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SAVE THE DATE! 
1 SEPTEMBER 

START VERKOOP 

De Porseleinhaven - fase 1 
VEERMANMAKELAARS.NL 
T 035 582 53 33

SNOWE-KOOR RIJPER 
TERUG UIT RIGA
SNOWE-KOOR RIJPER 
TERUG UIT RIGA

Door: Herman Stuijver  
LOOSDRECHT – Tussen 19 en 24 juli deed het Snowe-koor mee 
aan de European Choir Games in Riga, Letland. De ervaring om met 
tientallen koren uit 27 landen mee te doen was verpletterend. 

Letland kun je, met buurland 
Estland, gerust de bakermat 
van de koorzang noemen, 
elk dorp, elke stad heeft 

een of meer koren, vaak van 
hoog niveau. Aan de rand 
van de hoofdstad Riga heb 
je zelfs een speciaal Arena 

zangstadion waar vaak koor-
concerten plaatsvinden. Het 
was dus heel spannend voor 
de 23 Loosdrechtse vrouwen 
en mannen of ze zich kon-
den handhaven te midden 
van al het zanggeweld. Laat 
dat maar aan het echtpaar 
Southam over. Dirigente Jac-
qui had maandenlang hard 
gerepeteerd, waarbij haar 
echtgenoot Ian de muziek 
verzorgde. En met succes, 
want de groep keerde met 
twee zilveren kwalificaties 
terug. Een in de categorie 
‘Kamerkoor’ en een voor 
‘Jazz, Pop, Show’. In totaal 
waren er tien categorieën, 
van kinderzang tot folklore, 
en dat ook weer verdeeld 
over verschillende compe-
tities. Niet alleen tal van 
Europese landen waren aan-
wezig, ook koren uit China, 
Zuid-Afrika, Brazilië, Zuid-
Korea, Verenigde Staten en 
Israel. Bij de prijswinnaars 

stonden de Letse koren trots 
bovenaan met maar liefst 19 
medailles. 
“Het was een zeer bijzondere 
ervaring” vertelt bas Mike 
van der Wal “Je merkt aan al-
les dat zang leeft in dat land. 
Alles in Riga was geënt op 
dat festival. We hebben ook 
diverse keren at random op 
straat gezongen. Dat vonden 
de mensen prachtig.” Vooral 
de slotmanifestatie met 
ruim 1100 zangers in een vol 
stadion was indrukwekkend. 

“We zongen samen Crossing 
Bridges. Ik krijg nog een 
brok in mijn keel als ik daar 
aan terugdenk.”
De band, met pianist Ian 
Southam, Thomas Schram 
en Adam Southam op gitaar 
en Nick op drums, begeleid-
de de zanggroep. Maar bij 
het kamerkoor-optreden was 
het a capella. Het koor zong 
onder andere een adembene-
mende Eatnemen Vuelie uit 
Frozen. 

Lees verder op pagina 3
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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

Zo'n festival is eigenlijk meer een
openluchtrestaurant met voorgrond muziek

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 

5,95 

Fricandeau á la minute
gemarineerde varkensbiefstukje

vleeswarentrio
100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram corned beef
Bakje 4-seizoensalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT – Hoewel Ri-
chard Koster, Piet Vinks en 
een paar van hun zeilmaten 
mopperden dat ze bij de laat-
ste race een boei gemist had-
den, was de stemming bij de 
prijsuitreiking van de Pampus 
Easy Week op het terras van 
de KWVL afgelopen vrijdag 
opperbest. Het was niet voor 
niets een ‘easy’ (ontspannen) 
raceweek die uiteindelijk door 
Bob Heineke en Oscar Paulich 
werd gewonnen. 

Een nipte overwinning, want 
Bob en Oscar wonnen drie 
keer en werden één keer twee-
de, doch dat gold ook voor 
runner-ups Paul Bournas en 
Thomas van den Wijngaard. 
Echter in de race waar de 
twee Pampussen elkaar tegen 
kwamen, won het eerste duo. 

Bob en Oscar winnen Pampus Easy Week

Een easy week dus, waarbij de 
zeilers slechts één race lange 
baan per dag voeren. Na het 
palaver rond lunchtijd was 
de start om 14.15 uur voor 
een wedstrijd tussen 1,5 en 
2,5 uur. 
Na het startsignaal was er 
een harde strijd tussen de 55 
deelnemers die steeds in twee 
groepen tegen elkaar streden. 
Alleen op dinsdag moest de 
jury de wedstijd afgelasten 
vanwege een storm. “Ja, die 
race zelf zit vol fanatisme. 
Dat is scherp op de snede” 
legt Loosdrechts zeilicoon 
Martin Heineke uit. “Dan wil 
je winnen, die beker staat 
ook voor prestige.” Met de bij-
na 87-jarige zeillegende Jan 
van Staveren wisselt Martin 
ervaringen van vroeger uit. 
Het tweetal is samen goed 
voor 40 gouden plakken in 

er een sponsor. KWVL is een 
club van tradities, ook van 
nieuwe. Daarom mochten 
winnaars Paulich en Heineke, 
in navolging van de Augusta 
Golf Masters, een groen jasje 
aantrekken. De enige die mis-
schien iets minder blij was, is 
botenbouwer Lamme, want 
er was nauwelijks schade aan 
deze klassieke houten zeilbo-
ten uit 1933. Na de prijsuitrei-
king barstte het feest los met 
de band Sannavan. 

de Nederlandse zeilgeschie-
denis. Hoewel Van Staveren 
altijd met een Regenboog 
zeilde, heeft- ie een voorkeur 
voor de Pampussen. In deze 
klasse zijn alle boten echt 
gelijkwaardig, het zijn boten 
waar veel van de vaardigheid 
wordt gevraagd en ze zijn 
flexibeler bij verschillende 
winden. Loosdrecht mag 
je gerust als de thuishaven 
van de Pampus betitelen. De 
easy week kenmerkt zich 
ook door diverse activiteiten 
aan de wal, ook bij de Otter 
en Het Witte Huis. In het 
clubhuis van de Koninklijke 
Watersport Vereeniging trad 
een band op, was er een diner 
en werd er stevig geborreld. 
Geestelijk vader van 10 jaar 
Easy Week Walter van Voorst 
van Beest riep dat hij ‘nog 

nooit zoveel gezopen had als 
dit jaar’, hij was er trots dat 
‘zijn kindje in goede handen’ 
was overgegaan. Zijn blij-
heid betrof ook de opkomst 
van jongere blije gezichten, 
hetgeen ook geïllustreerd 
werd door het feit dat de 
jongelingen Ard, Just en 
Joris de 3e prijs in de wacht 
sleepten. Guus Bierman had 
pech, hij viel overboord en 
eindigde met een flink ei op 
zijn hoofd. Voor elke dag was 

Foto; Rob vd Berg
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LOOSDRECHT – Als het aan 
Annemieke Ostendorf (De 
Eend), Rosemarijn de Vink 
(Rosa’s Cantina) en Harry van 
der Pas (In de Watertuin) ligt, 
wordt Oud Loosdrecht weer 
het watersportcentrum waar 
je kunt genieten van swin-
gende jazz. Zij organiseren 
rond het Loosdrecht Jazz Fes-
tival op drie vrijdagen intieme 
jazzconcerten met goede ar-
tiesten. Ook serveren ze een 
speciaal Jazz-menu à € 29,50 
(1, 8 en 22 september). 
De drie concerten vinden 
steeds plaats op een vrijdag-
avond in september, inloop 
vanaf 18.30 uur. Het is handig 
om te reserveren.

Rosa’s Cantina
Op vrijdag 1 september 
opent de Martijn Schokband 
ft. Greta Holtrop in Rosa’s 
Cantina. Ze spelen onver-
valste boogie woogie & blues. 
Pianist Martijn Schok (1974) 
is een begrip op het gebied 
van boogie woogie en piano-
blues. Naast zijn optredens 
in Nederland wordt hij regel-
matig gevraagd voor jazz- en 
bluesfestivals in Europa en 
de USA. Zijn speelstijl ken-
merkt zich door veel swing, 
een stevige groove en grote 
virtuositeit. Martijn Schok 
trad op tijdens beroemde fes-
tivals, zoals het jazzfestival 
in New Orleans (Louisiana, 
USA), het Queen City Blues 
Festival in Cincinnati (Ohio, 
USA) en het North Sea Jazz 
Festival. Het kwartet bestaat 
verder uit zangeres Greta 
Holtrop, terwijl Hans Ruig-
rok op bas en Menno Veen-
endaal op drums aansluiten. 

De Eend 
In Eetcafé De Eend zal het 
Machteld Cambridge Quar-
tet op vrijdag 8 september 
aan de Vuntusplas een pit-
tig jazzconcert verzorgen. 
Machteld Cambridge heeft 
de fascinerende uitstraling 
en het doorleefde stemge-
luid van grote zangeressen 

Bij het pop-genre deed de 
Disney Medley het prima. 
“De internationale vakjury 
was weer erg streng. Die 
lette zeer gedetailleerd op 
de zang. Onze show kwam 
goed uit de verf en ik denk 
dat we zangtechnisch weer 
een tandje hoger presteren” 
denkt Ian. “Je kon heel goed 
merken dat Jacqui’s indi-
viduele lessen bij verschil-
lende koorleden goed heeft 
uitgewerkt” voegt Mike er-
aan toe.  
Natuurlijk was het ook een 

gezellig weekje in een prach-
tige stad, met veel cultuur-
historische gebouwen, fraaie 
parken en mooie terrassen.  
“Het was toch mooi om te 
zien dat we mee kunnen 
doen met topkoren uit de 
hele wereld. Dat is een toper-
varing” vindt Mike. Uit de 
evaluatie met de dames en 
heren kwam ook naar voren 
dat de koorleden een forse 
stap vooruit hebben gezet. 
De lol en de ontspanning 
zijn belangrijk, maar je moet 
ook weten waar je voor staat, 

waar je aan moet voldoen. 
Niet meer naïef zijn, waren 
een paar opmerkingen. “Ik 
denk dat we ons goed ont-
wikkeld hebben, rijper zijn” 
sluit Ian af.
De komende weken gaat alle 
aandacht uit naar het hu-
welijk van twee koorleden: 
Kerin Southam en Mike van 
der Wal zullen elkaar het 
jawoord geven. En dat wordt 
uiteraard opgeluisterd met 
mooie liederen in de Paulus-
kapel op 2 september, om 
10.30 uur. 

Vervolg; Snowe-koor rijper terug uit Riga

Drie horecaondernemers brengen jazz terug in Loosdrecht

Martijn Schok en Greta Holtrop

uit de Amerikaanse jazztra-
ditie. Haar optreden heeft 
een geheel eigen karakter, 
maar met de authenticiteit 
van een Sarah Vaughan en 
een Billie Holiday. Machteld 
Cambridge heeft haar naam 
definitief gevestigd in de 
Nederlandse jazzwereld. Zij 
zingt de blues als geen ander 
en wisselt ontroerende bal-
lads af met swingende jazz-
standards. Naast Machteld 
bestaat de line-up uit Nick 
van den Bos, piano, Anton 
Drukker, contrabas en op de 
drums Menno Veenendaal.

In de Watertuin
Na het Loosdrecht Jazz Fes-
tival op 15 en 16 september 
zal het Clous van Mechelen 
Quartet op vrijdag 22 sep-
tember restaurant In de Wa-
tertuin aandoen. Clous van 

Mechelen, wie was dat ook 
alweer? Wie hem ziet, of zijn 
stem hoort, weet: dat is Jan 
Vos.  Tenminste, iedereen die 
ooit iets meekreeg van het 
radioprogramma Ronflon-
flon (met Jacques Plafond) en 
op tv.
Muzikaal, geniaal, origineel 
zijn een paar complimen-
ten die Clous van Mechelen 
meekrijgt van de grote na-
men uit de muziekwereld. 
‘Hij is ontzettend muzikaal, 
hoewel hij doet alsof hij 
nergens verstand van heeft. 
Hij roept nooit hoe leuk die 
oude tijd was, dat is ook 
een goede eigenschap’ zegt 
Hans Dulfer. Naast Clous op 
piano en tenorsax wordt de 
ritmesectie ingevuld door 
Harm Wijntjes op bas en al-
weer Menno Veenendaal op 
drums. Gastsoliste is zange-

res Marjoleine Leene. ´Fan-
tastisch zangtalent, ook wat 
betreft de vrije improvisatie´ 
volgens een juryrapport. 

Reserveren
Vrijdag 1 september; 18:30-
21:30u; Rosa’s Cantina; Oud 
Loosdrechtsedijk 272; 035 
582 5751; rosascantina.nl

Vrijdag 8 september: 18:30-
21:30u; De Eend; Horndijk 
23; 035- 5825511; eetcafe-
deeend.nl

Vrijdag 22 september: 18.30- 
21.30: In de Watertuin; Oud 
Loosdrechtsedijk 185; 035-58 
24105; indewatertuin.nl 

In juli stond er op Facebook 
een bericht dat de nieuwe 
brandweerkazerne van Loos-
drecht gesloten zal worden 
en dat Loosdrechters straks 
moeten vertrouwen op 
brandweer Hilversum. Dit 
bezorgde bij menig inwoner 
van Loosdrecht een soort 
van angst. Voor zover bekend 
bij brandweer Loosdrecht is 
hiervan echter geen sprake. 

Dat zowel brandweer Hil-
versum als ’s -Graveland 
soms in ons dorp te vinden 
zijn, klopt. Hiervoor zijn 
verschillende redenen.  Zo 
kan het zijn dat een inci-
dent in Loosdrecht onder-
steuning nodig heeft of 
wanneer de Loosdrechtse 
brandweer niet kan uitruk-
ken. Het eerste scenario 
is wenselijk, want in som-
mige gevallen is alle hulp is 
welkom. Het tweede scena-
rio is niet wenselijk, maar 
wel een feit. Hoe komt dat?

Vrijwillig korps
Brandweer Loosdrecht is 
een vrijwilligerskorps. Dit 
betekent dat het korps be-
staat uit vrijwilligers die 
vanuit hun werk of huis 
opkomen bij calamiteit. 
Dit om zo snel mogelijk de 
burgers in ons dorp hulp 
te kunnen bieden. Dat 
Loosdrecht niet altijd op 
brandweer Loosdrecht kan 
rekenen heeft enerzijds te 
maken met een terugloop 
in het aantal vrijwilligers, 
en met het feit dat de vrij-
willigers steeds vaker bui-
ten het dorp werken. 

Onderbezetting 
Momenteel bestaat de post 
in Loosdrecht uit 16 leden, 
dat moeten er 26 worden. 
Net als in andere plaatsen 
in Nederland kampt ook 

de post Loosdrecht dus 
met onderbezetting. Om 
bij calamiteiten tijdig hulp 
te kunnen bieden en voor 
een veilige situatie in Loos-
drecht te kunnen blijven 
zorgen zijn we hard op 
zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers die in Loosdrecht of 
Hilversum-Zuid wonen en/
of werken. We kunnen ons 
voorstellen dat u vragen 
heeft over wat van u als 
vrijwilliger voor brandweer 
Loosdrecht verwacht wordt. 
Deze vragen beantwoorden 
we graag. Diverse leden van 
brandweer Loosdrecht zul-
len aanwezig zijn tijdens de 
jaarmarkt op woensdag 30 
augustus aanstaande. 

Nieuwe vrijwilligers
Mocht uw interesse zijn ge-
wekt, dan nodigen wij u van 
harte uit op de kazerne in 
Loosdrecht voor onze eerst-
volgende oefenavond op 
dinsdag 12 september om 
20 uur. Elke dinsdagavond 
trainen de brandweervrij-
willigers van Loosdrecht. 
Op 12 september staat de 
avond in het teken van 
voorlichting aan potentiële 
nieuwe brandweerlieden. 
Alle geïnteresseerden, man-
nen én vrouwen, zijn wel-
kom voor een demonstratie 
door de huidige Loosdrecht-
se brandweermensen. Ook 
is er dan alle tijd en ruimte 
voor het beantwoorden van 
uw vragen en vertellen wij 
u graag wat het inhoudt 
om brandweervrijwilliger 
te zijn.

Save the date: woensdag 30 
augustus – Jaarmarkt Loos-
drecht; dinsdag 12 septem-
ber vanaf 20:00 uur:  Brand-
weerkazerne Loosdrecht
 

Brandweer zoekt 
dringend nieuwe 
vrijwilligers



4

Vanaf 23 augustus zendt 
GooiTV de volgende program-
ma's uit:

Verslag van special reporter 
Andreas van der Schaaf van 
De Gooise Karavaan 'Truc-
kersrun' 2017. Een onverge-
telijke dag voor mensen met 

een verstandelijke beperking 
(H); RegioHub gaat over het 
voorkomen dat je valt in en 
om het huis (H). 

Ziggo digitaal kanaal 41 / 
Ziggo analoog kanaal 45; zie 
ook: www.gooitv.nl (en You 
Tube en Facebook).

GooiTV

Forten zijn in! Voor het vijfde 
jaar op rij vieren wij het For-
tenfestival. Van vrijdag 1 t/m 
zondag 10 september is het 
een waar liniefestijn in Ne-
derland. 

Kom eens kijken en ontdek 
de prachtige forten en ves-
tingen die ons land rijk is. 
Geniet van de (buiten)films, 
theater, kunst, muziek, 

historie en (biologisch) eten 
en drinken. Het weekend 
van 9 en 10 september is 
het dubbel feest: veel forten 
zijn opengesteld tijdens het 
Open Monumentenweekend 
en de forten van de Stelling 
van Amsterdam vieren het 
Werelderfgoedweekend. 
Bekijk alle activiteiten via 
www.fortenfestival.nl.

Fortenfestival

Pinetum Blijdenstein maakt 
een tentoonstelling met be-
kende beeldende kunstenaars 
die zowel de natuur, het ate-
lier als het laboratorium tot 
hun werkterrein hebben. 

De kunstenaars hebben kun-
nen putten uit het (plant-
aardig) materiaal en de 
expertise van het Pinetum.  
De tentoonstelling is te zien 
iedere vrijdag, zaterdag en 

zondag van 26 augustus tot 
en met 17 september, van 
12.00 tot 16.30 uur
Microfotograaf Wim van 
Egmond houdt een lezing 
op zondag 17 september om 
14.00 uur.  Entreeprijs 2,50, 
kinderen tot 12 jaar 1,00, 
jaarkaarthouders: gratis. 
Van der Lindenlaan 125; 
Hilversum. Zie ook: www.
pinetum.nl

Pinetum als Lab

Zorgvuldig worden de Knorr-
gebouwen door sloopbedrijf 
André Winkel tot de op de 
bodem gesloopt. 

Geen oog voor industrieel 
erfgoed? Met enige weemoed 
zien voorbijgangers deze op-
vallende plek aan de poort 
van Loosdrecht verdwijnen. 

De koopwoningen van Erve 
Knorr zijn allemaal ver-
kocht. Dat is mooi! Nu de 
sociale woningen nog. 

Knorr gesloopt

Op maandag 4 september 
start de zogenaamde autoge-
ne training weer bij Viore. Bij 
de autogene training wordt 
gewerkt met een ontspan-
ningsmethode die ook wel de 
yoga van het westen wordt 
genoemd. 

Tijdens de training leer je je-
zelf ontspannen. De training 
wordt ervaren als laagdrem-
pelig en aangenaam, en kan 
heilzaam zijn voor mensen 
met slaapproblemen. Dit 
geldt zowel voor problemen 
bij het inslapen als het door-
slapen. 
De training bestaat uit 8 bij-
eenkomsten en wordt om de 
week op maandag van 13.30-
14.30 uur gegeven.  Meer 
informatie is te vinden op de 
website www.viore.org. 
De kosten zijn € 5,- per keer.  
Aanmelden kan via pro-
gramma@viore.org of telefo-
nisch 035 6853532.

Bij Viore, centrum voor 
mensen die leven met kan-
ker, staan de deuren op het 
Oostereind 115 open op alle 
weekdagen tussen 10 en 16 
uur. Zonder afspraak of ver-
wijzing kunnen bezoekers 
dan terecht voor een luiste-
rend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezin-
gen. Bezoekers kunnen ook 
een afspraak maken voor 
individuele gesprekken over 
bijvoorbeeld het leven weer 
opbouwen na kanker, werk 
en kanker en kanker binnen 
het gezin.

Zie voor meer informatie 
ook de website: www.viore.
org. 

Oostereind 115, 1212 VH 
Hilversum. Tel. 035-6853532 
info@viore.org 

Start ontspannings-
training bij Viore 

WIJDEMEREN - Op zaterdag-
morgen 2 september van 10-12 
uur is de eerste mogelijkheid om 
u in te schrijven voor het nieuwe 
cursusseizoen van Kursuspro-
jekt Loosdrecht. 

Het bestuur verwacht weer 
heel veel inschrijvingen (rond 
de 1500) op het zeer brede as-
sortiment, waarin eenieder 
wel een interessant aanbod 
vindt. 
Er is keuze uit 106 zeer ver-
schillende cursussen, work-
shops, lezingen, presentaties 
op velerlei gebied en te vinden 
in het gele boekje dat in heel 
Wijdemeren huis-aan-huis 
is verspreid of op de website 

www.kploosdrecht.nl . De in-
schrijving vindt plaats in het 
3-Luik (hoek Acacialaan en 
Lindeplein in Loosdrecht). 
Bent u uw inschrijfformulier 
vergeten? In het 3-Luik liggen 
voldoende reserve exempla-
ren. Dit jaar hebben we in 
samenwerking met de King 
Arthurgroep ook een aantal 
cursussen met aparte bege-
leiding voor mensen met een 
beginnende dementie. Dit zijn 
de cursussen in de 900 serie. 
(zie gele boekje en website)
De tweede inschrijfmogelijk-
heid is dinsdag 5 september 
van 19:30 – 20:30 uur. Vanaf 6 
september kan men zich uit-
sluitend nog via de begeleiding 

tot een week voor de aanvang 
van de cursus inschrijven mits 
de cursus al niet is volgeboekt. 
Kom bijtijds! De plekken zijn 
beschikbaar op volgorde van 
aanmelding. Het Kursuspro-
jekt Loosdrecht draait volledig 
met vrijwilligers en zonder 
subsidie.  Het doel is altijd ge-
weest, in de afgelopen 43 jaar, 
om ook mensen met een klei-
nere beurs leuke en interes-
sante cursussen aan te bieden.

Meer info
Maire van der Meulen, secre-
taris; maire@kploosdrecht.nl  
0626704048; 
Joop Hennis, voorzitter; joop@
kploosdrecht.nl 0645318445. 

Kies een cursus uit 106 (KPL)

Zaterdag 12 augustus had de 
Zonnebloem, afdeling Loos-
drecht, weer een spelletjesmid-
dag. Het was weer een succes. 
Onder het genot van een hapje 
en een drankje kon iedereen 
verschillende spelletjes doen. 
Deze middag werden de deel-
nemers extra verwend met 
overheerlijke mini moorkop-
pen: verse slagroomsoesje 
met een chocoladelaagje 
erover. Dit werd belangeloos 
aangeboden door De Nieuwe 
Bakker op de Nieuw-Loos-
drechtsedijk. Dit werd met 
een luid applaus zeer goed 
ontvangen. Zo wordt de spel-
letjesmiddag (elke tweede 
zaterdag van de maand) voor 
de deelnemers extra leuk. 
Vorige maand zijn de deelne-

mers ook al verwend door Ice 
Cream Bar & Toko Tiga aan de 
Frans Halslaan met heerlijk 
ijs. Bent u benieuwd wat we 
allemaal doen voor onze gas-
ten? Neem dan een kijkje op 
onze website (zonnebloem.nl/
loosdrecht) en onze facebook 
pagina (Zonnebloem Loos-
drecht). 
 
Spelletjes met een soes
Zaterdag 12 augustus had 
de Zonnebloem, afdeling 
Loosdrecht, weer een spel-
letjesmiddag. Het was weer 
een succes. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
kon iedereen verschillende 
spelletjes doen. Deze middag 
werden de deelnemers extra 
verwend met overheerlijke 

Spelletjes met een soes
mini moorkoppen: verse slag-
roomsoesje met een choco-
ladelaagje erover. Dit werd 
belangeloos aangeboden 
door De Nieuwe Bakker op 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk. 
Dit werd met een luid ap-
plaus zeer goed ontvangen. 
Zo wordt de spelletjesmiddag 
(elke tweede zaterdag van de 
maand) voor de deelnemers 
extra leuk. Vorige maand 
zijn de deelnemers ook al 
verwend door Ice Cream Bar 
& Toko Tiga aan de Frans Hal-
slaan met heerlijk ijs. Bent u 
benieuwd wat we allemaal 
doen voor onze gasten? Neem 
dan een kijkje op onze website 
(zonnebloem.nl/loosdrecht) 
en onze facebook pagina (Zon-
nebloem Loosdrecht). 
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LOOSDRECHT- De 4e edi-
tie van het Loosdrecht Jazz 
Festival wordt nog grootser. 
Nu kan het publiek op twee 
avonden (vrijdag 15 en za-
terdag 16 september) genie-
ten van jazz in de botenloods 
van jachthaven Het Anker in 
Loosdrecht. Jan-Willem Klein 
Willink, de nieuwe voorzitter 
van het bestuur, vertelt met 
passie over de ambities.

“Wij willen ons onder-
scheiden van de andere 
jazzfestivals door een pro-
grammering die afwijkt 
van wat je al vaker hoort 
en ziet. Dus hebben we ook 
over de grenzen gekeken. 
Denk maar aan Incognito, 
toch een internationale 
topformatie, neo soul, uit 
Engeland. Die zullen op 
de zaterdag de tent op z’n 
kop zetten. Don’t you worry 
about a thing, om het maar 
eens kort te zeggen. Verder 
zijn er nog veel meer hoog-
waardige acts”

Classic jazz
Nieuw dit jaar is dat het 
publiek op vrijdagavond 
wordt bediend met classic 
jazz. Ontspannen luisteren 
naar de Dutch Swing Col-
lege Band, de naam zegt al 
genoeg. Maar ook pianogi-
gant Peter Beets met zijn 
kwartet en zangeres Fay 
Claassen zullen de luiste-
raars muzikaal overdonde-
ren. Heel bijzonder is dat 
Hermine Deurloo op haar 
mondharmonica een tribu-
te aan Toots Thielemans zal 
spelen. En wat dacht u van 
Gypsy Meets Jazzguitars en 
Aguabajo?

Zaterdag kids
Op de zaterdagmiddag (14-
18 uur) is er een gratis pro-
gramma voor de kinderen. 
Aan de haven van Het An-
ker. Diverse combo’s van de 
muziekschool Amsterdam 
zullen optreden evenals de 
Biggles Big Band. Maar ook 
de DJ Experience gaat met 
jongeren nummers mixen. 
Jazzzangeres Marleen Bijle-
veld zal met kinderen gaan 
swingen. Alle songs van 
haar cd Swing worden live 
gespeeld en meegezongen. 
Ook komt er een workshop 
‘Instrumenten maken’. 

Zaterdagavond
De spreiding over twee 
avonden heeft ook als voor-
deel dat er meer ruimte in 
het programma komt. Alle 
tijd om te genieten van 
swing, jazz, soul, acidjazz, 
funk-grooves en wat dies 

Twee topavonden op Loosdrecht Jazz Festival

Gert-Jan van den Dolder heeft het stokje overgedragen aan Jan-Willem Klein Willink (rechts)

meer zij. Presentator Kent 
Hanson, bekend van radio 
6FM, zal met graagte naast 
Incognito ook de New Cool 
Collective met Mark Reilly 
aankondigen. Een band met 
power en energie die week 
in week uit zalen verovert. 
Saxofonist Benjamin Her-
man is een bekende naam. 
Maar ook Mark Reilly, be-
kend als voorman van de 
bekende Britse band Matt 
Bianco, staat het collectief 
bij. Tot slot het Amsterdam-
se Bruut! De muziek die ze 
spelen omschrijven ze zelf 
als superjazz, enerzijds tus-
sen jazz en rock, anderzijds 
geïnspireerd door de booga-
loo. Bruut! bracht het al tot 
het North Sea Jazz Festival 
en het Tokyo Jazz Festival.

Sponsoring
Een dergelijk groots eve-
nement met een regionale 
uitstraling kan natuurlijk 
niet zonder sponsors. Naast 
een forse lijst met subspon-
sors (veel uit Loosdrecht) 
vormen de Rabobank, Volvo 
Buitenweg en Sena Perfor-
mers de hoofdsponsors. 
Dit keer komen er geen 
speciale VIP- seats in de bo-
tenloods, zodat de sponsors 
zich ook ongedwongen on-
der de aanwezigen kunnen 
mengen. Wel is er een mu-
zikale VIP- rondvaart met 
’t Stockpaert op de plassen 
aan het eind van de mid-
dag, met een tussenstop bij 
Fletcher Hotel Loosdrecht. 
De jazzliefhebbers worden 
van een natje en een droog-
je voorzien door Spoon, In 

de Watertuin, de Heeren 
van Loosdrecht, The Barfly, 
Rosa’s Cantina en de Pan-
nenkoekenfabriek.  

Trots
“Dit Loosdrecht Jazz Festi-
val ziet er weer heel goed 
uit. Daar mogen we best 
een beetje trots op zijn” 
vertelt Jan-Willem Klein 
Willink die zelf sax speelt 
in funk jazz-formatie Licks 
& Brains. “Ik ben slechts 
een uithangbord met een 
breed netwerk in de mu-
ziekwereld. Maar in het 
bestuur zijn de taken goed 
verdeeld. En ik weet zeker 
dat we op twee avonden 
met zoveel topacts heel veel 
mensen zullen plezieren.” 
15- 16 september; 19.30 
uur; Het Anker, Oud Loos-
drechtsedijk 171; 035 - 582 
73 02; vrijdag: € 29,-; zater-
dag: € 39,-; passe partout: 
€ 58,-.  
loosdrechtjazzfestival.nl

BRUUT - BENJAMIN HERMAN
INCOGNITO
NEW COOL COLLECTIVE
FT. MARK REILLY (MATT BIANCO) E.A.

WWW.LOOSDRECHTJAZZFESTIVAL.NL
JACHTHAVEN HET ANKER - OUD LOOSDRECHTSEDIJK 117

16 SEPT 2017

PETER BEETS 
& FAY CLAASSEN

DUTCH SWING 
COLLEGE BAND

E.A.

15 SEPT 2017
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LOOSDRECHT - Een politie-
agent heeft in de nacht van 
dinsdag op woensdag 16 au-
gustus in Loosdrecht een ver-
warde man neergeschoten. De 
rijksrecherche heeft de zaak 
in onderzoek. 

Het schietincident vond 
plaats na middernacht bij 
zijn woning in de Van Doren-
werdestraat, meldt een poli-
tiewoordvoerder aan Rtv-NH. 
De neergeschoten man 'ging 
door het lint' en is en voor 
zijn eigen veiligheid en die 
van zijn omgeving neerge-

schoten. De man is naar het 
ziekenhuis gebracht en ver-
keert buiten levensgevaar. De 
man maakte volgens diverse 
bronnen flink wat herrie en 
zou suïcidaal zijn. Toen de 
politie arriveerde kwam hij 
naar buiten, waarop de agen-
ten eerst in de lucht zouden 
hebben geschoten. Bewoners 
van de straat zeggen tegen-
over de Gooi-en Eemlander 
dat ze niet verbaasd zijn dat 
de man doordraaide. Er was 
nooit eerder iets gebeurd 
met de betrokken persoon, 
hoewel men wel wist dat hij 

in een moeilijke periode zat. 
Burgemeester Freek Ossel: 
“Het incident heeft grote 
impact op de betrokkenen. 
Gelukkig zijn er geen dode-
lijke slachtoffers. De wijk-
agent was vandaag aanwezig 
in de buurt en heeft met 
omwonenden gesproken.” 
Buurtbewoners die daar 
behoefte aan hebben, kun-
nen contact opnemen met 
Slachtofferhulp Nederland. 
De Rijksrecherche doet on-
derzoek naar de toedracht in 
opdracht van de officier van 
justitie Midden-Nederland.

Man neergeschoten in Nieuw 
Loosdrecht In het weekend van 12-13 au-

gustus hebben er 3 pogingen 
tot inbraak plaatsgevonden in 
Nederhorst den Berg. 

Hierbij was de werkwijze 
gaatjesboren. De politie Wij-

demeren vraagt u samen met 
hen alert te zijn op verdachte 
personen en voertuigen. Ziet 
u een verdachte situatie, bel 
dan direct 112. Bel bij twijfel 
ook. Noteer indien mogelijk 
een kenteken/signalement. 

Politiebericht

Op zaterdag 26 augustus wordt 
het 6e Henk Pel Toernooi ge-
speeld op de velden van BZC‘13 
op Sportpark Jagerspaadje, 
Loosdrecht. 

Alle acht Hilversumse voet-
balverenigingen doen mee, 
een heus Hilversums Kampi-
oenschap dus. Het toernooi 
is vernoemd naar voormalig 
De Zebra’s icoon Henk Pel. 

Zaterdag 26 augustus; aan-
vang: 10:00 uur; aanvang 
finalewedstrijden: 14:00 uur; 
duur van de wedstrijden: 25 
minuten; deelnemende ver-
enigingen: Altius, BZC’13, FC 
Hilversum, ’t Gooi, Olympia 
’25, OSO, Victoria en 
Wasmeer

6e Henk Pel Toernooi 

Sport is voor iedereen, dus 
ook voor mensen met een be-
perking. Sportservice ’t Gooi 
besteedt tijdens de nationale 
sportweek (9 t/m 17 septem-
ber) en in de gehele maand 
september extra aandacht 
aan het aangepast sporten.   

Op zaterdagmiddag 9 sep-
tember is tussen 13.00 en 
17.00 uur opening van de Na-
tionale Sportweek in Huizen 
op Plein 2000. 
In ’t Gooi organiseert een 
aantal verenigingen een 
open les of andere activiteit 
om mensen op een laag-
drempelige manier kennis te 
laten maken met de beweeg-
activiteit. Zo kunt u mee-
doen aan een open training 
G-korfbal (KV Huizen), Skiën 

bij Skiclub Wolfskamer, Zei-
len bij Sailability, A-atletiek  
(GAC Hilversum) en Gymnas-
tiek bij Turnlust. Daarnaast 
kunt u kennismaken met 
Yoga bij BALA Yoga Huizen, 
LB Hockey bij MHC Weesp, 
badminton bij de Blijkklap-
pers Nederhorst den Berg, 
G-volleybal bij VV Huizen of 
een keer meedoen bij Recrea-
tiesportgroep Huizen.  Neem 
voor meer informatie over 
deze activiteiten contact op 
met de regiomedewerker 
aangepast sporten Rosan 
Meurkens tel: 035-6921623 
of mail: rmeurkens@sport-
servicehetgooi.nl. Bent u 
op zoek naar een andere 
activiteit, kijk dan  op www.
unieksporten.nl.

Aangepast Sporten
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De vakantie is voor de Gooise 
Operette voorbij. Vanaf deze 
week staat gebouw The 
Pride op de IJsselmeerstraat 
1 in Huizen iedere woensdag-
avond vanaf 19.30 uur bol van 
operette.  

Ieder jaar voert de Gooise 
Operette een nieuwe mu-
ziektheaterproductie uit in 
Spant! te Bussum. Compleet 
met groot orkest, theater-
kostuums, -decors en 3 x een 

volle zaal.
Op 27-28-29 oktober dit jaar 
staat Im Weissen Rössl van 
Ralph Benatzky op het pro-
gramma. 
Wilt u die theaterkick ook 
eens meemaken op de Büh-
ne? Dan bent u van harte 
welkom bij de Gooise Ope-
rette! “Als u zin heeft om te 
zingen en het leuk vindt om 
te acteren, dan wilt u deze 
kans niet missen. Met name 
bassen en tenoren zijn van 

harte welkom!” Voorzitter 
Gerrit de Hoop uit Huizen 
is ook zo begonnen. Gewoon 
even binnengelopen en niet 
meer weg gegaan. “En zeg 
nou zelf” -aldus Gerrit- “wat 
is er mooier dan dat je hobby 
wordt beloond met een dave-
rend applaus?!” 

Meer informatie op 
www.GooiseOperette.com 
facebook.com/gooiseope-
rette of via 06-21867338

Bassen (en tenoren) verzamelen  

LOOSDRECHT - U wordt har-
telijk uitgenodigd om mee 
te zingen in de Zing-vesper 
op zaterdag 26 augustus van 
16.00 tot 17.00 uur. Afwisse-
lend kunt u met elkaar Luther-
liederen zingen en luisteren 
naar orgelbewerkingen van 
J.S. Bach.

De muzikale leiding is in 
handen van Gert de Lange, 
organist van de Sijpekerk. 
Hij leidt deze Zing-vesper en 
vertelt over het belang van 
Luther, Calvijn en Bach voor 
de kerkmuziek. De liederen 
worden gezongen uit het 
Liedboek voor de Kerken. 
Lutherliederen zijn een feest 
om te zingen. Ze inspireren 
nog altijd. De melodieën zijn 

vaak krachtig en de teksten 
mooi. Johann Sebastiaan 
Bach heeft van jongs af aan 
kennis genomen van de 
Luther-liederen en verwerkte 
deze in zijn cantates en pas-
sie-muziek en bewerkte ze 
voor orgel. Dit is een mooie 
gelegenheid om samen te 
zingen én Luther en zijn lie-
deren beter te leren kennen.
Vóór de vesper heeft u ge-
legenheid de tentoonstel-
ling in de kerk: 500 Jaar 
Reformatie, van Luther naar 
Loosdrecht, te bezoeken. De 
Open-kerk groep van de Sij-
pekerk hoopt u op zaterdag 
26 augustus om 16.00 uur 
te ontmoeten op de Nieuw-
Loosdrechtsedijk 171. 

Voor wie van 
zingen houdt

NIGTEVECHT- Nigtevecht 
laat op zaterdag 2 september 
opnieuw zien waar een klein 
dorp groot in kan zijn. Voor de 
vijfde keer op rij brengt het 
Muziekfestival Nigtevecht 
een indrukwekkende line up 
van topartiesten samen aan 
de oevers van de Vecht. Head-
liner van deze editie van het 
gratis toegankelijke festival 
is Diggy Dex, samen met zijn 
band, om 22:00 uur. De pont 
naar Nigtevecht blijft speci-
aal voor het festival varen.

Al meer dan tien jaar is rap-
per en liedjesmaker Diggy 
Dex een vaste waarde binnen 
de Nederlandse hiphop. Van 
zijn vorig jaar uitgebrachte 
album ‘Golven ’behaalde 
het nummer ‘Treur niet’ de 
platina status. In november 
was hij met Boudewijn de 
Groot en Herman van Veen 
te zien in het Tv-programma 
‘Ali B op volle toeren’, waar-
aan hij de hitsingle ‘Ik huil 
alleen’ bij jou overhield. 

Michiel Borstlap & Friends
Om 16:30 uur wordt het 
festival geopend door Je-

Diggy Dex headliner op 
Muziekfestival Nigtevecht

roen de Rijk, percussionist, 
die in het verleden met 
grootheden als Michael 
Jackson en DJ David Guetta 
heeft gespeelt. Net als in 
de voorgaande edities is de 
programmering vanaf 22:00 
uur in handen van de uit 
Nigtevecht afkomstige jazz-
pianist Michiel Borstlap. De 

zangeressen Leonie Meijer 
en Sandra van Nieuwland, 
percussionist Jeroen de 
Rijk en trompettist Ruud 
Breuls zijn enkele van de 
gasten die na 22:00 uur 
mee spelen met de Michiel 
Borstlapband. Leonie Meijer 
(29) is een van de weinige 
zangeressen die na de finale 

van The Voice of Holland 
met veel succes haar muzi-
kale carrière heeft weten 
te handhaven. Sandra van 
Nieuwland brak in 2012 
door na haar deelname aan 
The voice of Holland. Ze 

bestormde de hitlijsten met 
drie nummers tegelijk. 

Unieke mix
Naast professionele arties-
ten biedt het Muziekfestival 
Nigtevecht ook een podium 
aan amateurmuzikanten 
met een link naar Nigte-
vecht. Zo staan er optredens 
gepland van de lokale co-
verband Turning Tides, de 
Nigtevechtse advocaat en 
vertolker van het betere Ne-
derlandse lied Geertjan van 
Oosten en het Nigtevechts 
gelegenheidskoor. Juist de 
unieke mix van lokaal, na-
tionaal en internationaal 
bekende artiesten geven 
het Muziekfestival haar 
bijzondere en gemoedelijke 
ambiance. Met de weergo-
den gunstig gezind wordt 
het dus weer genieten in de 
nazomerzon met een biertje 
of rosétje in de hand!

Zie ook: www.muziekfesti-
val-nigtevecht.nl
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Woensdag 30 augustus 
hebben Alice en José van 
The Travel Club weer een 
kraam op de Jaarmarkt.

De reislustige dames zijn 
in augustus 2007 begon-
nen met hun reisbureau. 
Dit jaar presenteren ze 
een prijsvraag op de Jaar-
markt op de Nootweg en 
omgeving. De hoofdprijs 
is een vliegtuigkoffertje 
en er zijn wat kleine 
prijsjes. Het grootste 
compliment dat je hen 
kunt geven is The Travel 
Club aan te bevelen bij je 
vrienden en bekenden!

Alice van de Water & José 
van der Koogh-Hersbach; 
T: Alice: 035-5822103; 
M 06-21208441; 
José: 35-7508679; 
M 06-55367994.  
E:alice.jose@
thetravelclub.nl; 
thetravelclub.nl/alicejose
Zelf online zoeken en 
boeken? Ga dan naar 
http://www.thetravel-
club.nl/online-zoeken-
en-boeken/ Zelf boeken 
maar met de vertrouwde 
service en afhandeling 
door ons. 

10 jaar The Travel Club
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Maak een te gekke vakantiefoto 
op jouw favoriete plek 

met de NieuwsSter!

Stuur de foto naar 
info@denieuwsster.nl

Foto van de week

Zoek deze koe. Ze is te vinden in twee kramen op de
jaarmarkt. Kom met vragen naar ons toe!

REGIO- Zondag 10 september 
aanstaande: het eerste Feel 
Good Festival van het Gooi. 

Een festival voor jong & met 
een hoog 'feel good' gehalte: 
live muziek, yoga, work-
shops, sprekers, feel good 
markt, groot wellnessgedeel-
te, gratis kinderactiviteiten 
en een divers horecaplein 
vol met culinaire verrassin-
gen. Gezond, vegetarisch/
veganistisch, pokebowls, 
smoothies maar ook speci-
aal bier, zelf gebrande koffie, 
bourgondische barbecue, 
poffertjes, pizza (die kinde-
ren zelf kunnen bakken) en 
nog veel meer.
Feel Good en neem een lek-
kere massage, laat je op alle 
mogelijke manieren coa-
chen/trainen, je hand lezen, 
kom erachter wie je bent & 
wat je wilt en hoe je feel-
good@work! Volg een yogales 
of een workshop of drink 
gewoon lekker een biertje en 
geniet van de live muziek en 
heerlijke hapjes. Dit is een 
festival waar iedereen blij 
van wordt.

Het festival vindt plaats 
op de Werf35, een plek die 
gegarandeerd de nieuwe 
hotspot van het Gooi gaat 
worden. Velen vergelijken 
het qua beleving met Berlijn 
of de vroegere NDSMwerf in 
Amsterdam. Het bruist hier 
van kunstenaars en creatieve 
ondernemers en is nu nog 
een van de best bewaarde 
geheimen van Hilversum.

Full experience
Voor de full experience koop 
je een Feel Good Pass waar-
mee je toegang hebt tot alle 
workshop, trainingen en de 
inspiratietank. Een dagkaart 
geeft je toegang tot het 
festivalterrein met daarbij 
het welnessplein, feel good 
markt, kinderactiviteiten, 
food & drinks en live muziek.
Werf35; voormalige gemeen-
tewerf Hilversum (Mussen-
straat); €24,95,- Feel Good 
Pass; €7,50,-   Dagkaart; Kin-
deren tot 12 jaar: gratis. Be 
there & feel good! Meer info: 
www.hetfeelgoodfestival.nl  

Het Feel Good 
Festival van 2017
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KORTENHOEF - De stichting 
Vechtplassen Palingrook 
Commissie (VPC) organiseert 
op zaterdag 2 september voor 
de 24e keer het Nederlands 
Kampioenschap Palingroken. 
Locatie is het oude dorp Kor-
tenhoef. Een geliefde plek van 
schilders, schrijvers en schaat-
sers vanwege de fraaie ligging 
in het plassengebied tussen 
Gooi en Vecht.

Ieder jaar doen ruim 100 
van de beste rokers uit heel 
Nederland (en een enkele uit 
het buitenland) aan dit open 
kampioenschap mee. Naast 
paling voor de wedstrijd 
wordt ook andere vis gerookt 
ter demonstratie en verkoop 
aan de ruim 15.000 bezoe-
kers van Nederlands grootste 
visroken evenement.
De daling van de wilde 
palingstand baart ook de 

24e Nederlands Kampioenschap Palingroken TButterfly
Op 2 september begint de 
wedstrijd om 12.00 uur. 
De prijsuitreiking zal rond 
17.00 uur plaatsvinden in 
de feesttent bij de Oude 
School. Daaraan vooraf gaat 
een uitgebreide beoordeling 
door een uit onafhankelijke 
deskundigen en prominente 
palingliefhebbers bestaande 
jury. Naast de wedstrijd is er 
vanaf 12.00 uur een brade-
rie op de Kortenhoefsedijk, 
’s avonds gevolgd door de 
jaarlijkse traditionele Kor-
tenhoefse Gondelvaart.
Niet alle door de deelnemers 
gerookte wedstrijdpaling 
wordt gebruikt door de jury. 
Deze extra paling wordt ver-
kocht aan het publiek ten 
bate van een goed doel; dit 
jaar is dat TButterfly. Deze 
stichting, opgericht ter na-
gedachtenis van een jonge 
dorpsgenoot, heeft als doel 
jongeren (en hun ouders) be-
wust te maken van de geva-
ren van het gebruik van mo-
biele media in het verkeer.
Zie ook: http://www.nkpa-
lingroken.nl.

organisatie van het kampi-
oenschap zorgen. Daarom 
wordt voor de wedstrijd 

duurzaam gekweekte pa-
ling met certificatie van 
het Duurzaam Paling Fonds 

Op maandag 18 septem-
ber spreekt CDA-kamerlid 
Maurits von Martels op een 
bijeenkomst in de Meentboer-
derij op de Melkmeent 9 te 
Hilversum. 

Von Martels, veehouder 
en ex-wethouder Dalfsen, 
kwam met 21.000 voorkeur-
stemmen in het parlement. 
Zijn leus was dat ‘de politiek 
wel wat meer boerenver-

stand kan gebruiken’. Hij 
spreekt over moderne agra-
rische bedrijven, verbrede 
landbouw en agrarisch na-
tuurbeheer. De bijeenkomst 
wordt georganiseerd door 
lokale afdelingen van het 
CDA, Gooi en Vechtstreek 
en door het LTO-Noord (afd. 
Gooi en Vechtstreek). U kunt 
zich al opgeven: info@cda.
wijdemeren.nl

CDA- bijeenkomst

Fietsgilde 't Gooi rijdt zater-
dag 26 augustus de dagtocht 
‘Soesterduinen’, vertrek 10.00 
uur van Kerkbrink Hilversum 
(Museum). Deze tocht gaat 
via de Lage Vuursche naar de 
Soester Duinen, een unieke 
zandverstuiving die deel uit-
maakt van de Utrechtse Heu-
velrug. 

Op zondag 27 augustus rijdt 
het Fietsgilde de dagtocht 
Bos en Heide. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de Kerkbrink 
Hilversum. De fietstocht gaat 
door het afwisselende bos- 
en heidegebied van onder 
meer Spanderswoud, Zui-
derheide, Groeneveld, Lage 
Vuursche en Hoorneboegse 
heide. De gids vertelt over de  
historie van het gebied en 
de vaak moeizame strijd die 
geleverd is om het gebied te 
behouden.

Op woensdag 30 augustus 
is de dagtocht ‘Vechtstreek 
Noord’, vertrek om 10.00 
uur vanaf de Kerkbrink Hil-
versum voor het Museum. 
Van het centrum van Hilver-
sum naar de oevers van de 
Vecht voert deze prachtige 
fietstocht u langs een grote 
diversiteit van landschap-
pen. U hoort het verhaal van 
Hinderdam maar ook van 
de verdwenen buitenplaats 
Petersburg. Langs de andere 
kant van de Vecht voert de 
tocht van Nigtevecht naar 
Weesp. In Weesp komen we 
langs diverse historische 
plekken. Via de andere oever 
van de Vecht gaat de tocht 
weer terug naar Hilversum.

Kosten: € 3,00 p.p. U dient 
zelf zorg te dragen voor een 
lunchpakket. Zie www.fiets-
gilde.nl

Fietsgilde 't Gooi 

Door: Herman Stuijver
De meesterlijke roman ‘De 
Tolk van Java’ laat je niet los 
als je eenmaal begonnen 
bent. Het is het aangrijpende 
vader-zoon verhaal, over een 
gewelddadige vader die de 
sprong waagt van Soerabaja 
naar Den Haag. Dat de voor 
mij onbekende Alfred Birney 
hiermee de prestigieuze Libris 
Literatuurprijs heeft verdiend, 
moet voor 100% terecht zijn.

Niet zozeer dat je aange-
naam verrast wordt door 
literaire vondsten of fraaie 
formuleringen, nee, de in-
houd raakt je diep. Daar kun 
je niet omheen, het voelt als 
een stomp in je maag. Na 
deze roman heb je het idee 
dat je beter begrijpt wat er 
zich in Nederlands-Indië 
heeft gespeeld. Van binnen-
uit volg je het leven van de 
Indo’s, Indonesiërs en Neder-
landers, ervaar je de vrese-
lijke gevolgen van de Japanse 
bezetting in de Tweede 
Wereldoorlog, beleef je van 
dichtbij de politionele acties 
daarna en zie je de koude 
sfeer van de vijftiger en zes-
tiger jaren voor de gevluchte 
Indische Nederlanders. 
Vanaf de allereerste zin die 
pas na anderhalve bladzijde 
stopt, weet je dat je het een 
weerzinwekkend realistisch 
verhaal wordt, maar je kunt 
het boek niet meer wegleg-
gen, 532 pagina’s lang niet. 
De roman is geschreven 
vanuit verschillende per-
spectieven. Vanuit zoon Alan 

die zijn leven lang probeert 
te achterhalen waarom zijn 
vader (de Arend) die hem, 
zijn broertjes en zusjes en 
moeder mishandelde, zo is 
geworden. Ze wonen in een 
propere kleine portiekwo-
ning in Den Haag Zuid-West, 
een groter contrast met 
Soerabaja bestaat er niet. 
Zijn vader is gauw getrouwd 
met een meisje uit Helmond 
die hij steeds ‘kameroli-
fantje’ noemt. Het loopt zo 
uit de hand dat de kinderen 
worden opgenomen in een 
internaat. Tot aan zijn dood 
heeft hij zijn vader gehaat.  

Arto
Arto Nolan heet zijn vader 
later, geboren uit een bui-
tenechtelijke relatie van een 
aanvankelijk rijke Indiër met 
zijn Chinese moeder met de 
achternaam Sie. Zijn biologi-
sche vader erkent Arto niet. 
Arto groeit op in armoede en 
met fysieke onderdrukking 
in een drukbevolkte wijk van 
Soerabaja. Door zijn Chinese 
paspoort ontkomt hij aan 
de Japanse concentratie-
kampen. Al jong wordt de 
jongeman gewelddadig, als 
sluipmoordenaar deinst hij 
er niet voor terug om Japan-
ners te doden. Zelf wordt hij 
ook diverse keren in elkaar 
geslagen. Hij meldt zich bij 
de Nederlands- Indische ma-
rine, boven zijn bed hangt 
een foto van koningin Wil-
helmina, hij is bereid te ster-
ven voor volk en vaderland. 
Een ander perspectief zijn 

de aantekeningen die vader, 
later in Nederland, op zijn 
Remington- typemachine 
avond aan avond op papier 
zette. Een moment van rust 
voor het geterroriseerde 
gezin, Daarin beschrijft hij 
ook zijn werk als tolk. Tolk, 
beter gezegd, keiharde on-
dervrager en strijder voor 
het Nederlandse leger. Vader 
martelde en moordde Indo-
nesiërs, zijn landgenoten. 
Op zijn geweerkolf staan 
meer dan 100 streepjes van 
doden, meedogenloos. Op 
een gegeven moment moet 
hij vluchten naar Nederland. 
De ontgoocheling is groot. 
Geen waardering, integen-
deel, achterdocht en een 
bestaan in de marge van de 
samenleving. Nederland was 
bezig met de wederopbouw. 
Na diverse relaties verhuist 
vader Arto, die steeds kramp-
achtig contact bleef zoeken 
met zijn kinderen, op z’n 
65e naar Spanje. Waar hij 
ook sterft. 

Over deze roman van Birney 
valt nog veel meer te mee te 
delen. Over de verschillende 
vertelstijlen, over de psycho-
logie van de onderdrukking, 
over de dramatische politiek 
van Nederland, maar ook 
over de humor, de lichtpunt-
jes en de veerkracht van de 
hoofdpersonen. Maar lezen 
is de beste remedie als u 
meer wilt weten. 

Meesterlijke roman ‘De Tolk van Java’ 

Van Soerabaja tot Den Haag

gebruikt. Om onnodig die-
renleed te voorkomen, wordt 
op de wedstrijdpaling een 
humane dodingsmethode 
toegepast, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een door 
de Universiteit Wageningen 
ontwikkeld apparaat.
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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

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

Op zaterdag 9 september kunt 
u tussen 17.30 u. en 19.30 uur 
genieten van mooie muziek in 
de Kortenhoefse polder. 
Het Wijde Gat concert vindt 
plaats op het Wijde Gat, 
natuurgebied Kortenhoefse 

polder. Via het kanaal 
toegankelijk - ongemotori-
seerd. Het is mogelijk om 
een sleep te krijgen als 
je daar rond 17 uur ligt. 
De toegang is gratis. De 

presentatie is in handen 
van Maarten Steinkamp. 
Er is beperkt plaats voor 
minder-validen als u zich 
van te voren opgeeft: info@
wijdegatconcert.nl

Wijde Gat concert

Adverteren in de Nieuwsster?
kijk op onze site: www.denieuwsster.nl
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AGENDA

Woensdag 30 augustus

Jaarmarkt Nw-Loosdrecht
Lindeplein - eikenlaan -
nootweg - centrumplein

Zat. 2 sept - dins. 5 sept

Inschrijven Kursusprojekt
Zaterdag van 10-12 uur
Dinsdag van 19.30-20.30 u
Drieluik, acacialaan 2
www.kursusprojekt.nl

Zaterdag 2 september

Kasteelfair op Sypesteyn
Van 10-18 uur. 
Aanmelden standhouders;
carma@sypesteyn.nl

Woensdag 6 september

Start van Taalcafé
Bibliotheek Loosdrecht
Van 10.00-12.00 uur
Geen kosten verbonden

Zaterdag 9 september

Open Dag van 10-13 uur
Muziekles Loosdrecht op 
de Rehobothschool 
muzieklesloosdrecht.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
27 augustus 11.00 uur: pater P. de Klerk

Beukenhof 
27 augustus 11.15 uur: geen dienst

Gereformeerde Kerk  
27 augustus 10.00 uur: Mw. ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
27 augustus 10.00 uur: Mw. Ds. M.J. Kollenstaart
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
27 augustus 09.30 uur: Ds. W.H.B. ten Voorde
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde Kerk
27 augustus 09.30 uur: Ds. H. de Jong

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:

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). 

Vivium Zorggroep Eén telefoonnr.  voor al uw zorgdiensten, 

tel. (035) 6924924. Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het 

huishouden, Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten DPS Dieetkunde, Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht

t.085-2100575, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

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 Loosdrecht e.o., thuiszorg voor verpleging, 

verzorging en ondersteunende begeleiding in Loosdrecht e.o.            

Tel. 06-23670078, loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 

Tandartsen   Buiten praktijkuren, tel. 0900 - 1515

Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212, Tel. 088 753 1753

Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 

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

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
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COLOFON

oplage: 4.500
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
Tel. 035-5826744
Fax. 035-5821697

Klachten bezorging:
Tel. 035-5826744

Advertentietarieven:
www.denieuwsster.nl

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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Monturen

Zonnebrillen

Oogmeting

Contactlenzen

Kinderbril.com

Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123
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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

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

Ervaren schilder
biedt zich aan

Voor al uw binnen

en buiten klussen.

Voor meer info:

Raymond Altena

06-21587684

Sterretje plaatsen?

kijk op onze website

denieuwsster.nl

Uw advertentie
in de Nieuwsster?

kijk op onze website
denieuwsster.nl
voor de tarieven

of mail info@
denieuwsster.nl

Weekendaanbieding
CAKE A BREAK

nu

(don,vrij,zat)

€3,25(abrikoos)

Gezocht: 
Hulp (18+) voor op stal, 
3 paarden en nog wat 

beesten.
Voor onze vakanties, 

dagjes uit enz.
Oud Loosdrecht. 

Maak er je hobby van !
Interesse ? 

Bel met 06 511 96 269 .

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

Bio Spin

HONDENTRIMSALON 

FANCYPETS
Alleen het beste is goed 
genoeg voor uw hond!
Rading 50, Loosdrecht

06-28786091
www.fancypets.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
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–   ca. 170 m² - 185 m²
–   2 eigen parkeerplaatsen
–    Dakterras met goede zonligging, uitkijkend over  

de Loosdrechtse Plassen en een balkon aan de achterzijde
–   Onderhoudsarme gevels én PV panelen op het dak
–   Luxe sanitair
– Commerciële ruimte op de begane grond
– Slim wonen huisbesturingssysteem (zie porseleinhaven.nl)

4 Pakhuizen

—
Vrijdag 1 

september, 
verkoop 
fase 1

va. 
€ 680.000,- 

v.o.n.

Informatie start verkoop: Verkopende makelaars:
Tijd:  17.00 – 19.00 uur
Locatie:  Tegenover Oud-Loosdrechtsedijk 220,  

Oud Loosdrecht (Locatie Porseleinhaven)
Meer info? porseleinhaven.nl

OUD-LOOSDRECHT

PORSELEINHAVEN

Veerman Makelaars 
T:  035 582 53 33

Van De Steege 
T:  020 435 70 40

–  ca. 80 m² - 140 m²
– 1 of 2 eigen parkeerplaatsen
–  Balkon met goede zonligging, uitkijkend over  

de Loosdrechtse Plassen
– Luxe Sanitair
– Commerciële ruimte op de begane grond
– Slim wonen huisbesturingssysteem (zie porseleinhaven.nl)

7 Appartementen
va. 

€ 335.000,- 
v.o.n.

advertentie 229x328.indd   1 21-08-17   13:53


