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Door: Patricia IJsbrandij
Voor de 18de keer werd er afgelopen zondag 9 juli de Sloepen-
tocht gevaren door Wijdemeren en omgeving. Alle condities 
waren deze dag excellent te noemen. Het thema ‘Tropical’ 
kwam daarom helemaal tot zijn recht met droog zonnig weer 
en warme temperaturen. Dit, in de basis toch Loosdrechts, eve-
nement werd zowel door de mensen op de kant als de onop-
houdelijke sliert van versierde bootjes als oergezellig ervaren. 
Sommige pleziervaarders kwamen vanuit het land speciaal naar 
Loosdrecht om deze unieke tocht mee te maken. 

Het haalde de landelijke pers, 
de Telegraaf opende maandag 
met een grote foto op de voor-
pagina ‘Vier de zomer!’ Met 
hier en daar een zure toon in 
het stuk als ‘Bootjes maken 
het bont’ en ‘Het recept voor 
chaos op het water?’ met de 
nadruk op lange wachttijden 
bij de sluis, een kilometers 
lange tocht en openbaar 
dronkenschap, ontkwam ook 
deze journalist er niet aan om 
toch de Loosdrechtse Sloepen-
tocht een ‘Vrolijke zomerse 
bende’ te noemen. De fantas-
tisch strakke organisatie van 
Stichting SLOEP heeft er dan 
ook voor gezorgd dat er geen 
onvertogen woord is gevallen 
of enig incident van betekenis 
heeft plaatsgevonden (op een 
leeggelopen palmboom na). 
Met een goedgevulde koelbox 
en thematas werd de tocht 
linksom of rechtsom gevaren. 
De groene of rode route voerde 
over de Loosdrechtse plassen 

door de Mijdense sluis, rechts-
af de Vecht over richting sluis 
’t Hemeltje in Nederhorst, via 
het Hilversumse kanaal de 
Raaisluis door, en als je daar 
de gezelligheid bij restaurant 
Het Bruggetje kon weerstaan 
vaarde je weer richting de 
plassen, of beleefde het geheel 
andersom. Bij elke sluis stond 
een live Dj en waren er diverse 
lekkere hapjes te verkrijgen, 
al dan niet met een bonnetje 
uit de thematas. De Raaisluis 
werd voor de gelegenheid 

bediend. Daar stond restau-
rant MAXX op de Green Egg 
sateetjes te bereiden en had 
IJssalon Mimi’s een begeerlijk 
verkoelend ijsje. Ome Joop gaf 
daar tegen inlevering van een 
bonnetje een vrolijk plantje 
mee aan boord. Bij sluis ’t He-
meltje vermaakten entertai-
ners Nico en Lesley de menig-
te en met een warm welkom 
onthaalden zij de bootjes in 
de sluis. De hilarische spelle-
tjes die zij de deelnemers lie-
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Helft van dubbele villa aan de 

Carl Heinrich Knorrlaan 4 

te Loosdrecht. 

Koopprijs € 545.000,- v.o.n. 
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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

Wat een mooie stoel! 
JA? Ga zitten, hij is elektrisch...

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 
Goudse filetsteak
Varkensfiletlapje gevuld 
met ham en kaaspanneer

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Het Loosdrecht JazzFestival 
heeft een lange historie die 
teruggaat naar 1958. Met 
tussenpozen en onder ver-
schillende namen heeft het 
festival iedere keer weer een 
revival gehad. De afgelopen 3 
jaren heeft Loosdrecht laten 
zien een waardig opvolger 
te kunnen brengen door een 
kwalitatief en sfeervol festival 
neer te zetten met als motto: 
Thuishaven van de Jazz.

Classic Jazz Night en Soul & 
Funk Night 
Na het succes van afgelopen 
jaren is dit jaar het Loos-
drecht JazzFestival verdeeld 
over twee dagen. Zo kunnen 
nog meer bezoekers genieten 
van de uitstekende line-up. Er 
is goed geluisterd naar de be-
zoekers van afgelopen jaren 
die grofweg in twee groepen 

te verdelen zijn. Een groep die 
komt voor de ‘luisterjazz’ en 
het fijn vindt om met gelijk-
gestemden in de zaal te zitten 
zonder al te veel omgevings-
geluid. Voor deze bezoekers 
heeft het Loosdrecht JazzFes-
tival dit jaar op vrijdagavond 
o.a. Fay Claassen, Gypsy Jazz, 
Peter Beets and Guests en de 
Dutch Swing College Band 
op het programma staan. De 
andere groep bezoekers kan 
op zaterdagavond genieten 
van de Soul & Funk NIght met 
internationale artiesten. Dan 
gaat de grote zaal helemaal 
los met o.a. Incognito, New 
Cool Collective feat. Mark 
Reilly (Matt Bianco) en Bruut.
Festivalsfeer De botenloods 
van Jachthaven Het Anker 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
117 is ook dit jaar het sfeer-
volle decor van de spectacu-

‘15 en 16 september’

Loosdrecht JazzFestival: 2 dagen swingen!

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september is het Loosdrecht JazzFestival in Oud-Loosdrecht. De 4e 
editie van het JazzFestival nieuwe stijl heeft voor iedereen iets in petto: Van een ClassicJazz Night 
waar heerlijk ontspannen naar een selectie van topmuziekanten geluisterd kan worden tot ‘Jazz 
rond de Haven’ voor de kinderen. De uitsmijter is de Soul & Funk Night op zaterdag waarbij het 
dak eraf gaat met een internationale line-up.

laire swing/jazz/soul/acidjazz/
funk-grooves optredens. De 
optredens vinden plaats op 
verschillende podia en er zul-
len voldoende loungehoekjes 
zijn om onder het genot van 
een drankje te relaxen. Om 
de festivalsfeer compleet te 
maken zijn er op zaterdag ver-
schillende foodtrucks aanwe-
zig waar de lekkerste hapjes 
worden bereid.

Jazz voor de kids 
Ook aan de kinderen is ge-
dacht: Op zaterdagmiddag 
staat ‘Jazz rond de Haven’ in 
het teken van kinderactivitei-
ten. Bomvol optredens en ac-
tiviteiten zoals instrumenten 
maken en workshops. 
De entree is gratis en bij de 
foodtrucks op het festivalter-
rein kun je allemaal lekkere 
hapjes kopen.

Informatie en Kaartverkoop 
Meer informatie over het 
festival en de online kaart-
verkoop is te vinden op www.
loosdrechtjazzfestival.nl. 

Van 20 t/m 25 november or-
ganiseert het Nationaal MS 
Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte om geld in te za-
melen voor onderzoek naar de 
ziekte Multiple Sclerose.
 
MS is een chronische ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. In 
Nederland hebben meer dan 
17.000 mensen MS, en jaarlijks 
krijgen 800 mensen de diagno-
se. De eerste ziekteverschijnse-
len openbaren zich meestal tus-
sen het 20e en 40e levensjaar en 
het is de meest invaliderende 
ziekte onder jonge mensen in 
Nederland. Veelvoorkomende 
klachten van MS zijn moeheid, 
oogklachten, krachtverlies, 
coördinatiestoornissen, blaas-
problemen en gevoelsstoornis-
sen. Over de ziekte MS is nog 
veel onbekend. Onderzoekers 
weten nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe het 
genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte inves-
teert het Nationaal MS Fonds in 
innovatieve onderzoeken om 
MS te genezen.

 Wil jij dat mensen met MS zich 
beter voelen door jou?
Word collectant. Help MS-
patiënten. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar 2 uur 
van je tijd. En het is nog leuk 
ook.
 
Kijk op de website www.mscol-
lecte.nl voor meer informatie 
en meld je snel aan. Samen 
staan we sterker tegen MS!

Word collectant voor 
het MS Fonds
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ten doen zorgden ervoor dat 
de sluis eigenlijk te vlug klaar 
was met schutten. De poffer-
tjes, een goed biertje van De 
Kaars of een echte luxe koffie 
met verse taart van Coffee 
Cate waren bij deze sluis niet 
te versmaden. De enige sluis 
met live muziek van Geen 
Hofkapel. Bij de Mijndense 
sluis een heuse zingende DJ. 
Hier weten ze al helemaal 
wat een feestje bouwen is. 
De sluiswachter bedacht er 
een ludieke extra actie, met 
de ‘Yellow cab’ lady werd je 
meegenomen op een bootje 
door de sluis via de Bermuda 
Triangle naar Bora Bora, als 
je dat mocht halen dan. Een-
maal op Bora Bora (MS Opa 
de Ruyter) werd je getrakteerd 
op een lekker koel drankje 
en had je vanaf het zonne-
dek een eerste klas zicht op de 
wachtende deelnemers voor 
de sluis. Bij de sluis kregen de 
deelnemers een smoothie en 
een hartig hapje van restau-

rant De Otter en Rosa’s Canti-
na had een uiteraard Italiaans 
zomerse tractatie. Van alle 
tropisch uitgedoste vaartuig-
jes en hun opvarenden viel de 
door de jury gekozen winnaar 
het meeste op, team Ome Joop 
sleepte een tropisch privé 
eiland voort waarop tussen 
twee palmbomen een vakan-
tieganger luierde in een hang-
mat. Creatief, veel werk aan 
besteed en een lust om naar 
te kijken. De eerste prijs werd 
hen aangeboden door Otten-
home, zij mogen met acht 
personen sateetjes komen 
eten. Zoals Stichting Sloep 
het op hun site benoemd is 
de Sloepentocht de officieuze 
start van de vakantie. Deze 
editie van de Sloepentocht 
was wel een hele goeie!

Stichting Sloep bedankt hoofd- 
sponsor Heijmans en de vele 
andere onmisbare sponsoren 
waardoor dit evenement werd 
mogelijk gemaakt.

De tentoonstelling ‘500 jaar 
Reformatie, van Luther naar 
Loosdrecht’ in de Sijpekerk te 
Nieuw-Loosdrecht is de hele 
zomer te zien.

Vijfhonderd jaar geleden spij-
kerde de theoloog Maarten 
Luther 95 stellingen op de 
deur van de slotkapel in Wit-
tenberg. Met deze stellingen 
verwoordde hij zijn kritiek 
op het geloof. En dit wordt 
algemeen gezien als het begin 
van de Reformatie. De unieke 
tentoonstelling ‘500 jaar Re- 
formatie, van Luther naar 
Loosdrecht’ laat zien hoe de 
Reformatie ook Loosdrecht 
bereikte. Wat waren de gevol-
gen van de Reformatie voor de 
Sijpekerk en haar voorganger 
Nicolaas Thol? De tentoonstel-
ling heeft plaats in de mooie 
14e eeuwse Sijpekerk met zijn 
bijzondere geschiedenis en 
interessante bezienswaardig-
heden. De Sijpekerk en de ten-

toonstelling zijn gedurende 
de zomer elke zaterdag open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Ook 
kunt u genieten van orgelspel 
op het prachtige orgel van de 
Sijpekerk. De zomeropenstel-
ling is elke zaterdag vanaf 15 
juli tot en met 9 september. De 
entree is gratis. U wordt van 
harte uitgenodigd de tentoon-
stelling in de Sijpekerk aan de 
Nieuw - Loosdrechtsedijk 171 
te Loosdrecht te bezoeken.
Zie ook: www.sijpekerk.nl.

Vervolg van pagina 1

Zomertentoonstelling 
in de Sijpekerk

Vanuit de startlocatie BZC 
'13, 't Jagerspaadje 30 in Loos-
drecht (waar volop parkeerge-
legenheid is) zijn er drie routes 
uitgezet. Voor de controlepos-
ten onderweg wordt gebruik 
gemaakt van diverse gezellige 
horecagelegenheden. 

Routes
De eerste dag wordt gefietst 
door waterrijke gebieden rich-
ting Maarssen. De tocht wordt 
vervolgd  langs de Vecht, waar- 
na u met het levendige Loos-
drecht kan kennismaken. De 
60 km-rijders gaan door naar 
Vreeland en  kunnen genieten 
van een alom geprezen stuk 
langs de Vecht. De tweede dag 
is de tocht door natuurgebie-
den naar nostalgische boeren-
dorpen van het Gooi, zoals 

Blaricum en Laren, waarbij 
de 60 km-rijders nog de oude 
vissersplaats Huizen aandoen 
met uitzicht op het Gooimeer. 
De derde dag  wordt gefietst 
door bossen, over heide en 
langs open veld naar Maar-
tensdijk en Lage Vuursche. 
Het extra stukje voor de 60 
km-rijders gaat richting de 
Utrechtse Heuvelrug, waarna 
weer aansluiting bij de 40 
km-rijders wordt gezocht om 
gezamenlijk bij terugkomst te 
genieten van de gastvrijheid 
van BZC’13, waar het zelfs 
mogelijk is om 's avonds ge-
bruik te maken van een heer-
lijke warme maaltijd. Tijdens 
het evenement is de mobiele 
werkplaats van de Bikeshop 
uit Loosdrecht beschikbaar, 
met een EHBO-er aan boord. 

Laatste Gooise Fiets Driedaagse
WIJDEMEREN- U kunt inschrijven voor de 25e en laatste editie van 
de Gooise Fiets Driedaagse op 1, 2 en 3 augustus a.s. Een unieke mo-
gelijkheid om op een sportieve manier te genieten van de mooie, 
afwisselende omgeving die het Gooi rijk is. Bent u niet in de gelegen-
heid om 3 dagen te fietsen? Dan is dat geen probleem, het is ook 
mogelijk om 1 of 2 dagen mee te doen, in dat geval betaalt u per dag. 

 Inschrijven
Inschrijven is vanaf heden 
mogelijk via de website: www. 
fietsenprorege.nl. of met 
een inschrijfformulier dat te 
vinden is in de folder van de 
Gooise Fiets 3-Daagse die te 
verkrijgen is bij vele onder-
nemers  in en om Loosdrecht 
en Hilversum. Tevens kan er 
op maandagavond 1 augus-
tus van 20.00 tot 21.00 uur 
bij BZC ’13, 't Jagerspaadje 
30 in Loosdrecht worden in-
geschreven. Bij inschrijving 
vóór 22 juli zijn de kosten 
7,00 euro voor volwassenen 
en 4,50 euro voor kinderen. 
De kosten bij inschrijving op 
de startlocatie zijn 9,50 euro 
voor volwassenen en 5,50 
euro voor kinderen, inclusief 
medaille of aandenken bij 3 
dagen fietsen. 
Een dagkaart kost 4,00 euro 
voor volwassenen en 2,50 
euro voor kinderen. Info: 
www. fietsenprorege.nl; tel: 
035-6234987 of 06-18089900; 
email: tavdoorn@gmail.com

Het Kursus Projekt werd begin 
jaren ’70 opgericht, vandaar 
die 2x -K-  in de naam. Duizen-
den mensen hebben sindsdien 
meegedaan, jaarlijks zijn er on-
geveer 1100 deelnemers. En niet 
alleen uit Loosdrecht, ook van 
ver daar buiten. Dat heeft alles 
te maken met de unieke opzet 
waarin op een gezellige manier 
samen wordt gewerkt om iets te 
leren, te bekijken, te bespreken, 
te doen of te maken. Alles wordt 
100 % gedaan door vrijwilli-
gers. Niet alleen de ‘lesgevers’ 
maar ook heeft elke cursus 
een vaste vrijwillige begeleider. 
Vandaar dat de kosten relatief 
laag zijn. Inschrijven gaat ook 
nog ouderwets, je sluit gewoon 
aan in de rij op zaterdag 2 sep-
tember tussen 10 en 12 uur bij 
het 3-Luik in Loosdrecht of op 
dinsdagavond 5 september tus-
sen 19.30 en 20.30 uur. Daarna 
telefonisch bij de begeleider. 
Ook handje contantje betalen. 
Voor-inschrijven, daar doen ze 
niet aan bij het KPL, want eerlijk 
aanmelden gaat vóór alles. 

Populair
Beeldhouwen, schilderen, porse- 
lein beschilderen zijn al decen-
nia populair evenals de zeven 
dinsdagavonden zen meditatie 

en mindfulness van Frederik 
van Meer ‘voor iedereen die de 
geneugten van een stille geest 
en de verrukkingen van het 
Nu wil beleven’. Die zitten elk 
jaar vol. Ook het brandweertje 
spelen voor de kids is een top-
per!  Koken slaat altijd aan. Zo 
laat Joep Frijdal u een Indische 
rijsttafel of een origineel Japans 
diner bereiden en kunt u ook 
Peruaans, Egyptisch of Italiaans 
op culinaire wijze aan de slag. 
Taalkundig kunt u uw kennis 
verrijken in het Duits, Spaans, 
Engels of Frans. Wie zijn cre-
ativiteit wil uitbreiden kan 
naast de kerststukjes proberen 
of schilderen met bijenwas of 
handgeschept papier maken 
leuk is. Naast het smeden en tal 
van schildercursussen (snel por-
tret, aquarel en vrij schilderen). 
Natuurlijk hoort ‘bewegen’ er 
ook bij, van Zumba tot Tai-Chi. 

Excursies en lezingen
Een paar uur op pad om iets 
te zien, behoort ook tot de 
mogelijkheden: een vaartocht 
naar de aalscholvers in het 
Naardermeer, de ‘moeders in 
detentie’ in Nieuwersluis of 
een Kruidenwandeling. Elk 
jaar is er een nieuwe serie een-
malige lezingen zoals ‘EHBO 

dit mag u niet missen

Kursusprojekt Loosdrecht
WIJDEMEREN- Vanaf deze week zullen alle inwoners van Wijdemeren 
het cursusboekje van het Kursus Projekt Loosdrecht ontvangen. Een 
stampvolle gids met een groot aanbod aan cursussen, lezingen en ex-
cursies waar voor iedereen iets bij zit. Laagdrempelig en gevarieerd. 
Limoncello maken, porselein beschilderen, Zen-meditatie, schaats-
verhalen van Angelo Damo, een rondleiding door een vrouwengevan-
genis en een kinder SUP-tour, plus 81 andere mogelijkheden. 

bij huisdieren’ en over ‘de zin 
en onzin van voedselhypes’. 
Angelo Damo staat bekend om 
zijn sappige verhalen. Hij was 
vroeger een goede schaatser /
wielrenner en ondernemer in 
graniet. Deze Kortenhoever met 
Italiaanse roots kan u een avond 
vermaken.  

Nieuw
Het KPL kent een lange traditie, 
maar staat beslist niet stil. Elk 
seizoen zijn er nieuwe cursus-
sen, dit jaar zelfs 57 van de 
87! Wikkelarmband maken, 
Amsterdam als diamantstad, 
3D wijn-kaas-proeverij enz. 
Herman Stuijver wil u in drie 
avonden iets vertellen over de 
Middeleeuwse literatuur, terug 
naar Karel ende Elegast of Mari-
ken van Nieumeghen. Mmmm 
Limoncello! Er zijn weinig 
dingen lekkerder dan een glas 
ijskoude limoncello. Tijdens 
deze workshop maken Maire 
van der Meulen en Sabine Hen-
driks samen met u dit heerlijke 
drankje.

Meedoen
U hebt nog bijna twee maan-
den om na te denken waar u 
aan mee wilt doen. In het gele 
gidsje staan ook de regels over 
betalen, annuleren en andere 
bijbehorende zaken. Het be-
stuur en vrijwilligers van het 
KPL verdienen in ieder geval een 
compliment voor hun inzet om 
de inwoners van de vijf dorpen 
samen te brengen. Zie ook: 
www.kploosdrecht.nl 
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Er waren maar liefst 48 
zienswijzen tussen de stapels 
papier die toewijzen waar 
natuur, woningen, bedrijven, 
schuren, recreatie en agra-
risch werk zijn toegestaan. De 
Horstermeerpolder, doorsne-
den door de Middenweg, is een 
kwetsbaar gebied, een van de 
laagste droogmakerijen van 
Nederland, met bijzondere 
natuur en bijzondere mensen, 
zoals Stan Poels van PvdA/GrL. 
het verwoordde. Het laatste 
bestemmingsplan stamt uit 
1993, het was hard nodig om 
in de ratjetoe van bebouwing 
orde te scheppen. Namens De 
Lokale Partij nam Gert Zagt 
het op voor inwoners die op 
correcte wijze toestemming 
vroegen om te bouwen en 
nul op rekest kregen, terwijl 
anderen vaak op eigen houtje 
illegaal iets hebben neergezet 
wat dan achteraf toegestaan 
wordt. Wethouder Reijn wees 
alle wijzigingen af, hij beriep 
zich op de wet. “Al begrijp ik 
als privépersoon bepaalde 
wensen, ik moet me hier zeer 
precies aan de wet houden.” 
Het begrip ‘plas-dras’ ligt in 

de Horstermeer erg gevoelig, 
de bewoners vrezen dat delen 
van de polder vernat worden. 
Dat willen ze beslist niet. En 
ook de Wijdemeerse politiek 
niet. Dus wilde de meerder-
heid van de raad dat die term 
uit het bestemmingsplan ver-
dween. Hoe Reijn ook pleitte 
dat het juridisch niet kon en 
dat hij in een overleg over een 
natuurplan met vijf andere 
instanties zou garanderen dat 
plasdras gewoon rietland was, 
het hielp niet. Behalve DLP en 
VVD stemden 16 van de 19 
raadsleden voor dat amende-
ment. Bij garagebedrijf Snel 
mag de oprit wel verbreed 
worden en de bedrijfswoning 
van de familie Souverijn aan 
de Machineweg wordt toege-
staan, doch andere wijzigin-
gen haalden het niet. 

Boerderij verplaatsen
Of het kasteelbestuur van de 
Harmine Wolters stichting 
een bezwaar zal indienen bij 
de Raad van State is niet be-
kend. Maar de gemeenteraad 
stemde eensgezind voor ver-
plaatsing van de boerderij van 

 foto: Douwe van Essen//WWK

‘Horstermeer, boerderij, IKC en organisatie’ 

Veel belangrijke besluiten in laatste raad

Als buitenmens en watersport-
liefhebber hoefde wethouder 
Jan-Jaap de Kloet niet lang na te 
denken over zijn vrijwilligers-
activiteit. Woensdag 5 juli sloot 
hij aan bij de crew van SailWise, 
de stichting die actieve water-
sportvakanties organiseert voor 

mensen met een handicap. Een 
uniek aanbod vanuit volledig 
aangepaste accommodaties, zo-
als ‘t appartementencomplex 
It Sailhûs in Enkhuizen, de 
tweemastklipper Lutgerdina, 
catamaran Beatrix en het Loos-
drechtse eiland Robinson Cru-

Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In 5 uur vergaderen nam de Wijdemeerse raad 
in de laatste vergadering voor de zomervakantie een aantal 
belangrijke besluiten. Het lang verwachte bestemmingsplan 
Horstermeer werd unaniem door de raad aangenomen, al wa-
ren er zeven amendementen die een tekstwijziging wilden.

Verweij naar de Eilandseweg 
en dus ook voor de woning-
bouw op het Juliana-Bernhard 
Plein in Nederhorst den Berg. 
Wethouder Reijn meende dat 
door afbraak van de huidige 
stal de zichtlijnen, waar het 
kasteelbestuur steeds op wees, 
juist beter worden. Boermans 
(D66) en Poels (PvdA/GrL.) 
spraken over dilemma’s tus-
sen natuur en agrarisch. Gert 
Zagts boerenhart juichte, 
Sieta Vermeulen (VVD) was 
tevreden over het dierenwel-
zijn met een grotere stal en 
Ria Hennis van Dorpsbelan-
gen vond het weliswaar geen 
zichtpanorama, maar wel een 
kans op betere zichtlijnen. 

7,5 miljoen en 8 ton
Iedereen was vol lof over de 
twee Integrale Kindcentra 

die in Nieuw Loosdrecht zul-
len verrijzen. De Terpstra- en 
Rehobothschool krijgen op 
het terrein van de laatste een 
totaal gerenoveerd gebouw. 
Op het terrein van de Sterren-
wachter zal een nieuwe school 
worden gebouwd waar ook de 
Linde wordt gehuisvest. Beide 
IKC ‘s worden aangevuld met 
kinderopvang van Eigen & 
Wijzer. Het kost 7,5 miljoen, 
maar de voordelen van toe-
komstbestendige scholen zijn 
dat waard, meende men. Op 
de huidige locaties van de 
Terpstra- en Lindeschool ko-
men woningen, waarvan 1/3 
sociaal. “Nu nog Nederhorst 
den Berg” zei Stan Poels, met 
een prognose voor 2018 van 
de Jozef-(187), Mr. Kremer- 
(134) en -Warinschool (92) 
die er alarmerend uitziet qua 

leerlingaantallen. Ook stemde 
de raad unaniem voor 8 ton 
voor een Plan Organisatie-
ontwikkeling . Het had zelfs 
volgens CDA en PvdA/GrL. 
een hamerstuk mogen zijn. 
Meer geld voor de opleiding 
van ambtenaren, het op orde 
brengen van het financieel 
beheer, een betere huisvesting 
en de aanstelling van een HR- 
manager (personeelszaken) 
zijn gewoon noodzakelijk, 
oordeelde men. Verschillende 
raadsleden blikten terug voor 
een oorzaak van die armoe-
dige stand van zaken. Hoe 
was die achterstand ontstaan? 
Burgemeester Ossel wilde het 
verleden los laten, hij wil als 
procesbegeleider veel tijd en 
energie investeren in het hui-
dige personeel. “Het moet van 
de grond komen” zei hij ferm. 

‘Vrijwilligers in het Vizier’ Wethouder De Kloet hijst 't zeil bij SailWise
Door Saskia Luijer
WIJDEMEREN – Veel inwoners van onze gemeente zijn actief als 
vrijwilliger en zetten zich in voor allerlei uiteenlopende acti-
viteiten. Om juist die verscheidenheid aan vrijwilligerswerk te 
laten zien, gaat het college van B&W de komende tijd zelf aan 
de slag. Volg hen in de rubriek ‘Vrijwilligers in het vizier’. 

soe. SailWise directeur Menne 
Scherpenzeel licht toe: “Deze 
vakanties zijn zoveel meer dan 
zomaar in een bootje stappen. 
Ze zijn een middel om mensen 
meer zelfstandigheid te geven. 
Zodat je ontdekt dat je veel 
meer kunt dan je denkt. Het is 
echt een belevenis.”

Zeilen, suppen of surfen
De groep die Jan-Jaap de Kloet 
gaat begeleiden, is sinds ‘t 
weekend op het Loosdrechtse 
eiland en ontvangt de wethou-
der enthousiast als deze met 
de pont arriveert. Men zit nog 
aan het ontbijt, gezellig samen 
aan een lange tafel, buiten in 
de zon. Naast 14 gasten en 3 
medewerkers van SailWise zijn 
er 7 vrijwilligers van de partij. 
Deelnemer Paul komt al 13 jaar 
naar Robinson Crusoe, net als 
Arthur, Bart en Jan. Zij genieten 
volop van hun vakantieweek 
en vertellen uitvoerig over hun 
ervaringen en sportieve uitda-
gingen. Zoals de zeiltochten, 
het waterskiën, het suppen en 
surfen. Vandaag kunnen ze 
kiezen uit een relaxte dagtocht 

met ‘de roetmop’, rustig kano-
en op de plas of dobberen met 
zeilboot ‘Eduard’. De heren 
besluiten voor de dagtocht te 
gaan. Ze maken broodjes klaar 
voor onderweg, smeren zich 
in met zonnebrand en trekken 
een zwemvest aan. “Niet te 
lang treuzelen” maant vrijwil-
liger Karin hen aan. “We gaan 
zo het water op.” Samen met 
Jan-Jaap bemant Karin zeilboot 
‘Eduard’. Er is nauwelijks wind, 
dus de tocht zal waarschijnlijk 
op de motor gaan. Evengoed 
controleert Jan-Jaap nauw-
keurig het tuig van het schip. 
Hij checkt ‘t fok, haalt een rif 
uit het grootzeil en bekijkt de 
lijnen. Als oud-wedstrijdzeiler 
is deze taak hem wel toever-
trouwd. Ervaring die ook on-
misbaar is om als vrijwilliger 
aan de slag te gaan bij SailWise

Watersport en verzorging
Vrijwilliger Petra is geneeskun-
de student en kwam tijdens 
haar opleiding in aanraking 
met aangepast sporten. Ze is 
voor de eerste keer bij SailWise 
en vindt het onwijs leuk. “Het 

is echt bizar wat mensen on-
danks hun handicap kunnen. 
Dat is zo mooi om te zien” 
motiveert ze enthousiast. Voor 
Mark is het niet nieuw meer, 
hij zet zich al jaren als vrijwil-
liger in maar is minstens zo 
bevlogen. Jaarlijks verruilt hij 
het bedrijfsleven voor 4 à 5 we-
ken SailWise. Het begeleiden 
van de watersportactiviteiten 
gaat hem goed af, maar de ver-
zorging was wel even wennen, 
geeft hij eerlijk toe. “Je doet het 
beide. Dus ook mensen naar 
het toilet brengen, douchen en 
in de tillift hangen. Het duurde 
wel even voor ik me daar 
comfortabel bij voelde, maar 
ook dat kun je leren. En ik re-
aliseer me elke keer weer hoe 
gezegend je bent als je alles zelf 
kunt doen en beslissen. Zelf-
standig kunnen leven is goud 
waard. Juist daarom vind ik het 
zo gaaf om mensen die dit niet 
kunnen hier een topweek te 
bezorgen.” 

Meer weten over ‘t vrijwilligers-
werk bij SailWise? Kijk op www.
sailwise.nl.
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Vorige week hielden de brandweer korpsen Loosdrecht en ’s-Gra-
veland op dinsdagavond een grote oefening op de Eerste Kanaal-
brug in Hilversum. 

’Een voertuig met een echtpaar erin heeft de bocht vanaf de 
Vreelandseweg richting de brug te hard genomen en is met 
volle snelheid tegen de betonnen muur van de brug gekomen 
en daarbij gekanteld. Aan de andere kant van de brug heeft 
een echtpaar ruzie gekregen in de auto en is daardoor tegen de 
pilaar van de brug terecht gekomen doordat ze niet op zaten 
te letten. Ook is op dat moment een man onder de brug bezig 
met werkzaamheden op een steiger, door de klap van een van 
de voertuigen op de brug  komt hij los van de steiger en hangt 
tussen de brug en het water in. De brandweerboot kan hem red-
den.’ beschreef het scenario deze omvangrijke oefening.

Malafide bedrijven
WIJDEMEREN- De politie vraagt aandacht voor het volgende. Af-
gelopen weken komen er berichten binnen van malafide bedrijven 
die deur aan deur hun diensten aanbieden. In Kortenhoef is er nog 
een gezin voor ruim 10.000 euro opgelicht. Vaak moet er vooraf al 
betaald worden en lopen de kosten gedurende de werkzaamheden 
alleen maar op. 

Het gaat om allerlei soorten werk, van dakgootreparatie, tuin-
renovatie, tot het isoleren van spouwmuren. Ga niet in zee met 
deze ‘heren’ en maak hiervan melding bij de politie. Blijf op 
de hoogte van wat er speelt in de buurt en volg de Politie Wij-
demeren op Facebook. De agenten plaatsen er interessante en 
relevante berichten en reageren ook zelf op reacties van ‘likers’. 
Zo plaatsen zij bijvoorbeeld een aanhouding van een inbreker, 
een aankondiging van een bewonersbijeenkomst, een opspo-
ringsbericht, getuigenoproep of (leuke) weetjes. Hiermee wil de 
politie de relatie met bewoners in het werkgebied vergroten. 
Via de Facebookpagina kunt u geen meldingen doen. Noodhulp 
nodig bel 112 en voor overige meldingen 0900-8844. 

Deze week veranderen voor een groot aantal huishoudens in de 
regio Gooi en Vechtstreek de inzameldagen voor pmd (plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken). 

De betreffende adressen hebben de afgelopen weken een nieu-
we inzamelkalender ontvangen. Ook in de handige GAD-app 
en in de online inzamelkalender op GAD.nl zijn de veranderde 
inzameldagen vermeld. Voor adressen die geen nieuwe inza-
melkalender hebben ontvangen, blijft de ophaaldag hetzelfde.

Wat is pmd?
Pmd staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en 
Drinkpakken. Die mogen bij elkaar in de pmd-zak of -contai-
ner. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om plastic zakjes en bakjes, 
conserven- en drankblikjes en zuivel- en sappakken. Alleen leeg 
verpakkingsafval mag in de zak of container. Plastic en metaal 
dat geen verpakkingsmateriaal is, kan op het scheidingsstation 
worden ingeleverd.

De Oostelijke Vechtplassen 
vormen  een prachtig gebied 
waar natuur, cultuurhistorie 
en recreatie elkaar ontmoe-
ten. Maar dit gebied kampt al 
jaren met gecompliceerde pro-
blemen. Kwaliteit en beheer 
van natuur, water en open-
bare ruimte laten te wensen 
over. De watersport- en recre-
atiesector blijven achter en er 
is een groot baggerprobleem 
in de Loosdrechtse Plassen. 
Het oplossen daarvan vormt 
een enorme uitdaging voor de 
betrokken overheden, recrea-
tieondernemers, beheerders 
en gebruikers van het gebied. 
Betrokken partijen hebben el-
kaar opgezocht om samen te 
zoeken naar oplossingen. Dit 
gebiedsakkoord moet leiden 
tot een duurzame verbetering 

van natuur- en waterkwaliteit 
en zal een stimulans zijn voor 
de watersport- en recreatiesec-
tor. 

Maatregelen
De maatregelen uit het ge-
biedsakkoord zijn onder meer 
baggeren in de Loosdrechtse 
Plassen, waarbij de bagger 
wordt gebruikt om legakkers 
te herstellen en nieuw nat 
rietland aan te leggen, het 
versterken van het recreatief 
routenetwerk voor varen, 
fietsen en wandelen, het mo-
derniseren van de recreatie-
sector, de aanleg van nieuwe 
natuurgebieden en het verbe-
teren van de natuur- en water-
kwaliteit. De maatregelen uit 
het gebiedsakkoord zijn soms 
ingrijpend en raken veel par-

Coalitiepartijen CDA en Dorps-
belangen wilden dat de provin-
cie de fusieprocedure zou stop-
pen en dat Wijdemeren zelf de 
regie behoudt door of met Hil-
versum of met Gooise Meren 
(Bussum, Naarden, Muiden) 
een ambtelijke samenwerking 
aan te gaan, uiterlijk in 2020. 
Tot 2024 wordt bekeken of 
onze gemeente dan voldoende 
bestuurskracht heeft. Tien 
van de 19 raadsleden stem-
den tegen, omdat ze het ‘niet 
haalbaar’ vonden of ‘te laat.’ 
Onafhankelijk Liberaal Robby 
Israel zag een ‘imposante draai 
van het CDA’ en Joost Boer-
mans van D66 noemde het 
‘een snelweg naar een fusie’,  
omdat hierna een bestuurlijke 
fusie zou volgen. Dat had ge-
deputeerde Van der Hoek ook 
gezegd. DLP ‘er Gert Zagt had 
getwijfeld, maar was toch afge-
haakt, want hiermee werd ‘de 

handdoek in de ring gegooid.’ 
Zijn partij blijft lonken naar de 
provincie Utrecht. Met enige 
dramatiek riep CDA‘er Jan-Wil-
lem Nienhuis dat ‘deze nacht 
in de geschiedenisboeken zou 
verschijnen als het einde van 
Wijdemeren’.

Het werd nog spannender bij 
een volgende motie. Daarin 
kondigde D66 aan dat de 
gemeenteraad één gemeente 
Gooi en Vechtstreek als toe-  
komst-richting ziet. Naast 
een lijst met overwegingen 
zei Boermans dat zijn partij 
altijd tegen een fusie met al-
leen Hilversum was geweest. 
Bovendien was het figuurlijk 
gezien vijf voor 12, er moet 
iets gebeuren, anders bepaalt 
Haarlem de volgende stap. De 
motie leek het niet te halen. 
Totdat Boermans binnen de 
CDA- fractie in de lichaamstaal 

‘Het einde van Wijdemeren’

Chaotische afloop nachtelijke 
gemeenteraad
Door Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Aan het eind van een lange raadsvergadering 
stonden er na twaalven nog vier moties op de agenda. Waarvan 
twee zeer belangrijke over de toekomst van Wijdemeren. Het 
waren waarschijnlijk de allerlaatste kansen om als gemeente-
raad eensgezind de provincie tegemoet te treden om een fusie 
met Hilversum tegen te houden. Het eindigde in chaos.

enige twijfel waarnam. Zeker 
nadat hun eigen motie was 
verworpen. Toen Nienhuis de 
hint gaf om de ambtelijke fusie 
van het Gooi als tussenstap op 
te nemen, verschoot fractie-
leider Verbruggen van kleur. 
CDA in verwarring, want ook 
Dik van Enk wilde erover na-
denken. Boermans vroeg om 
een schorsing, die kwam er 
om 00.35 uur. Koortsachtig 
overleg binnen het CDA, waar 
iedereen vrij mocht stemmen. 
Boermans wijzigde de motie 
zodanig dat een fusie van twee 
gemeenten niet als hinderlijke 
tussenstap werd gezien. Toen 
was Stan Poels (PvdA/GrL) be-
reid de motie te steunen. Maar 
de gehoopte stemmen van 
een paar dissidente CDA‘ers 
kwamen er niet. Volgens Dik 
van Enk omdat het onmoge-
lijk was om last minute op dit 
tijdstip en met deze snelheid 
een weloverwogen besluit te 
nemen. Robby Israel vond een 
behandeling op deze manier 
‘beschamend’ zodat alleen 
D66, PvdA/GrL en VVD (6 stem-
men) vóór waren. Zo begon 
een verdeelde raad de zomer-
vakantie. 

Grootscheepse 
brandweeroefening

Voorgenomen om gebieds-
akkoord te ondertekenen
WIJDEMEREN- Vorige week donderdag hebben de bestuurders van 
de provincies Noord Holland en Utrecht, de gemeenten Wijde-
meren, Stichtse Vecht en Hilversum, Natuurmonumenten, Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht en het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
de intentie uitgesproken om in het najaar, na goedkeuring van het 
gebiedsakkoord en de daarbij behorende financiële bijdragen door 
de betrokken Provinciale Staten, gemeenteraden en dagelijks en 
algemene besturen, tot formele ondertekening van het gebiedsak-
koord over te gaan.

tijen. Er wordt naar gestreefd 
zo goed mogelijk rekening te 
houden met de vele verschil-
lende belangen. De projecten 
uit het gebiedsakkoord wor-
den na ondertekening uitge-
werkt. Bij de uitwerking is er 
volop ruimte voor belangheb-
benden om mee te denken. 
Cees Loggen (gedeputeerde 
provincie Noord-Holland), Ma-
riëtte Pennarts (gedeputeerde 
provincie Utrecht), Pieter 
Kruiswijk (bestuurder Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht), 
Jan-Jaap de Kloet (wethouder 
Wijdemeren), Pieter de Groe-
ne (wethouder Stichtse Vecht), 
Nicolien van Vroonhoven (wet-
houder Hilversum), Willem 
Hellevoort (Natuurmonumen-
ten) en Freek Ossel (voorzitter 
Plassenschap Loosdrecht e.o.) 
waren de ondertekenaars van 
de intentieverklaring. Alle 21 
partijen zullen naar verwacht 
in oktober het daadwerkelijke 
Gebiedsakkoord ondertekenen. 
Voor de financiering van de 
in het gebiedsakkoord opge-
nomen uitvoeringsprojecten 
is in totaal ruim 77 miljoen 
euro benodigd.

Inzameldagen pmd

foto: Wessel Kok
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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

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

✓ 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

Tijdens deze avond hebben de 
muziekstudenten (ongeacht 
het aantal lesjaren) van Désirée 
Wijma en Tanja Keesom voor 
ouders, familie en vrienden op-
getreden met een afwisselend 
programma. Zo zijn solo stuk-
jes gespeeld voor piano, viool,  
cello en dwarsfluit, maar ook 
piano quatre mains en strijk-
ensembles voor beginners en 
gevorderden. De jonge violisten 
van het ‘My First String ensem-
ble’ speelden samen een stukje 
uit de Negende symfonie van 
Beethoven en werden daarbij 
ondersteund door gevorderde 
leerlingen én docenten. Het 
speciale optreden was deze 
keer in handen van de jonge 
cellist uit het strijkensemble 
Musimento, Tjitte van Bedum. 
Later in het jaar zal deze jonge 
cellist optreden als solist bij 
een concert van het Cityorkest 
in  Hilversum. De andere leden 

van Musimento zullen dan 
weer plaatsnemen tussen de or-
kestleden. De leerlingenavond 
werd afgesloten met het specta-
culaire optreden van het gehele 
strijkensemble Musimento (en-
semble niveau 2) met de tango 
‘El Gato Montes’, Big Spender 
en Memory (uit de musical 
Cats). Het publiek genoot. Een 
trotse muziekdocente Desiree 
Wijma werd door haar leer-
lingen uitbundig bedankt na 
afloop.
 
Meer Muziekschool Loosdrecht
Aangezien er veel vraag is naar 
muziekles op andere instru-
menten is het lesaanbod uitge-
breid. Zo is het voor jong en oud 
mogelijk om met een muziek-
instrument bezig te zijn. Naast 
piano en viool wordt er nu ook 
altviool, blokfluit, dwarsfluit, 
trompet, trombone, tenortuba 
en saxofoonles aangeboden. De 

Desiree Wijma

Muziekles Loosdrecht sluit het 
jaar af met leerlingenavond
Inmiddels is het schooljaar weer bijna voorbij en staat de va-
kantie voor de deur. Er is door alle leerlingen van Muziekles 
Loosdrecht hard gewerkt en daarom werd het muziekschooljaar 
afgesloten met een leerlingenavond. De afgelopen weken ston-
den de lessen in teken van het voorbereiden van de muziekstuk-
ken, die tijdens de leerlingenavond uitgevoerd zouden worden.

instrumentale lessen zijn voor 
iedere leeftijd. In het afgelopen 
seizoen is een cursus ‘Muziek 
voor peuter en kleuter’ gestart. 
Deze cursus van acht weken is 
voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Voor de leeftijd van 5 en 6 jaar 
is er een cursus: Spelen met 
muziek. Dit is een vrolijke, leer-
zame cursus ook over een peri-
ode van acht weken. Uw zoon/
dochter gaat zingen, bewegen.  
Hierdoor wordt spelenderwijs 
ritmegevoel en melodisch 
inzicht ontwikkeld. Tijdens de 
jaarmarkt in Nieuw-Loosdrecht 
zal Muziekles Loosdrecht met 
een kraam op de Nootweg 
staan. Zaterdag 9 september 
van 10.00 uur tot 13.00 uur 
vindt er weer een open dag 
plaats in de Rehobothschool te 
loosdrecht. Meer informatie is 
te vinden op de website www.
muzieklesloosdrecht.nl
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Uitgave van 
Ten Herkel B.V.
verschijnt wekelijks 
op woensdag / donderdag

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

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

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

Redactieadres:
De Zodde 8
1231 MB  Loosdrecht
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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

Door Herman Stuijver
• Rob Duikersloot uit Nederhorst den Berg werd geïnstalleerd als  
 nieuwe fractieassistent namens Dorpsbelangen;
• Wethouder Reijn heeft na overleg met Natuurmonumenten een  
 plannetje voor een nieuwe parkeerplek op de Corverslaan, zodat  
 het conflict tussen Jagtlust en de bewoners erachter over de  
 toegang mogelijk wordt opgelost;
• De asbesthobbel aan de Oud Loosdrechtsedijk blijft liggen.  
 Natuurmonumenten voldoet aan de wettelijke eisen;
• De procedure voor de verkoop van gemeentelijk onroerend goed  
 wordt niet aangepast. Het initiatiefvoorstel van de VVD sneuvel- 
 de. Dat het bij de verkoop van de brandweerkazerne in Neder- 
 horst den Berg onbehoorlijk was gegaan, was voor de coalitie- 
 partijen geen reden om deze collegebevoegdheid te veranderen.  
 Sieta Vermeulen (VVD) hamerde op transparantie naar de bur- 
 gers vooraf. Die openbaarheid was er voldoende, meende wet- 
 houder De Kloet; 
• Eindelijk een succesje voor Gert Zagt van De Lokale Partij. De  
 hele raad steunde zijn voorstel om een brief te sturen naar de Be- 
 lastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren. Daar 
 in staat klip en klaar dat Wijdemeren een bijdrage wenst te beta- 
 len die gelijk is of lager dan die van 2017. De BSWW wilde dood- 
 leuk voor 2018 een verhoging van 96.000 euro. Dat wil de raad  
 niet, los het maar op binnen de begroting, luidt het dwingende  
 advies;
• Behalve de VVD waren 17 raadsleden happy met het voorstel van  
 CDA- talent Rosalie van Rijn om de Regionale Huisvestingsver- 
 ordening aan te passen, zodat jongeren tot en met 25 jaar ook  
 echt mee kunnen doen aan de verloting van woningen. Nu staat  
 er in die regels dat het woonoppervlak maximaal 55 m2 mag  
 zijn, maar die woningen zijn er nauwelijks in onze dorpen. Dus  
 profiteren Wijdemeerders niet van die verloting. Rosalie gaat  
 langs de gemeenteraden om de wijziging door te zetten. Wet- 
 houder Van Henten wil hetzelfde als haar partijgenote, maar wil  
 eerst een evaluatie van een experiment afwachten; 
• Op één partij na heeft de raad ingestemd met 30.000 euro om  
 een kernenbeleid op papier te zetten. De Lokale Partij was tegen,  
 dat zou de vooropgezette fusie van de provincie vergemakkelijken;
• Er komt geen speciaal juridisch haalbaarheidsonderzoek om  
 te kijken of een kanaal met damwand in de Loenderveenseplas  
 is toegestaan, voor een vaarverbinding Wijde Blik- Loosdrechtse  
 plassen. Wethouder De Kloet verzekerde dat een dergelijke  
 studie al is voorzien in de Milieu Effect Rapportage die over ± 4  
 maanden zal verschijnen. VVD, D66 en De Lokale Partij geloof- 
 den hem niet.

Nog meer politiek

Rob Duikersloot en Freek Ossel snel bevriend 
(foto: Douwe van Essen // WWK)
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AGENDA

Woensdag 12 juli
Alzheimer Café Thema;
Dementie en verkeer
Van 19.30-21.00 uur
Kapittelweg 399a H’sum
Tel: 06-2095.1875   

Vrijdag 14 juli
Spreekuur Versa welzijn
Administratie voor elkaar
Van 09.30-11.00 uur
Lindelaan 98/035-6942111

Tot en met 17 juli
Expositie Guus van Lamoen
Schilderijen en tekeningen
in de bibliotheek Tjalk 41
www.vanlamoen.nl

Weekend 21 t/m 23 juli
Wonderfeel ’s-Graveland
Landgoed Schaep en Burgh 
Drie dagen klassieke muziek 
www.wonderfeel.nl

Di. 1 t/m do. 3 augustus
Gooise Fietsdriedaagse
Start BZC’13 Loosdrecht
Info; Tel: 035-6234987
www.fietsprorege.nl

Zat. 15 juli - zat. 9 sept.
Zomertentoonstelling
‘500 jaar reformatie, van 
Luther naar Loosdrecht’
Elke zaterdag van 11-16 uur
www.sijpekerk.nl

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

Vrij. 15 en zat. 16 sept.
Tweedaags Jazzfestival 
Jachthaven ’t Anker
Oudloosdrechtsedijk 117 
Loosdrechtjazzfestival.nl

Tot en met 29 oktober
Exposities Hollands 
porselein + Gebakken 
tuinbeelden 
Kasteel Museum Sypesteyn
www.sypesteyn.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
16 juli 11.00 uur: diaken R. Simileer
  Pastor E. Kaak
Beukenhof 
16 juli 11.15 uur: Woord & Communiedienst

Gereformeerde Kerk  
16 juli 10.00 uur: Mw. Ds. A.M. Parmentier

Hervormde Kerk    
16 juli 10.00 uur: Ds. M. Roelofse
 18.30 uur: Ds. C. van Dam

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
16 juli 09.30 uur: Ds. H.O. Molenaar
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk 
Nederlands Gereformeerde Kerk
16 juli 09.30 uur: Ds. A. Siebenga

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

Redactie:
Patricia IJsbrandij
Herman Stuijver
Demi Foudraine
Annemieke Pouw
Sander van Rouwendaal

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

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

WEEKENDAANBIEDING
(don,vrij,zat)

KERSENTAARTJE
Met slagroom

nu € 4,95

Integriteit Vuyk
WIJDEMEREN - De fractievoorzitters van De Lokale Partij en 
Onafhankelijk Liberaal en de raadsleden Zandbergen (DLP) en 
Vuyk (O-Lib) hebben verzocht een onderzoek te doen naar de 
gang van zaken rond de behandeling van het bestemmingsplan 
Horstermeer. 

Dit naar aanleiding van vragen over de integriteit van het 
raadslid Vuyk. De fractievoorzitters van de raad van Wijde-
meren hebben besloten dit verzoek te honoreren. De burge-
meester zal met een extern bureau een onderzoek uitvoeren. 
De fractievoorzitters van de niet betrokken partijen zullen 
een klankbordbordgroep voor de burgemeester vormen. 
Verwachting is dat uiterlijk in september de conclusies en 
aanbevelingen beschikbaar zijn. Deze moeten een helder 
beeld geven van deze kwestie en de procedure rondom inte-
griteitsmeldingen in het algemeen.   

IJsboerderij en Imkerij 
ontvangen Keurmerk 
Op 4 juli ontvingen tien educatieboeren van Boerderijeducatie 
Gooi & Vechtstreek als eerste in Nederland het vernieuwde 
Keurmerk Boerderijeducatie Nederland uit handen van Annette 
van Velde, voorzitter van het Platform Boerderijeducatie Neder-
land. Het keurmerk staat voor veilige en hygiënische bedrijven 
die op een belevende wijze boerderijeducatie aanbieden. De 
deelnemende partijen hebben kwaliteitseisen gesteld aan de 
educatieboerderijen op het gebied van veiligheid, hygiëne en 
educatieve vaardigheden. 

Melk en honing educatie in Loosdrecht
In Loosdrecht ontvingen Hetty Kastelein van educatie imke-
rij ’t Schuurtje en Nelly van Herk van IJs & Activiteitenboer-
derij van Herk het predikaat. “We zijn hier wel trots op, het 
is een erkenning voor onze educatieve kwaliteit”, beamen 
beide dames. Vanaf 2010 zijn beide bedrijven al bevoegd edu-
catiebedrijf, maar na deze vernieuwde audit en aangepast 
aan de landelijke regels en normen zijn we ook landelijk 
erkend en kunnen we scholen een mooi, verantwoord pro-
gramma aan bieden in een prachtige natuurlijke omgeving 
van de weilanden en de bijentuin. Van groep 1 t/m groep 8 
zijn er programma’s die voldoen aan de kerndoelen van het 
onderwijs. Bijzonder is ook dat imkerij ’t Schuurtje als enige 
imkerij tussen 9 boerinnen het aanbod  boerderij educatie 
in het Gooi extra aantrekkelijk maakt. “De twee educatie–be-
drijven zijn gevestigd  aan de Oudloosdrechtse dijk;  Imkerij 
Het Schuurtje aan de Oud Loosdrechtsedijk  115 (www.im-
kerij.nl) van Hetty Kastelein-Beaujon. IJs & Activiteitenboer-
derij van Herk aan de Oud Loosdrechtsedijk 38a; Nelly van 
Herk-Hoogendoorn.(www.ijsboerderijvanherk.nl). Boerderij-
educatie Gooi & Vechtstreek werkt samen met NME Gooi & 
Vechtstreek. Dankzij een bijdrage van de gemeenten in de 
Gooi & Vechtstreek en van Zuivel.nl kunnen scholen van het 
basisonderwijs in deze regio tegen gereduceerd tarief een 
bezoek aan de boerderij en aan een imkerij brengen. Een 
boerderij/imkerij bezoek kan geboekt worden via de website 
www.boerderij-educatie.nl, waar ook meer informatie is te 
vinden over de educatieboerderijen van Boerderijeducatie 
Gooi & Vechtstreek en het lesmateriaal. 

De derde editie van het muziekfestival Wonderfeel vindt plaats 
op 21, 22 en 23 juli 2017 op landgoed Schaep en Burgh in ’s-Gra-
veland. Wonderfeel is een driedaags buitenfestival met klassieke 
muziek midden in de natuur, met ruim honderd concerten op zes 
podia waar je met een klein wandelingetje naar toe kuierd. 

Luisterend op een zitzak, zelfmeegebracht stoeltje of pick-
nickkleed, in de schaduw van lommerijke bomen of genie-
tend in het zonnetje is er voor jong en oud een aansprekend 
programma. Check de website! Er is drie dagen lang enorm 
veel te doen, naast de concerten van aanstormende talenten 
en bekende oude rotten zijn er oa muziekdocs, lezingen, 
kinderactiviteiten  én rollende keukens. Diverse keukens ma-
ken naar ieders smaak een welkome versnapering van een 
broodje hotdoc tot healthy food en luxe hapjes, er is oa bier, 
coole verfrissingen of procecco te verkrijgen. De aankleding 
van het hele festival en de sfeer spreekt tot de verbeelding, je 
waant je even helemaal weg van de dingen van alle dag. Mis 
het niet! Meer info en kaarten kijk op www.wonderfeel.nl 

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

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum

Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden

Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70

info@buitenweg.nl

www.buitenweg.nl

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

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

bijtelling per maand*

De Volvo V40 D2 heeft 
de nieuwste generatie 2.0 

viercilinder dieselmotor met 
een vermogen van 120 pk 

en 280 Nm koppel. Deze 
modulaire motor is voorzien 

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

technologie 

14% BIJTELLING

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

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

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

Gezocht:

Serieuze huishoudelijke 

hulp voor 1 ochtend per 

week, het liefst op 

donderdagochtend.

Nieuw Loosdrecht 

tel. 035 5826010.


