiden 
tot bloedstolsels, die bijv. een 
hartinfarct of beroerte kun-
nen veroorzaken. 

Tandvleesontsteking en 
diabetes
Mensen met diabetes heb-
ben vaker problemen met 
hun tanden en tandvlees. Als 
gevolg van de diabetes wordt 
de doorbloeding van ver-
schillende weefsels minder. 
Ook hebben diabetespatiën-

ten vaker een droge mond, 
waardoor ontstekingen en 
gaatjes eerder ontstaan.

Tandvleesontsteking 
en vroeggeboorte 
Tijdens de zwangerschap is 
er een verhoogde gevoelig-
heid voor het ontwikkelen 
van ontstoken tandvlees. 
Als gevolg daarvan komen 
er allerlei ontstekingsmedi-
atoren vrij die wanneer ze 
in hoge mate geproduceerd 
worden, ervoor kunnen 
zorgen dat tijdens de zwan-
gerschap de weeën te vroeg 
worden opgewekt.

Tandvleesontsteking en 
overige aandoeningen
Uit wetenschappelijk onder-
zoek blijkt dat er ook relaties 
zijn tussen tandvleesontste-
king en reuma, longontste-
kingen, kanker, COPD en 
dementie.

De mondhygiënist
Kortom, de mondhygiënist, 
dé professional in preven-
tieve mondzorg, speelt niet 
alleen een belangrijke rol bij 
het op peil houden van de 
mondgezondheid, maar ook 
bij de algemene gezondheid.
Kom vrijblijvend voor infor-
matie naar de stand op 24 
maart bij de Jumbo of bel 
Anita Vonhoff telefoon; 035-
5821862

Op zaterdag 25 maart is de 
Landelijke Compostdag. In-
woners van de regio Gooi en 
Vechtstreek krijgen die dag bij 
de scheidingsstations van de 
GAD een gratis zak compost 
mee. 

Met deze actie bedankt de 
GAD de inwoners voor het 
gescheiden aanleveren van 
hun afval. Het compost dat 
gratis kan worden opge-
haald, is het rechtstreekse 
resultaat van het ingezamel-
de gft-afval. 

Gft wordt groen gas
Via de GAD gaat het gft-afval 
naar Indaver en die zet het 
volledig om in groen gas, 
vloeibare CO2 en compost. 
Groen gras wordt gebruikt 
voor het verwarmen van 
huishoudens en als brand-
stof voor auto’s. De tuinbouw 

Gratis compost voor 
inwoners Gooi 
en Vechtstreek 

kan vloeibare gebruiken 
voor de plantengroei.  

Etensresten doen ook mee
Al doet de naam anders 
vermoeden, gft is meer dan 
groente-, fruit- en tuinafval. 
Ook etensresten, zoals pasta, 
koekjes, koffiefilters en bot-
jes van de karbonade, kun-
nen in de groene bak. Vooral 
het keukenafval is een be-
langrijke grondstof voor de 
verwerking tot groen gas.

Op = op
Kom je zaterdag 25 maart je 
gescheiden afval inleveren 
op één van de scheidingssta-
tions in Bussum, Hilversum, 
Weesp of Huizen, dan krijg 
je één gratis zak compost. De 
actie geldt zolang de voor-
raad strekt. De scheidings-
stations zijn die dag open 
van 9.00 tot 16.00 uur

WIJDEMEREN- De gemeen-
telijke belastingaanslagen 
2017 voor inwoners en on-
dernemers van Stichtse Vecht, 
Weesp en Wijdemeren liggen 
eind maart op de mat. 

De afgelopen maanden is 
hard gewerkt aan een kwali-
teitsslag van de WOZ-bestan-
den. Dit heeft geresulteerd in 
groen licht van de Waarde-
ringskamer, de instantie die 
belast is met onafhankelijk 
toezicht.
‘Belastingen Stichtse Vecht 
Weesp Wijdemeren’, de orga-
nisatie die de belastingen int 
voor deze drie gemeenten, 
betreurt de vertraging van 
een maand maar benadrukt 
dat dit geen gevolgen heeft 
voor de belastingplichtigen. 
De aanslagen worden vanaf 

30 maart bezorgd (met als 
dagtekening 31 maart 2017). 
De betalingstermijn van acht 
maanden bij automatische 
incasso blijft gelijk, alleen 
schuift de einddatum van 
betaling een maand op (30 
november). Wie zich bij de 
Berichtenbox van Mijn Over-
heid heeft aangemeld, ont-
vangt de aanslag digitaal.

Extra controle
Waar sprake is van een grote 
stijging of daling van de WOZ-
waarde ten opzichte van de 
gemiddelde waardeontwik-
keling, wordt eerst nog een 
extra controle uitgevoerd om 
de kwaliteit te waarborgen. 
In dat geval krijgt men de 
aanslag later. Dit is landelijk 
gebruikelijk en was ook vorig 
jaar het geval. Ook hier geldt 

Gemeentelijke belastingaanslagen komen eind maart
dat de acht betalingstermij-
nen overeind blijven en dat 
de einddatum van betaling 
mee opschuift.

Bij twijfel contact
Bij het opleggen van de aan-
slag wordt belastingplichti-
gen gevraagd bij vragen of 
twijfel over de WOZ-waarde 
contact op te nemen met 

BSWW. Als er sprake is van 
onjuiste gegevens, wordt 
dit opgelost. Contact voor-
komt mogelijk onnodige 
en tijdrovende procedures. 
Deze oproep is vorig jaar 
ook gedaan en werd door 
inwoners en ondernemers 
als nuttig ervaren. Contact 
met BSWW is mogelijk via: 
tel. 035 - 6559194 of e-mail: 

info@belastingensww.nl.

Opdracht tot evaluatie
Het bestuur van BSWW heeft 
- nu de eerste prioriteit van 
de verzending van de aan-
slagen 2017 is afgerond - de 
interim-directeur van BSWW 
de opdracht gegeven een eva-
luatie op te stellen en verbe-
terpunten aan te dragen.
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‘Provincie heeft wat 
uit te leggen!’
Brief Wijdemeren 2020 aan Gedeputeerde Staten 

Op maandag 13 maart heeft burgerinitiatief Wijdemeren2020 
een brief ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland. De brief is een reactie op de door de 
provincie opgestelde brief van 7 februari van dit jaar, inzake de 
Provinciale ARHI-procedure Gooi- en Vechtstreek. Het in deze brief 
genoemde besluit strookt niet met wat portefeuillehouder duur-
zaamheid, bestuur en cultuur van de provincie NH, de heer J. van 
der Hoek, als reactie gaf na het vorig jaar in ontvangst nemen 
van de 7.734 handtekeningen tegen een fusie van Wijdemeren met 
Hilversum. Zijn reactie was toen: “Dit is een duidelijk signaal; 
draagvlak is belangrijk. De gemeente kan dit niet negeren. Als ze 
iets anders beslissen, hebben ze wat uit te leggen”.
 
“Om dan in de brief van 7 februari Wijdemeren een snelle fusie 
op te leggen op basis van de inhoud van het bestuurskrachtrap-
port van Deloitte, waarbij nota bene een argument wordt 
aangevoerd dat is gebaseerd op onjuiste feiten is onacceptabel. In 
dit geval heeft de provincie wat uit te leggen”, aldus WM2020. 

De verstuurde Open brief
Aan: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Holland
Postbus 3007 2001 DA Haarlem

Ankeveen, 13 maart 2017

Betreft: Provinciale ARHI-procedure Gooi en Vechtstreek 
en uw besluit van 7 februari 2017

Geachte college,
Bij de overhandiging door het Burgerinitiatief Wijdemeren2020 
van het Petitieresultaat “geen fusie met Hilversum”, 7734 onderte-
kenaars uit Wijdemeren, gaf u bij monde van uw portefeuillehou-
der J. van der Hoek als reactie:
Gezien uw besluit van 7 februari hebt u nu wat uit te leggen. In 
de bij dat besluit gegeven toelichting beperkt u zich met betrek-
king tot de bestuurskracht van Wijdemeren tot een kort citaat 
uit het rapport Deloitte: dat “de ambities vanwege de beschikbare 
middelen beperkt zijn en grote opgaven als het aanpakken van de 
Loosdrechtse Plassen niet tot stand komen”.
Een slechtere uitleg is moeilijk voorstelbaar. U weet immers als 
geen ander hoe de zeggenschap over de Loosdrechtse Plassen 
bestuurlijk is geregeld. Niet de gemeente Wijdemeren is daarvoor 
de verantwoordelijke partij maar het Plassenschap, een bestuurs-
lichaam waarin u zelf participeert, en als grootste financiële 
contribuant meer verantwoordelijkheid draagt dan de gemeente 
Wijdemeren.
Alstublieft geachte college, herstel het vertrouwen van onze 
burgerij in uw eigen geloofwaardigheid en kom terug op het in 
uw besluit aangegeven uitgangspunt. Wij zien uw reactie graag 
spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Burgerinitiatief Wijdemeren2020,
Mr E.C. Lambers te Ankeveen

Ingezonden brief
Van 25 maart tot en met 2 
april is het voor de 82e keer 
Boekenweek. 
Het thema is Verboden 
Vruchten.

De mens is genotzuchtig. 
Maar toegeven aan genot le-

vert soms strijd op, met ons 
geweten, onze levensovertui-
ging, onze omgeving en onze 
fysieke dan wel geestelijke 
grenzen. Wel willen, niet 
mogen, toch doen: verboden 
vruchten, zowel in het leven 
als in de letteren.

Boekenweek 2017 bij bibliotheek Loosdrecht
u delen in de vorm van een 
quiz waarmee een leuke 
prijs gewonnen kan worden. 
Klaas Oosterom heeft in 
BussumsNieuws en Naarder-
Nieuws een boekenrubriek. 
Vooraf aanmelden voor deze 
activiteit bij de betreffende 
vestiging is gewenst. De en-

tree is 5,-
Meer informatie overige eve-
nementen en reserveren kan 
via bibliotheekgooienmeer.nl 
En op zondag 2 april kan 
iedereen op vertoon van het 
Boekenweekgeschenk door 
heel Nederland gratis reizen 
met de trein!

In de gewaardeerde reeks 
COM-missieconcerten, zal 
op 31 maart a.s. de getalen-
teerde 22-jarige organist Gert 
van Hoef te horen en te zien 
zijn. COM-missie staat voor 
Cantus, Organum et Musica 
(Zang, Orgel en Muziek) mèt 
een Missie. Het belooft dan 
ook een luisterrijke avond te 
worden. De muziek en samen-
zang is gevarieerd en komt 
helemaal tot zijn recht in de 
ambiance van de historische 
Sijpekerk.

Gert van Hoef (1994) ont-
vangt op 13-jarige leeftijd 
zijn eerste orgellessen van 
zijn grootvader. Na een jaar 
orgelles bij mevrouw Daa-
men volgt hij vanaf 2010 
achttien maanden lessen bij 
Evert van de Veen, waar zijn 
talent tot bloei komt. Gert 
wordt vanaf dat moment 
regelmatig gevraagd voor op-
tredens en concerten in het 
gehele land. De vele video’s 
die Gert op YouTube plaatst, 
doen ook de belangstelling 
voor hem in het buitenland 
groeien. Vanaf september 
2011 ontvangt Gert orgelles 
van de Amersfoortse orga-
nist Herman van Vliet, die 
hem voorbereidt op zijn con-
servatoriumstudie. 

Wie kent ze niet: de drank- 
en drugsverslaafden, de 
gokkers, de troosteters, de 
vreetzakken, allen geven zij 
zich over aan genot. En last 
but not least de overspeligen. 
Maandag 27 maart van 
19.30-21.30 uur is de Boe-
kenweekgeschenken Quiz 
in Loosdrecht. Wist u dat al 
in 1932 het eerste Boeken-
weekgeschenk uitkwam? 
En wist u dat er van diverse 
Boekenweekgeschenken de 
auteur geraden moest wor-
den? Deze, en veel andere 
informatie, over tientallen 
verschillende Boekenweek-
geschenken komt Klaas 
Oosterom uit Bussum met 

‘31 maart in Sijpekerk’

COM-missieconcert ‘Gehoord’

In september 2013 begint 
hij zijn studie bij Jos van 
der Kooij aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den 
Haag met hoofdvak orgel. 
Als bijvak volgt Gert piano-
lessen van Katy Satur. Hij 
studeert ook muziektheorie, 
muziekgeschiedenis en koor-
directie bij de operadirigent 
Giacomo Formentini.
Daarnaast geeft hij veel or-
gelconcerten door het gehele 
land. In 2015 gaf hij zijn eer-
ste buitenlandse concerten 
in Stoke-on-Trent en Londen.

Gert won al meerdere prij-
zen in Nederland. Zijn eerste 
concours vond plaats in 2009 
op het Interclassic Music 
Orgelconcours bij Johannus 

Orgelbouw in Ede waar hij 
in februari de eerste prijs in 
zijn leeftijds- en muziekcate-
gorie behaalde. In juni vindt 
de aan de finale verbonden 
CD-opname (‘Finale’) plaats 
in de St. Maartenskerk in 
Tiel. Ook zijn er inmiddels 
al een groot aantal DVD’s en 
CD’s verschenen en heeft hij 
een viertal liedimprovisaties 
gepubliceerd.

De COM-missie biedt u als al-
tijd een kopje koffie of thee 
aan in de pauze. De aanvang 
is 20.00 uur en de kerk is 
open vanaf 19.30 uur. De 
toegang is zoals altijd vrij. 
De Sijpekerk, Nieuw-Loos-
drechtsedijk 171 te Nieuw-
Loosdrecht.

Gert van Hoef aan het klavier

Lijkt tennis jou altijd al leuk 
maar heb je nog niet de stap-
pen ondernomen om aan deze 
geweldige sport te beginnen? 
Heb je misschien al ervaring 
en ben je op zoek naar een 
gezellige club? Is je dochter of 
zoon op zoek naar een leuke 
teamsport? 

In het weekend van 25 en 
26 maart krijg jij de kans 
om kennis te maken met 
Tennisvereniging de Rading 
én een balletje over te slaan 
met onze trainer. Kom langs 
en proef de sfeer!

Zaterdag 14.00-16.00 uur 
(14.00-15.00 jeugd, 15.00-
16.00 volwassenen)
Zondag van 10.00 - 13.00 
uur (10.00-11.30 jeugd, 11.30-
13.00 volwassenen)
TV De Rading 't Jagerspaadje 
22, Loosdrecht

‘25 en 26 maart’                                                                                 

Open dagen Tennisvereniging de Rading
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Afgelopen zaterdag 18 maart 
heeft weer het jaarlijks toer-
nooi van de Loosdrechtse 
Badminton Vereniging 
plaatsgevonden. 

De poules met teams van 
LBV zelf en andere vereni-
gingen waren weer goed 
gevuld. Dat stond weer 
garant voor behoorlijk pit-
tige wedstrijden. In enkele 
poules ging het gelijk op 
waardoor pas bij de laatste 
wedstrijden duidelijk werd 
wie uiteindelijk met de 
winst ervandoor ging. Na de 
prijsuitreiking werd de lote-
rij gehouden en aansluitend 
kon genoten worden van 
een heerlijk chinees buffet. 

Gert Schipper badminton toernooi 
weer een succes!

Zondag 19 maart speelden 
de Hilversum Hurricanes te-
gen regerend landskampioen 
de Amsterdam Crusaders. 
Hoewel de Hurricanes heb-
ben aangegeven voor niets 
minder dan de titel te gaan 
dit jaar, werden ze door de 
Amsterdammers flink wak-
ker geschud. 

De Amsterdammers, die 
met een aantal gecontrac-
teerde Amerikanen speelde, 
kwamen scherper en slim-
mer voor de dag dan de 
Hurricanes. Vooral de aan-
val van de Hilversummers 
liet van zich afweten, pas 
diep in het tweede kwart 
kregen zij een eerste drive 
op gang. De Crusaders 
gingen een paar keer snel 
het veld over en liepen een 

onderschepping terug voor 
een touchdown, waardoor 
de ruststand op 0-20 kwam.

Na de rust veranderde het 
spelbeeld niet. De aftrap 
werd meteen teruggelopen 
door de Amsterdammers 
en wederom kon de aanval 
van Hilversum geen vuist 
maken. De verdediging kon 
de Crusaders enkele keren 
stoppen, maar de Ameri-
kaanse quatreback was de 
Hilversummers te machtig, 
de eindstand kwam op 
0-48. Een harde les voor de 
Hurricanes die drie weken 
hebben om zich voor te be-
reiden op de volgende wed-
strijd, uit in Amsterdam we-
derom tegen de Crusaders. 
www.hurricanes.nl  Jagers-
paadje 32 Loosdrecht

Niet misverstane woorden van de coach

Wij danken de ondernemers 
die prijzen beschikbaar 
hebben gesteld: Laptop-
s4all, Gooische Golfclub, 
Ottenhome, Joy’s Cadeaus 
& Woonaccesoires, Multifill, 
Andy’s Dierensuper, Hovius, 
VANBERT Meubelmakerij, 

Hagens Keukens & Interieur, 
Office & Sales Support Edith 
Bakker, Jumbo van de Bunt, 
Rojo Racketsport, Que Chu-
la, Wijnspiratie Loosdrecht, 
Zin in Stijl kapsalon, Bakker 
Maas en Cuisine Culinair 
Hilversum.

Hurricanes komen 
flink tekort

Op donderdag  16 maart 
streden de bowlers van 60+ 
Bowling Loosdrecht in het 
jaarlijkse toernooi  tegen 
de senioren van Seboso uit 
Bilthoven. Het jubilerende 
Seboso bestaat nu 30 jaar en 
daarvoor werd aan de Loos-
drechtse bowlingclub een 
mooie trofee overhandigd 
door voorzitter Jan van den 
Berg. 

Naast de prijzen voor de 3 
best scorende vrouwen en 
de 3 hoogst scorende man-
nen werd ook de beste team-
prestatie beloond met de 

wisselbeker. Na ontvangst 
met koffie en heerlijk ap-
pelgebak gingen de bowlers 
naar de banen waarop ze 
waren ingedeeld en kon de 
wedstrijd losbarsten. Met 
veel enthousiasme werden 
4 games gespeeld waarbij 
de krasse senioren als jonge 
honden te keer gingen. Aan 
het eind van de wedstrijd 
werden de 3 beste games 
bij elkaar geteld en met een 
persoonlijke handicap ver-
hoogd. Op deze manier had 
iedereen evenveel kans de 
hoogste dagscore te beha-
len. En dat leverde ook ver-

rassende en onverwachte 
winnaars op.

Dames
1e prijs: Ria Jansen (S), 584 
punten 
2e prijs: Gudi Pijl (L), 540 
punten
3e prijs: Tineke Jimmink (L), 
537 punten

Heren
1e prijs: Arie Jansen (S), 615 
punten
2e prijs: Arend Peters (S), 
583 punten
3e prijs: Harcko Pama (S), 
580 punten

Bowlingkraker 
Loosdrecht tegen Seboso

De wisseltrofee voor de bes-
te teamprestatie ging naar 
Seboso (S), die met verbe-
tering van het persoonlijk 
clubgemiddelde van 17,4 
tegen 9,9 Loosdrecht (L) de 
baas was. Ook werd er een 
aanmoedigingsprijs uit-
gereikt aan Thijs Spelt (S) 
om hem te stimuleren ook 
eens in hogere regionen te 
eindigen. Onder het genot 
van een lekker drankje 

rond het open haardvuur 
werden na afloop alle 
prijzen uitgereikt. De win-
naars werden verrast met 
een mooi bloemboeketje, 
een glanzende medaille en 
een fles wijn. Een geslaagd 
toernooi in gezellige sfeer. 
Zeker weer voor herhaling 
vatbaar! Het was de 27e 
keer dat beide teams het 
tegen elkaar opnamen.Met behoorlijk wat personele 

problemen trad Loosdrecht 
afgelopen zaterdag aan te-
gen subtopper FC Almere. 

Op een hobbelige grasmat 
moest trainer Sluis het 
zonder Bonhof, Klok en La-
geburg zien te redden. Loos-
drecht liet zien dat het over 
prima vervangers beschikt 
want voor het behaalde 
gelijkspel zou het vooraf-
gaand zeker getekend heb-
ben. Achteraf voelt het ech-
ter als 2 verloren punten, 
omdat de oranje leeuwen 
zich in de slotfase verkeken 
op het ervaren Almere en 
een ruime voorsprong weg-
gaven. 
De openingsfase was rom-

‘FC Almere – SV Loosdrecht 3-3’                                                         

Loosdrecht laat overwinning glippen 

hoofdwond van het veld af. 
Almere kreeg twee goeie 
kansen voor de gelijkmaker 
en scoorde uit een vrije trap 
de gelijkmaker.
Tweede helft werd Loodrecht 
sterker en zette het Almere 
onder druk. Dat betaalde 
zich uit in twee juweeltjes 
van doelpunten. Eerst krul-
de Jesper Pullens vanaf 25 
meter met rechts prachtig 
over de keeper. Invaller Tom 
Frinsel deed daar nog een 
schepje bovenop door een 
kanonskogel van 30 meter 
strak in de kruising te schie-
ten, waar hij de supporters 
van de banken voor kreeg. 

Na de 1-3 leek Almere rijp 
voor de slacht en kreeg Jonti 
Lensink nog een uitstekende 
mogelijkheid om de vierde 
te maken, maar zijn kopbal 
miste doel.  FC Almere bleek 
in staat tot een wonder-
baarlijke wederopstanding, 
nadat een middenvelder na 
een rush de aansluitingstref-
fer in de hoek punterde. Met 
een sterk slotoffensief pomp-
te het ballen in de 16 van 
keeper Weitz. Die moest een 
paar keer reddend optreden, 
maar kon niet voorkomen 
dat Stots zijn tweede maakte 
voor Almere en de eindstand 
van 3-3 bepaalde. 

Piet van Bemmelen (Dimitri Krommehoek scoort de 0-1)

melig maar Loosdecht kende 
de beste kansen. Na een klein 
kwartier was het al raak. Op 
het schot van Van de Water 
kon de keeper van Almere 
niet klemmen en was Dimi-
tri Krommenhoek er als de 
kippen bij om hem binnen 

te prikken. De thuisploeg  
moest gedwongen van stra-
tegie veranderen toen het 
lange aanspeelpunt in de 
spits niet meer via de lucht 
was te bereiken. Die kwam 
hard in botsing met Jelmer 
Baas en moest met een flinke 
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Het belang van voldoende 
beweging is bij iedereen wel 
bekend. Maar wist u dat uit 
onderzoek blijkt dat regelma-
tig bewegen juist van belang 
is voor het herstel tijdens en 
na kanker. Daarom organi-
seert Viore op zaterdag 8 april 
een middag die helemaal in 
het teken van bewegen staat: 
‘Bewust Bewegen bij Viore’. 

Op deze middag kunt u ken-
nismaken met verschillende 
vormen van beweging (onder 
deskundige begeleiding). In 
twee rondes kunt u zich aan-
melden voor diverse work-
shops. U kunt een workshop 
Pilates volgen, nordic wal-
king, tai chi, intuïtieve dans, 
wandelen met een wandel-
coach, u kunt Jeu de Boules 
komen spelen en er is een 
informatieve workshop over 
de bewegingsmogelijkheden 
in de regio. De middag gaat 
om 13.30 uur van start met 
een paar enthousiaste spre-
kers die iedereen graag aan 
het bewegen zetten.

Bent u geïnteresseerd in 
deelname, of wilt u meer 
informatie, mail dan via 
programma@viore.org. Bel-
len kan ook: 035-6853532. 
U kunt zich tot 31 maart 
opgeven voor deze middag. 
Deelname is gratis. 

Bij Viore, centrum voor 
mensen die leven met kan-
ker, staan de deuren op alle 
weekdagen open tussen 10 
en 16 uur. Zonder afspraak 
of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een 
luisterend oor en voor infor-
matie over het uitgebreide 
aanbod aan activiteiten en 
lezingen. Bezoekers kunnen 
ook een afspraak maken 
voor individuele gesprekken 
over bijvoorbeeld vitaliteit 
opbouwen na kanker. 

Zie voor meer informatie 
ook de website: www.viore.
org. Oostereind 115, Hilver-
sum. info@viore.org 

Bewust bewegen, 
juist bij kanker

De weidevogel is niet weg te 
denken uit het Noord-Hol-
lands landschap. Daarom in-
vesteert de provincie Noord-
Holland ook in 2017 in zijn 
leefgebied. 

Zo werkt de provincie aan 
hogere waterpeilen, kruiden-
rijk gras en worden bomen 
en struiken verwijderd. Door 
deze maatregelen is er meer 
voedsel voor weidevogels en 
neemt op die plekken het 
verlies van eieren en kuikens 
door vossen en roofvogels af. 
De provincie stelt hiervoor 
in 2017  300.000,- beschik-
baar.
 
Gedeputeerde Adnan Tekin: 
“De weidevogel is erg be-
langrijk voor onze provincie. 
We zijn de provincie met de 
meeste weidevogels en dat 
willen we graag zo houden. 
Om de grutto, kievit en tu-
reluur een eerlijke kans te 
geven zijn concrete maatre-
gelen noodzakelijk. Met deze 
investering pakken we dat 
op. Ik juich het toe dat het 
Rijk zich bij deze focus op de 
weidevogel aansluit. Door zo 
samen te werken bieden we 
de weidevogel weer een vei-
lige omgeving.”
 
Noord-Holland telt één van 
de grootste weidevogelpo-
pulaties van Nederland. Er 
is in het verleden veel geïn-
vesteerd, mede dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers, 
agrariërs en natuurbeheer-
ders. Toch zijn de weide-

Weidevogels blijven extra aandacht 
verdienen

vogelpopulaties afgelopen 
decennia fors gedaald door 
onder andere de intensive-
ring van de landbouw en 
oprukkende bebouwing. Met 
gerichte subsidies kan het 
leefgebied van weidevogels 
beter worden ingericht wor-
den en worden hun kansen 
vergroot.

Vanuit de provinciale Uit-
voeringsregeling Groen is 
 150.000,- beschikbaar 
gesteld en vanuit het mi-
nisterie van Economische 
Zaken  150.000,- voor een 
pilot. De provincie heeft een 
gezamenlijk voorstel inge-

diend met de agrarische col-
lectieven voor een pilot van 
gras met inheemse kruiden. 
Kruidenrijk gras is belang-
rijk voor de kuikens van de 
weidevogels; zij vinden er 
voedsel en kunnen er schui-
len. De agrarische collectie-
ven voeren het project uit 
in samenwerking met alle 
partners. De pilot heeft een 
looptijd van drie jaar. Het 
project wordt nader vorm-
gegeven door de collectieven 
en de verwachting is dat in 
het najaar van 2017 met het 
inzaaien van graslanden kan 
worden gestart.

Een andere invulling werd er 
bij verzorgingstehuis De Beu-
kenhof gegeven door Inovum 
aan de Week van Zorg en Wel-
zijn, een landelijke actieweek 
om mensen enthousiast te 
maken voor de zorg. 

Zij organiseerden op woens-
dag 15 maart juist geen 
festiviteiten voor anderen, 
maar een echte Verwendag 
voor haar bewoners van de 
Beukenhof. Johan van der 
Heijden (Inovum); “Boven-
aan het lijstje van kernwaar-
des bij Inovum staat immers 
liefdevolle aandacht, welzijn 
en welbevinden voor haar 
bewoners.”

De gehele dag stond in het 
teken van ontspanning 
en muziek met hapjes en 
drankjes. De Beukenhof was 
voor de gelegeheid, van de 
entrée tot op elke afdeling, 
feestelijk versierd. De wer-
ken van de kunstenaars Ma-
rianne en Ewout sierden met 
wel zesentwintig stukken de 
muren. In de ochtend werd 
er uitgebreid een koffietafel 
verzorgd en ‘s-middags een 
high tea. In het Hoftheater 
speelde het Shantykoor Het 
Ruime Sop. Afgekomen op 
de vrolijke liederen stroom-
den de zaal vol, er werd van-
zelf voorzichtig geneuried, 
meegedijnd of een dansje 
gewaagd, zowel bewoners, 

Verwendag in de Beukenhof

de dames al keuvelend, over 
ditjes en datjes van weleer of 
juist de actualiteiten, de na-
gels in de lak. Ondertussen 

zaten de mannen alvast in 
het bruine café met gezellige 
muziek aan de borrel. 

bezoekers en verzorgers ge-
noten. Vrijwilliger Inovum; 
“Het is leuk en een eer hier 
vrijwilliger te zijn, ik vind 
het mooi dat ik op deze ma-
nier iets voor de maatschap-
pij terug kan doen.” 

Bij de kapper, pedicure en 
schoonheidsspecialiste kon 
men zich in relaxe behan-
delstoelen laten verwennen 
om daarna een mooi portret 
door fotograaf Peter Werk-
man van zichzelf te laten 
maken. In de snoezelruimte 
of tijdens een weldadige 
handmassage kon men ge-
heel ontspannen. In de 
herinneringskamer kregen 

Ook op de afdelingen kreeg 
iedereen smakelijke verras-
singen en gingen muziek-
therapeuten Carmen en 
Eva langs om samen met de 
bewoners muziek te maken.
Op de pg-woonafdeling was 
er een aangepast verwenpro-
gramma. Marie Bruinsma 
speelde gedurende de dag 
heerlijke melodieen op de 
piano en ‘s-middags speelde 
Yvonne bekende liedjes op 
de accordeon. Er waren extra 
traktaties bij de lunch en wie 
het graag wilde kon genieten 
van een ontspannende hand-
massage. 

Alle dank gaat uit naar de 
medewerkers en vrijwilligers 
die deze Verwendag hebben 
mogelijk gemaakt, samen 
met de sponsoren Stichting 
A-wareness, Cafetaria De Scha-
kel, Hovius Bloemisterij en fo-
tograaf Peter Werkman werd 
het een onvergetelijk dag!
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Het voorjaar is begonnen! 
We hebben al even kunnen 
wennen aan wat hogere 
temperaturen, meer zon en 
het blijft al langer licht. 

Dat kan maar één ding 
betekenen: De Feestweek 
komt eraan!
Achter de schermen zijn 
de vrijwilligers van Stich-
ting SLOEP al een aantal 
maanden bezig met de 
voorbereidingen voor de 
leukste week van het jaar 
in Loosdrecht.
En om alvast een voorproef-
je te geven vind je hieron-
der een aantal activiteiten 
die je kunt verwachten. Op 
de site vind je het complete 
programma. 

De Feestweek is weer goed 
gevuld met heel veel spor-
tieve, creatieve en culturele 
kinderactiviteiten, het is 
meivakantie dus elke dag is 
er wel iets te beleven. Zoals 
het inmiddels traditionele 
WK (Wijdemeren Kampi-
oenschap) Voetbal op écht 
gras. Maar ook het Pana 
Knock Out toernooi, een 
geweldig snel spel. 
Wat dacht je van het hut-
tenbouw-spektakel, talent 
in de tent waar muzikale 
kinderen optreden en dit 
jaar verzorgt Everts de hele 

week een zandbergbak met 
gravertjes voor de kinde-
ren. 
Uiteraard zijn er net als an-
dere jaren veel activiteiten 
met dieren zoals de paar-
denactiviteiten, de honden-
show en de badbeestenrace.

Ook de succesnummers 
van voorgaande jaren zul-
len niet ontbreken. Je kunt 
je aanmelden voor het 
polsstokverspringen, de 
zeskamp (met een team), 
de prutrace, de Ronde van 
Loosdrecht (ook dit jaar 
weer de 5 kilometer!) en de 
wandelingen door Eiken-
rode en het Stergebied. 

Maar het is natuurlijk ook 
mogelijk om alles gewoon 
te bekijken en te genieten 
vanaf het – hopelijk zon-
overgoten – terras.

Ondanks dat Stichting 
SLOEP zich al gelukkig 
prijst met ontzettend veel 
vrijwilligers is er altijd 
ruimte voor nieuwe ideeën 
en extra hulp. Dus heb jij 
ook zin om iets leuks te or-
ganiseren voor je dorp? Of 
wil je gewoon de sfeer eens 
proeven? Neem contact op!
info@stichtingsloep.nl

Complete programma 
Feestweek online!

Een bijzondere expositie is nog 
enkele weken te bezichtigen 
in de Beukenhof. Schilderwer-
ken van de twee kunstenaars 
Marianne de Kloet en Ewout 
Ladage sieren de muren in de 
gangen van het zorgtehuis. De 
expositie is tot stand geko-
men ter opluistering van de 
Verwendag afgelopen woens-
dag 15 maart. Maar liefs zes-
entwintig werken zijn door 
elkaar tentoongesteld. Zowel 
Marianne als Ewout wonen in 
de Beukenhof. Ze werken bei-
de met veel kleur en acrylverf. 

Marianne heeft een voorkeur 
voor bloemen, maar schil-
dert ook vogels en een enkele 
stilleven van een fruitmand 
is in de expositie opgeno-
men. Zij haalt haar inspira-
tie uit boeken en werkt op 
canvas van verschillende af-
metingen. Haar talent heeft 
ze niet aantoonbaar van haar 
ouders, als kind schilderde 
ze al wel op nummer met 
Ravensburger, daarna schil-
derde ze zeer uiteenlopende 
onderwerpen, tot haar voor-

Expositie Marianne en Ewout  

liefde voor bloemen. Ze wil 
een nieuw doek altijd in één 
schildersessie af hebben.
Ewout schildert op papier 
en heeft een abstracte stijl. 
Afwisselende onderwerpen 
en interesses zie je terug in 
zijn werk, het ‘mannelijk’ te 
noemen werk met donkere 
tinten en grove streken en 
het verfijndere lichte werk, 
wisselen elkaar af. 

Marianne en Ewout zijn zeer 
blij met de kans om nog en-
kele weken te kunnen expo-
seren. De kunstwerken zijn 
voor een vriendelijk prijsje 
te koop. Beide zijn nog zeer 
geïnspireerd om door te 
gaan met schilderen, ze ge-
nieten van het schilderpro-
ces en het resultaat van hun 
creativiteit. Komt u kijken in 
de Beukenhof?!

Interview van Ruud Bochardt 
met de wethouder van Wij-
demeren Sandra van Rijkom 
in het programma In Derde 
Termijn bij GooiTV. 

In haar portefeuille heeft 
van Rijkom; 
- Werk en inkomen
- Onderwijs
- Sport en bewegen

- Kunst en Cultuur (incl. Bi-
bliotheek)
Leuk, helder en informatief 
gesprek
Kijk op www.gooitv.nl

GooiTV

Op 20 maart was het twee-
enzeventig jaar geleden dat 
er tien mensen gefusilleerd 
werden in Loosdrecht. Dit 
was destijds de represaille 
voor één vervolgde Duitser. 

Bij het monument op de 
grens tussen Oud- en Nieuw-
Loosdrecht zijn deze maan-
dagmiddag mensen bijeen 
die het zich nog herinneren 
en willen gedenken. Twee 
kinderen van de Linde-
school noemden de namen 

van de slachtoffers op, ande-
ren droegen gedichten voor 
over de fusillade, verraad 
en vrijheid en legden een 
bloemenkrans namens de 
school. Zij reageerden; “We 
hebben er op school van te 
voren over gesproken. Eng 
idee, dat hier echt mensen 
zijn doodgeschoten.”  

Als eerbetoon en uit respect 
werd er gezamenlijk een mi-
nuut stilte gehouden.

Mevrouw C. Van Kassel (89 
jr) weet het nog goed, ze 
was toen pas zeventien jaar. 
Zij woonde met haar ouders 
en vier broertjes en zusjes 
naast de melkfabriek, niet 
ver van de plek des onheil 
“Ik had al wat gehoord en 
gezien, ik wilde ernaar toe 
maar dat mocht niet van 
mijn ouders, maar ik ging 
toch en sloop door een zij-
raam weg”, zegt mevrouw 
van Kassel. De aanblik van 
de doden zit voor altijd op 

Herdenking slachtoffers bij 
fusillade monument

haar netvlies. “Door het 
zien van dit afgrijselijke 
plaatje, heb ik denk ik wel 
alles beter kunnen verwer-
ken. Toen ik later onderweg 
met mijn vader twee dode 
Duitsers zag liggen, besefte 
ik; dat zijn ook gewoon 
maar mensen.”

Dhr. van Duin, zoon van een 
van de slachtoffers; “Fijn 

dat jullie kinderen hier aan-
wezig zijn, om te gedenken 
en overdenken. Nooit zullen 
jullie nu hier meer onbe-
wust voorbij fietsen. Het 
monument is een beeld van 
een vallende man met een 
duif, het staat niet alleen 
voor schoten en bloed maar 
als symbool voor eeuwige 
vrijheid.”
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AGENDA

Zat. 25 mrt t/m zon. 2 apr.
Boekenweek 2017
Thema ‘Verboden Vruchten’

Maandag 27 maart
Boekenweekgeschenk Quiz
Van 19.30-21.30 uur/5pp
Bibliotheek Loosdrecht

Zaterdag 25 maart
LSB Experience & Dolf Jansen
Spraakwaterval en liedjes 
Deur open 19.30/17,50pp
www.devorstin.nl 

Dinsdag 28 maart
Solo Concert Michiel Borstlap
Aanvang 20.15 uur/22,00pp
Kaarten; www.dedillewijn.nl

Vrijdag 31 maart
COMmissie concert 
zang, orgel en muziek
Gert van Hoef in Sijpekerk, 
Aanvang 20.00 uur/gratis

Zondagmiddag 2 april
Benefietconcert in het MCO
Harpist Remy van Kesteren
Stichting Leergeld voor kind.
Kaarten; www.mco.nl

Vrijdagavond 7 april
Feestelijk Afscheidsconcert 
Cantemus koor na 62 jaar!
Sijpekerk 20.00 uur/gratis

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

Woensdag 12 april
Kijkje bij de brandweer
Voor kinderen
www.kploosdrecht.nl

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

2de Paasdag Ma 17 april
Paaseieren zoeken bij Kasteel 
Sypesteyn, startsein 11.30 u
Voor kinderen t/m 10 jaar
Entree 2,50pp

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
26 maart 11.00 uur: Pastor W. Vlooswijk
   
Beukenhof 
26 maart 11.15 uur: Geen Dienst

Gereformeerde Kerk  
12 maart 10.00 uur: Mw. Ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
12 maart 10.00 uur: Ds. A. Jonkman
 18.30 uur: Ds. G.J. Codeé
 
OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
12 maart 09.30 uur: Ds. E.E. Bouter
 14.00 uur: Gez. dienst in Sypekerk 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk
12 maart 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

Bollen ICT
Service aan huis voor

12,50 euro per kwartier.
Voor hulp bij PC, Mac, 

smartphones en tablets.
 www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Grote moes/siertuin te 
koop in Oud Loodrecht 

tel: 06-11163457

HONDENTRIMSALON 
LOOSDRECHT 

FANCYPETS
14 jaar gediplomeerd 

hondentrimster
www.fancypets.nl

rading 50, Loosdrecht
06-28786091 

MEDISCHE DIENSTEN
Huisartsen De huisartsenpraktijk Loosdrecht is open op werk-
dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.  Mensen kunnen worden gezien op 
afspraak.  Buiten kantooruren is de dienstdoend huisarts te bereiken 
op de huisartsenpost in Gooi-Noord.
Afspraken maken           8-17 uur             5889060
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             5889060
Receptenlijn                  24 uur               5889060
Spoedlijn                      8-17 uur            5889060 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            5889060
Telefonisch advies          8-17 uur             5889060
Buiten de kantoortijden en in 
weekend, avond, nacht en feestdagen  
Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek 0900-9359 
Versa Welzijn:
Ouderen adviseurs en maatschappelijk werk  035 - 5821695
Mantelzorgondersteuning                             035 - 6970050
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht
Apotheek  Nw. Loosdrechtsedijk 28, tel. 582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen 
gesloten. Apotheek spoedtelefoon tel. (035) 533 06 07. 
Thuiszorg Inovum:  voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijde-
meren en Hilversum, tel. 035-5888200. Verzorging, verpleging, 
begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, fysiotherapie en 
andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 
7 dagen per week, tel. (035) 6 924 924. Ook bij spoed buiten kan-
tooruren!  Kraamzorg: (035) 6 924 922. Thuiszorgwinkel Ziekenhuis 
Hilversum 6 924 692  (ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21,  
za. 13.30-16.30 uur). 

COLOFON

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

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

Sluitingstijd kopij:
vrijdag 16.00 uur
Weekend nieuws: 
zondag 20.00 uur

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
Tel. 035-5826744
info@denieuwsster.nl
www.denieuwsster.nl

Ervaren schilder
biedt zich aan

Voor al uw binnen
en buiten klussen.

Voor meer info:
Raymond Altena

06-21587684

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

0611767622

Frans 
Scheepbouwer 
schilderwerken

GEZOCHT: Zaterdaghulp
Ben jij op zoek naar een zaterdagbaan? 

Wij zijn op zoek naar een leuke jongen die mee kan 

draaien in onze winkel maar ons ook kan helpen bij het 

afleveren van goederen.

Interesse? Mail dan een korte motivatie naar:

info@electroworldvanmelsen.nl

Opslag nodig . . .
035 582 59 56

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

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

Arie 50 jaar! 
namens de buurtjes

gefeliciteerd

Met al zijn strijdlust en wilskracht 
heeft hij de strijd niet kunnen winnen.

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben 
wij met veel verdriet afscheid genomen van mijn zorgzame, lieve 
man, onze vader en opa, broer, zwager en oom

Jacob Jonkhart
- Jaap -

25 mei 1944       18 maart 2017

 Roelie
 Wilco en Anja
    Manuela en Jacob
 Maigret

 Frans en Meinie en kinderen

Heulakker 33
1231 NT  Loosdrecht

Jaap is overgebracht naar het uitvaartcentrum van de Gooische 
Uitvaartverzorging Den Hull, waar gelegenheid is tot afscheid 
nemen en condoleren op donderdag 23 maart van 19.00 tot 
20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart 
om 12.30 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 
te Bilthoven. 

Na afloop is er eveneens gelegenheid tot condoleren in de  
ontvangkamer.

Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, 
dan verzoeken wij u deze rouwadvertentie als zodanig 

te beschouwen.



Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 445 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car 
Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik 3,1 - 6,1 l/100 km (32,2 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 82 - 143 g/km. *bij 42% inkomstenbelasting

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum

Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden

Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70

info@buitenweg.nl

www.buitenweg.nl

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

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

bijtelling per maand*

De Volvo V40 D2 heeft 
de nieuwste generatie 2.0 

viercilinder dieselmotor met 
een vermogen van 120 pk 

en 280 Nm koppel. Deze 
modulaire motor is voorzien 

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

technologie 

14% BIJTELLING

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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Winkeltijden: Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur,  zaterdag gesloten

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl

c.v.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland

Tel. 035 - 656 12 87
Fax 035 - 656 22 38

NIEUW

Sleutel
Service

info@birkhoffbv.nl

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

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

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

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

Remco van Kooi

WEEKENDAANBIEDING
(DON,VRIJ,ZAT)

PAASBROOD
(met spijs)

voor € 3,35van € 4,
45

Per 1 juli gaat Kwekerij Krijn 
Spaan naar de Kortenhoef-
sedijk verhuizen. Buurman 
Intratuin heeft zijn 8500 m2 
opgekocht. Krijn (74 jr) wil nog 
zeker tien jaar doorgaan op zijn 
‘nieuwe’ plek achter zijn huis, 
waar op 4000 m2 nog veel ge-
kweekt kan worden. 

Geen bomen en coniferen 
meer, wel nog een beperkt 
assortiment heesters. De bio-

logische kweker gaat door 
met vaste planten, eenjarige, 
zaden en groenteplantjes. Hij 
heeft een hekel aan onecht, 
voor hem geen gif of kunst-
mest, maar alles volgens de 
wetten van de natuur. Voor 
hem geen ‘plofplanten’ zoals 
de plofkip. De liefde voor de 
planten is de reden dat hij het 
al 45 jaar doet. Jarenlang was 
hij bekend als de weerman op 
de nationale radio. Nog altijd 

schrijft hij wekelijks tuinad-
viezen voor het MAX maga-
zine. De komende maanden 
zijn de meeste planten te 
koop met 20% korting. Ook de 
kisten, ramen en broeikassen 
gaan in de uitverkoop.

Per 1 juli; Kwekerij Spaan, 
Kortenhoefsedijk 174. Het 
winkeltje komt op nummer 
171. info@krijnspaan.nl
www.krijnspaan.nl

Krijn Spaan gaat verhuizen


