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OOK UW WONING
VERKOPEN?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis
waardebepaling en
verkoopadvies

Door Patricia IJsbrandij
Half augustus 1967 werden de huizen aan de Halincklaan in 
Nieuw-Loosdrecht opgeleverd. Het uitzicht was vrij tot aan de 
kerk op de dijk, de koeien en paarden liepen er gewoon nog in de 
wei voor de deur.

Inmiddels vijftig jaar geleden 
kwamen Aart (87) en Neeltje 
(83) Wendt er op nummer 11 
wonen, zij hadden al dochter 
Antoinette en kregen nog een 
meisje, Wilma, erbij. Aart ver-

diende de kost met zijn sme-
derij- en loodgieterbedrijf. 
Na twee jaar in Hilversum 
te hebben gewoond kwamen 
ook in augustus 1967 Klaas 
(74) en Martien (73) Moen 

hun nieuw gebouwde huis 
betrekken op Hallincklaan 
nummer 7. Ze kregen drie 
kinderen Jan Willem, Edwin 
en Esther. Jan (75) en Aagje 
(71) Dokter kochten het huis 
op nummer 9, Jan was melk-
boer aan huis van beroep en 
Aagje de dochter van bakker 
Mur, alwaar ze ook werkte. 
Eindelijk getrouwd op 6 sep-
tember konden ze na hun 
bruiloft voor het eerst naar 
hun nieuwe huis de huwe-
lijknacht in, dachten ze. Daar 
kwam alleen niet veel van, bij 
thuiskomst wachtten de bu-
ren hen op om te feliciteren, 
het werd gelijk al die nacht 
nog lang gezellig. Ze kre-
gen twee dochters Tanja en 
Miranda. Drie gezinnen die 
het vanaf de allereerste ken-
nismaking goed met elkaar 
konden vinden, de kinderen 
groeiden samen op en speel-
den er op straat. Ze spraken 
de buren vanzelfsprekend 
aan met ‘tante’ en ‘oom’. In de 
winter sproeiden de ouders 
water op het grasveldje voor 
de deur, zodat de kinderen er 

konden schaatsen. Kwam je 
niet van de Hallincklaan dan 
mocht je er niet op schaatsen 
besloten de kinderen toen re-
soluut. De gezinnen deelden 
door de jaren heen lief en 
leed, en doen dat nog steeds. 
Een grote steun waren ze 
voor Klaas en Martien toen zij 
hun oudste zoon verloren en 
voor Aart en Neeltje toen zij 
afscheid moesten nemen van 
hun kleinzoon. In goede tij-
den schiep vooral het weder-
zijds gevoel voor humor de 
band met elkaar. Nog altijd 
wonen ze er met veel plezier 
en blijven (een beetje) voor 
elkaar zorgen. Op elk adres is 

een huissleutel van de andere 
twee huizen, je weet immers 
maar nooit. Na vijftig jaar 
maakt Neeltje nog elke week 
op vrijdag een pannetje soep 
voor Jan omdat zijn vrouw 
Aagje niet van soep houdt. 
Neeltje zet de soep dan op 
het lage muurtje die de ach-
tertuinen van elkaar scheidt. 
Want schuttingen hebben de 
gezinnen nooit gezet, ze stap-
pen nog altijd gewoon over 
het muurtje. Nu de kinderen 
allang het huis uit zijn en het 
werkzame leven is gestopt 
zijn zij alle zes nog zeer ac-
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Mijn ex schreef;  je kan mijn nummer 
verwijderen. Ik schreef;  wie is dit?

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

5,50 

5,95 

runderpompoen
runderschnitzel gevuld met stroganoffgehakt

vleeswarentrio
100 gram runderrookvlees
100 gram gebraden varkensrollade
bakje ei-bieslooksalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Wij gaan met VAKANTIE van 

18 SEPT. T/M 30 SEPT.
Deze periode is onze 

WASSTRAAT GESLOTEN.
Laat uw auto dus nog even lekker 
verwennen voor die tijd. 
Lukt dit niet, dan staan wij maandag 
2 OKTOBER weer voor u klaar!

Nieuw Loosdrechtsedijk 76A 
1231 LA Loosdrecht

Sinds anderhalf jaar organi-
seert Eigen&Wijzer Kinderop-
vang iedere eerste woensdag 
van de maand ‘Koffie&Kind’; 
gratis inloop ochtenden voor 
kinderen onder de 4 jaar oud, 
vergezeld door een vader, 
moeder, opa, oma, gastouder, 
oppas, buurvrouw of tante. 
Koffie&Kind is vanaf heden 
verhuist naar De Speelhoeve 
(Nieuw-Loosdrechtsedijk 63). 

Deze KDV/PSZ/PO en BSO 
locatie biedt kinderen volop 
de ruimte om te spelen, 
terwijl de volwassenen on-
der het genot van koffie of 
thee gezellig kletsen. Soms 

is er een thema, soms is er 
iemand van het wijkteam of 
van het consultatiebureau 
aanwezig. Altijd zijn er twee 
vaste pedagogisch mede-
werkers aanwezig die ieder 
kind aandacht geven, leuke 
activiteiten en spelletjes or-
ganiseren en eventuele vra-
gen over opvoeding kunnen 
beantwoorden. 
Woensdag 6 september vindt 
de eerste Koffie&Kind plaats 
bij De Speelhoeve (vrije in-
loop tussen 9.30-11.15 uur). 
Op deze ochtend zal samen 
met de kinderen de locatie 
en de tuin worden ontdekt.

Koffie&Kind verhuist 
naar De Speelhoeve Reminder; Collecte aanstaande 

zaterdag bij de Jumbo! 
Rotary Wijdemeren vraagt uw 
bijdrage voor De Week van de 
Eenzaamheid.  Op zaterdag 9 
september collecteren de da-
mes van de Rotary van 10 tot 
14 uur bij de Jumbo in Loos-
drecht.

De Zonnebloem Loosdrecht 
organiseert vrijdag 29 sep-
tember, in de week van de 
eenzaamheid, een gezellige 
middag voor inwoners van 
Loosdrecht ‘Kom Erbij’. Een ie-

der die een gezellige middag 
wil meemaken en in contact 
met anderen wil komen,  kan 
zich bij de Zonnebloem Loos-
drecht aanmelden. 
Rotary Wijdemeren onder-
steunt deze middag door te 
zorgen voor het vervoer. Met 
professioneel vervoer, ook 
voor rolstoelgebruikers, halen 
zij de gasten op en brengen 
ze weer thuis. Het gaat naar 
verwachting om meer dan 
100 gasten.
Voor Rotary Wijdemeren is 
het belangrijk de verbinding 

aan te gaan met lokale initia-
tieven. ‘Samen Doen!’ is daar-
om het motto van de Rotary. 
Eenzaamheid en vervoer zijn 
ook voor de Rotary belang-
rijke onderwerpen. Elkaar 
ondersteunen en inspireren 
is wat de organisatie drijft. Zij 
zijn actief in alle dorpen van 
Wijdemeren. Het initiatief 
van de Zonnebloem is daarom 
een mooie wisselwerking. De 
volgende sponsors steunen de 
actie: Jumbo v.d. Bunt en P.M. 
Partyverhuur.
Samen doen! Helpt u mee?

‘Week van de Eenzaamheid’                                                         

WIJDEMEREN – De werkzaam-
heden aan de Overmeerseweg 
en Dammerweg in Nederhorst 
den Berg lopen uit door het 
aantreffen van metalen in de 
bodem van de Overmeerse-
weg. 

Verwachting is dat de werk-
zaamheden aan de Over-

meerseweg op maandag 11 
september hervat kunnen 
worden. Het werk aan de 
Dammerweg gaat ondertus-
sen door.
 
De metalen die gevonden 
zijn, vormen geen gevaar 
voor de gezondheid zolang 
het onder de bestrating ligt. 

In verband met werkzaam-
heden aan het riool wordt 
er nu gegraven en is de ge-
meente verplicht om de ver-
ontreiniging te verwijderen. 
De gemeente laat de metalen 
zorgvuldig weghalen door 
een gecertificeerd bedrijf en 
onder begeleiding van een 
deskundige.

Wegwerkzaamheden Nederhorst 
den Berg vertraagd

Foto van de week

De vakantie zit erop, de scholen zijn allemaal weer begonnen in 
Loosdrecht. Houdt er rekening mee dat het verkeer toeneemt op de 
weg. Op naar een mooie nazomer!
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Ondanks dat het weer dreigde 
en het af en toe wat donker 
was, bleef het tussen 12.00 en 
19.00 uur best redelijk weer 
tijdens de jaarmarkt vorige 
week woensdag 30 augustus. 
De ruim 200 standhouders 
waren niet ontevreden want 
de gezelligheid was zoals al-
tijd voldoende aanwezig. 

De sprookjeskoets met Frie-
zen paarden, de zingende 
kapsters en de Me and the 
Selfieman waren verrassen-
de nieuwe attracties dit jaar. 
Genoeg lekkernijen kwam je 
tijdens het struinen tegen, 
rookworsten, gedroogde 
worsten, suikerspinnen, 
Old Amsterdam, poffertjes 
en schepsnoep, maar bij de 
wijnproeverij bleef men wat 
langer genieten. Politieke 
partijen, verenigingen, zor-
ginstellingen, sportclubs, 
het Kursusproject en de 
bibliotheek, ze stonden er 
allemaal weer om de Loos-
drechters te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is in het 
dorp.
Organisator Wout van der 
Linden; “In de middag waren 
er best wel wat bezoekers 
daar konden we echt niet 
over klagen. Gelukkig waren 
er ook weer nieuwe onderne-

Jaarmarkt Loosdrecht gezellig

mers die gebruik maakten 
van de jaarmarkt. Zodat zij 
mensen enthousiast konden 
maken voor hun onderne-
ming. Voor de kinderen was 
er ook weer een leuke draai-
molen en een echte sprook-
jesachtige glazen koets. En 
waar vroeger de paraplu nog 
werd gepakt kijken we nu op 
de telefoon naar de weer app 
en die liet zien dat het om 
19.00 uur echt ging regenen 
waardoor het op het plein 
van  stichtingsloep helaas 
erg stil werd. Waar normaal 

gezellige muziek is en waar 
je elkaar ontmoet met een 
gezellig drankje, bleef ‘s-
avonds iedereen weg. In de 
19 jaar dat ik de jaarmarkt 
organiseer was dit de eerste 
keer dat het zo vroeg was 
afgelopen.

Maar toch kijken we terug 
op een een leuke gezel-
lige dag voor Loosdrecht. 
Volgend jaar gaan we voor 
mooi weer!”

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- De gemeente 
Wijdemeren doet mee aan 
een regionale aanpak op pre-
ventie, educatie, toezicht en 
handhaving van overmatig 
alcoholgebruik. Immers, het 
gebruik onder jongeren over-
stijgt de gemeentegrenzen. 
Het Plan van Aanpak wordt 
donderdag in de commissie 
Bestuur en Middelen bespro-
ken. 

De gemeente Wijdemeren 
kent een hoge horecadicht-
heid. Op dit moment zijn 
er 109 horecalokaliteiten 
waarop toezicht in het kader 
van de Drank- en Horecawet 
wordt uitgeoefend. Naast 
deze lokaliteiten kent de ge-
meente een grote diversiteit  
aan evenementen waarbij 
alcohol wordt geschonken. 
Uit het onderzoek van mys-
teryshoppers, die anoniem 
onder de 18 jaar een biertje 
bestellen, bleek dat sport-
kantines de grote boosdoe-
ners zijn. Daar wordt nog bij 
ruim een derde van de geval-
len onterecht alcohol geser-
veerd (36,5%, 2016), gevolgd 

Wijdemeren doet mee aan 
anti-alcoholbeleid

door cafetaria’s en horecage-
legenheden (18, 21%). Super-
markten en slijterijen doen 
het wel goed. Alle reden dus 
om de aanpak te verstevigen. 
Gelukkig zijn er ook posi-
tieve cijfers. Had 40% van de 
jongeren onder de 16 jaar 
10 jaar geleden nog nooit 
alcohol gedronken, nu is dat 
72% in Gooi- en Vechtstreek. 
Boven de 16 jaar wist in 2006 
slechts 18% alleen van het 
bestaan van frisdrank, nu is 
dat ruim 40%. Het met een 
groep in één café in een keer 
5 of meer drankjes nuttigen 
is ook afgenomen. Dat was 

bijna 60% bij de 16-plussers, 
nu nog 40%. Minder, maar 
nog te hoog. 

Doelen
Wijdemeren en de regio heb-
ben zichzelf een aantal con-
crete doelen gesteld:
In 2020 is: het aantal jonge-
ren dat onder de 16 jaar nog 
nooit alcohol heeft gedron-
ken toegenomen tot meer 
dan 75%; is 80% van de ou-
ders van mening dat 18 jaar 
of ouder een goede startleef-
tijd is voor het drinken van 
alcohol (was 50% in 2016); is 
het aantal jongeren onder de 

18 jaar met alcoholvergifti-
ging gedaald tot minder dan 
25 per jaar (was jaarlijks ca. 
30). Voorts wil de Regio dat 
het percentage volwassenen 
van 55 jaar en ouder dat 
overmatig drinkt naar 10% 
daalt. Een uitschieter van 
18,5% is de leeftijdscategorie 
60–64 jaar. 
Ook de naleving moet beter. 
Dat moet in 2020 gestegen 
zijn tot 95% voor supermark-
ten en slijterijen En tot 80% 
voor cafés en restaurants, 
sportkantines moeten tot 
meer dan 60% de 18+ regel 
controleren. 

Hoe
Naast voorlichting op scho-
len (weerbaarheidstraining) 
wordt er de komende jaren 
extra ingezet op toezicht en 
handhaving van de leeftijds-
grens en dronkenschap in de 
openbare ruimte, 

Meer BOA’s die samenwer-
ken met de politie, met 
bodycams waardoor het he-
terdaad betrappen mogelijk 
wordt. Ook zal er een rol blij-
ven voor de mysteryshoppers 
bij het toezicht.

Op dinsdag 19 september a.s. 
zal de traditionele Schippers-
dag Loosdrecht weer gezeild 
worden. Wegens groot suc-
ces in voorgaande jaren, zal 
het ook dit jaar plaatsvinden 
bij GWV De Vrijbuiter op de 
Loosdrechtse plassen!

Schippersdag Loosdrecht is 
hét zeilevenement voor be-
drijven welke in Wijdemeren 
gevestigd zijn en affiniteit 
met de watersport hebben. 
Dit is dé gelegenheid om als 
bedrijfseigenaar en/of perso-
neel met elkaar in ontspan-
nen, sportieve sfeer lekker 
een dagje uit te waaien.
U zeilt een ochtend- en een 
middagwedstrijd die wordt 
onderbroken voor een 
heerlijke lunch met de tra-
ditionele blauwe hap in het 

clubhuis van De Vrijbuiter. 
De dag wordt afgesloten met 
de gezellige prijsuitreiking 
onder genot van een hapje 
en een drankje.
Met medewerking van ver-
schillende verhuurbedrijven 
op Loosdrecht, zijn er ca. 
45 zeilboten beschikbaar. 
Hierdoor is de inschrijving 
beperkt.

U kunt inschrijven tot 14 sep-
tember.                                                         
Heeft u geen inschrijfformu-
lier ontvangen maar zeilt u 
graag mee, stuur dan een 
mailtje naar mmthl@hot-
mail.com
Graag tot ziens op de derde 
dinsdag in september!
Stichting Schippersdag Loos-
drecht

74e Schippersdag 
Loosdrecht

tief. Klaas houdt de vrolijk 
gekleurde tuinen bloeiend 
en in toom, zet de kliko’s bij 
de weg en houdt het gange-
tje onberispelijk. Jan heeft 
nog altijd elders een grote 
moestuin, waar zoveel oogst 
al al die jaren vanaf geko-
men is, dat de twee andere 
gezinnen ervan mee konden 
profiteren. “Het is niet uit te 
leggen wat wij met elkaar 
hebben, we hebben nog altijd 
zoveel schik met elkaar”, zegt 
Jan. Martien, Klaas en Aagje 
bridgen graag. Aart genoot 
al die jaren hobbymatig 
van zijn schaapskooi die op 
een prachtige plek vrij tus-
sen de weilanden richting 
Boomhoek ligt. Vooral de 
lammetjes zijn geliefd om 
te komen bekijken door de 
kinderen uit het dorp. Recent 
namen hun twee dochters en 
schoonzonen het roer over, 
toch is Aart er nog twee maal 
per dag te vinden en staat 
hij hen met raad en daad bij, 
waar nodig. Neeltje zamelt al 

meer dan dertig jaar boeken, 
huisraad, kleding en wat dies 
meer zij in voor de behoeftige 
medemens. Twee keer per 
maand komt ‘Jan uit Amster-
dam’ het van de zolder halen. 

Ze hebben door de jaren heen 
het dorp zien veranderen. 
“Als ik maar de kerktoren kan 
zien”, lacht Klaas.  Buren kun-
nen tegenwoordig niet meer 
met elkaar overweg, groeten 
elkaar simpelweg niet of zon-
deren zich van elkaar af, de 
zes buurtjes zien het om hun 
heen gebeuren. Burendag vie-
ren zij echter al vijftig jaar. 
Ook dit jaar gaan zij weer 
heerlijk uiteten. Dochters 
Tanja en Wilma organiseren 
op woensdagochtend 6 sep-
tember een surprise ontbijt 
op nummer negen. Ter gele-
genheid van het vijftig jarig 
huwelijk van Jan en Aagje en 
het feit dat al 50 jaar wordt 
bevestigd dat het hebben van 
goede buren iets is om te blij-
ven koesteren ... 

Vervolg voorpagina; 50 jaar buren
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Door: Joop Glijn
KORTENHOEF- Bij de begin 
vorige week afgegeven meer-
daagse weersverwachting 
voor de komende dagen werd 
regen voorspeld en vooral in 
de middaguren. Daaronder 
viel dus ook de eerste zater-
dag van september, wanneer 
traditioneel in Kortenhoef het 
NK Palingroken wordt georga-
niseerd. 

Deze weersvoorspelling be-
zorgde de organisatie dan 
ook de nodige kopzorgen. 
Zij zagen voor hun jaarlijks 
evenement 'de bui al han-
gen'. Dus totaal onverwacht 
werd het door de welwil-
lende medewerking van 
de weergoden, afgelopen 
zaterdag toch stralend weer. 
Niet te warm en geen wind. 
In de namiddag vielen er 
slechts een paar verdwaalde 
regendruppels. Door de on-
verwachte verandering van 
het weer, bleef het de eerste 
vroege uren nog redelijk 
rustig langs de Kortenhoef-
sedijk. Door de windstilte 

24-ste editie NK Palingroken groot succes

bleef de rook boven de vroeg 
opgestarte rooktoestellen 
van de 98 deelnemers aan 
het NK Palingroken, vrij lang 
boven hun rooktoestellen 
hangen. Dit zorgde op 'het 
rookveld' voor een sfeervol 
en toepasselijk decor bij 
het paling roken. Door het 
fraaie weer brak een paar 
uur later de publieke be-
langstelling gelukkig in alle 
hevigheid los. De busjes die 
bezoekers vanaf de Kerklaan 
aanvoerden, overigens een 
uitstekende service van de 

organisatie, reden volge-
laden af en aan naar het 
rookcircuit, om hen aan het 
eind van de middag weer 
keurig op de Kerklaan af te 
zetten. Door de ideale weers-
omstandigheden waren er 
weer duizenden bezoekers 
op het jaarlijks evenement 
afgekomen, waaronder ge-
lukkig velen op de fiets. Ze 
wurmden zich langs de vele 
kramen, waardoor de pond-
jes gerookte paling, gerookte 
zalmmoten, of broodjes met 
paling, over geïmproviseerde 

toonbanken vlogen. Op het 
parkeerterrein naast 'De 
Oude School' was er weer 
een groot en sfeervol terras 
aangelegd, met daarachter 
een grote partytent van 
waaruit o.m. de jury aan het 
eind van de dag de winnaars 
van de editie van dit jaar, be-
kend maakte. Het terras was 
tot het eind van het evene-
ment de hele dag mudvol én 
vooral gezellig, mede door 
het optredens van zeemans-
koren.

De prijsuitreiking 
Na een zeer geslaagd kampi-
oenschap werd Xaver Jager 
uit Volendam Nederlands 
kampioen Palingroken 2017 
met 165 punten. Tweede 
werd  John Scheepmaker uit 
Limmen met 157 punten en 
derde werd Teun Visser uit 
Urk met 156 punten. Het aan-
tal behaalde punten bij de 
eerste tien deelnemers liep 
maar weinig uiteen. Daaruit 
kon geconcludeerd worden 
dat er dit jaar op hoog ni-

veau paling werd gerookt. 
De Presentatieprijs ging dit 
jaar naar het team Gnodde. 
Een klein minpuntje bij de 
prijsuitreiking was dat deze, 
ondanks het fraaie weer, in 
de tent plaatsvond, in plaats 
van op het podium voor de 
grote tent. De mensen op 
het overvolle terras waren 
bang om hun plaats kwijt 
te raken door in de tent de 
prijsuitreiking bij te wonen. 
Met een mobiel decorstuk 
bij geschikte weersomstan-
digheden kan dit op te los-
sen zijn. Niet alle door de 
deelnemers gerookte paling 
wordt door de jury gebruikt. 
De extra uitgereikte paling 
werd verkocht en bracht dit 
jaar  850 euro op, dit jaar 
ten bate van de stichting 
'Tbutterfly'. Die is opgericht 
ter nagedachtenis van onze 
dorpsgenoot, Tommy Boy, en 
heeft als doel om jongeren 
en hun ouders bewust te ma-
ken van de gevaren van het 
gebruik van mobiele media 
in het verkeer. 

Winnaar Xaver Jäger uit Volendam

Door Patricia IJsbrandij
De Loosdrechtse jonge on-
dernemers Justen van Schaik 
(21), Jeroen Kastermans 
(19) en Stephan van Liempt 
(19) richtten samen Young 
Eventers op, zij zijn de drij-
vende kracht achter dé Next 
Generation feesten voor jon-
geren van 13 tot 16 jaar. De 
populariteit van dansfeesten 
met opzwepende muziek van 
de beste DJ’s is wereldwijd 
immens. Nederland bracht 
daarin al enkele grote namen 
voort.

Ongeveer tweeënhalf jaar 
geleden merkten Justen, Je-
roen en Stephan dat er voor 
jongeren die voor het eerst 
uit willen gaan (the Next Ge-
neration), weinig tot niks te 
beleven was in Loosdrecht of 
Hilversum. Daarom wilden 
zij een concept creëren waar-
bij ook deze jongeren op een 
veilige maar leuke manier 
in aanraking konden komen 
met het uitgaansleven. Zo-
als de communicatie onder 
jongeren in deze tijd tot 
stand komt werd er gebruikt 
gemaakt van social media 
als Facebook en Instagram 
en een enthousiaste groep 
ambassadeurs zorgden voor 
bekendheid doormiddel van 
mond-tot-mond reclame.
De eerste editie van Next Ge-
neration op 14 mei 2015 was 

‘Next edition; Zaterdag 16 september’

Next Generation dansparty’s in stijl voor jongeren

met vierhonderd bezoekers 
direct een doorslaand suc-
ces te noemen. Jongeren uit 
Wijdemeren, ‘t Gooi en Hil-
versum kijken uit naar de nu 
volgende editie op zaterdag 
16 september in Podium De 
Vorstin. 

De jongens zijn al vrienden 
van jongs af aan, als de drie 
musketiers gingen ze geza-
menlijk dit avontuur aan, ze 
studeren ieder wat anders 
en hoe de toekomst gaat 
lopen weten (ook) zij nog 
niet. Justen studeert Event 
Management in Utrecht, als 
hij straks klaar is wil hij zijn 
concepten en ideeën voor 
evenementen verder uitbrei-
den. 
Stephan studeert momen-
teel Technische Natuur-
kunde aan de TU in Delft 

en weet nog niet zeker wat 
hij na deze studie wilt gaan 
doen. Het lijkt hem erg gaaf 
om later techniek en econo-
mie te combineren, maar in 
welke vorm is nog onbekend.
Jeroen gaat zijn laatste (4e) 
jaar Commerciële Economie 
aan de HvA in. Vanaf volgend 
jaar wil hij gaan sparen om 
daarna een aantal maanden 
door Azië te kunnen reizen. 
Ze maken bij het organise-
ren van de feesten gebruik 
van elkaars kwaliteiten. 
Jeroen onderhoud goed en 
gemakkelijk contacten met 
derde partijen. Stephan fo-
cust op de ambassadeurs en 
het decor en Justen is een kei 
in de artiestenbegeleiding 
en design. Ze voelen elkaar 
haarfijn aan waardoor de 
organisatie scherp blijft.

De feesten kenmerken zich 
door gave decors, vaak met 
een thema die de doelgroep 
aanspreekt, goede dansmu-
ziek en lichtshows. Het geeft 
het gevoel dat je in een te 
gekke club staat, iets wat 
maakt dat ook de ‘ouderen’ 
onder de doelgroep graag 
gezien worden bij Next Gene-
ration. Lokale getalenteerde 
DJ’s en artiesten weten nu 
de weg naar de organisatie 
te vinden als ze op de feesten 
willen draaien/optreden. Dat 
maakt dat in deze beginjaren 
al bekende namen langskwa-
men zoals Max Vermeulen, 
Jasper Janssen, Hidde Olland 
en velen meer. 
De volgende editie (16 sep-
tember) beloofd een gewel-
dige avond te worden door 
de komst van Josylvio en Ilias 
op de beat. Het decor zal wor-

den aangepast op het thema 
‘back to school’. Hierbij zal 
op het podium een klas-
lokaal worden nagebootst 
met verrassende elementen 
in het decor verwerkt. Alle 
gekozen locaties en de fees-
ten van Next Generation 
worden optimaal beveiligd 
en hebben een algeheel NIX 
beleid. Momenteel focust 
Young Eventers zich op Hil-
versum, blijven de feesten 
stabiel groeien dan is het 
niet ondenkbaar dat zij ook 
buiten de regio gaan organi-
seren. Ook in de feestweek 
van Loosdrecht (april) en op 
het driedagen durende Dijk-
festival (september) zouden 
de feesten een verrijking 
kunnen zijn voor Loosdrecht 
en de doelgroep, stellen de 
Young Eventers.

Buiten Next Generation om 
organiseren Justen en Step-
han Thank God It’s Friday 
voor 16+. Vorig jaar richtten 
Justen met zijn vader Henk 
VSD bv (VanSchaikDreame-
vents) op waaronder het suc-
cesvolle Dromenland voor 
18+ werd gelanceerd. 

Zaterdag 16 september van 
20.30-01.00 uur in Podium 
De Vorstin. 
Om 10 uur sluiten de deuren. 
Kaarten en meer informatie? 
Kijk op www.nextgenerati-
onsevents.nl
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Ter afsluiting van de kasteel-
fair afgelopen zaterdag 2 
september werden er tweeën-
veertig items geveild waarvan 
de opbrengst gaat worden ge-
bruikt om de grote toegangs-
poort van kasteel Sypesteyn 
te renoveren. 

Wethouder De Kloet nam 
het welkomstwoord en be-
nadrukte dat tradities er 
zijn om in ere gehouden te 
worden. 
Daarom is ook in ‘recreatie 
en toerisme’ een grote rol 
weggelegd voor Sypesteyn. 
Huib Stevens, directeur 
van het kasteel, werd bij 
deze uitgenodigd zitting 
te nemen aan tafel bij de 
onderhandelingen van het 
gebiedsakkoord, deze werd 
aangenomen.
Onder toeziend oog van 
notaris Bas Kreugel werd 
in de gaten gehouden dat 

Veiling voor kasteelpoort Sypesteyn
teyn of het een succes zou 
worden. Veilingmeester Fre-
derik Baerveldt,  voorheen 
werkzaam bij veilinghuis 
Van Spengen, was voorne-
mend het te laten slagen 
en bleef tot het einde mo-
tiveren te bieden. De te vei-
len stukken liepen uiteen 
van zowel beeldende- als 
schilderkunst, een woning-
taxatie, bijzondere wijnen 
of een wijnproeverij voor 
twaalf personen, high tea 
met rondleiding, rijden in 
een SLR McLaren, een sloep 
voor een dag of een pilo-
tenkoffer maet verrassende 
inhoud, maar het kopstuk 
was toch wel ‘Kasteelheer 
voor een dag’. Het was een 
gezellige vruchtbare vei-
ling bij restaurant Spoon. 
De opbrengst was, ondanks 
een paar niet verkochte 
stukken, maar liefst 4520 
euro!

alles correct verliep. Met 
een kleine opkomst van 

geïnteresseerden was de 
kans groot een mooi stuk 

te bemachtigen, maar werd 
het spannend voor Sypes-

De brandweer van Loosdrecht 
moesten maandagavond naar 
de Rading in Loosdrecht voor 
een melding assistentie aan 
de politie. 
Bij aankomst bleek er een 
bestuurder onwel te zijn ge-
worden achter zijn stuur in 
zijn auto. Hij raakte door de 
onwel wording zijn macht 
over het stuur kwijt reed 
door een hek heen en kwam 
tot stilstand op het terrein 
van een waterzuivering te-
gen een betonen pilaar. Een 
opgeroepen traumaheli-
kopter was niet nodig en 
kon retour richting Nijme-

Bestuurder onwel achter het stuur

Midden in het hart van Oud 
Loosdrecht wordt een nieuw 
dorpscentrum gebouwd: De 
Porseleinhaven. 

Op vrijdag 1 september is de 
verkoop van de eerste fase of-
ficieel van start gegaan. Het 
gaat om 7 appartementen 
en 4 pakhuizen die uitkijken 
over de Loosdrechtse plas-
sen. In totaal komen er op de 
locatie aan het water 14 ap-
partementen en 23 pakhui-
zen. Daarnaast is er ruimte 
voor winkels en horeca.
 

Circa 180 belangstellenden 
zijn op de start verkoop af 
gekomen. Zij hebben infor-
matie over de woningen 
ontvangen en konden zich 
direct inschrijven op een 
bouwnummer. Inschrijven 
kan nog tot woensdag 6 
september 17.00 uur. Geïn-
teresseerden kunnen hier-
voor contact opnemen met 
Veerman Makelaars of Van 
De Steege Makelaar, of een 
inschrijfformulier downloa-
den op www.porseleinhaven.
nl.  
 

Verkoop Porseleinhaven 
in Oud Loosdrecht gestart

Een lange rij wachtenden 
stond zaterdagochtend vroeg 
op de stoep voor Het Drieluik. 

Men kwam zich inschrij-
ven voor één of meerdere 
vrijetijdsbestedingen van 
het Kursusproject, dat zijn 
drieënveertigste jaargang 
ingaat. Dit jaar werd voor 
de eerste keer door heel 
Wijdemeren het bekende 
lange gele boekje verspreid 
met daarin wederom een 
grote verscheidenheid aan 
workshops, lezingen, excur-
sies en cursussen. Nog altijd 
op de gezellige ouderwetse 
manier ga je daadwerkelijk 
erheen om je in te schrijven, 
en zoals bekend; wees er vlot 
bij want vol=vol. Jong en wat 
ouder, mannen en vrouwen, 
er is zoveel te doen dat elke 
doelgroep keus genoeg heeft. 

Veel animo voor het Kursusproject

Nieuw dit jaar is bv Handlet-
tering, Limoncello maken, 
handgeschept papier ma-
ken, een elegant ballerina 
beeldje maken, Peruaans of 
Egyptisch koken, Portret-
tekenen, Interieur & Styling 

of een workshop 3D printen 
voor kinderen en véél véél 
meer. De taalcursussen blij-
ven elk jaar populair. De 
docenten namen dit keer 
voor het eerst direct een ken-
nistestje af om de cursisten 

in de juiste groep te kunnen 
zetten, beginnend of gevor-
derd. De strakke organisatie 
had het aanbod verdeeld 
over alle zalen van Het Drie-
luik. Bij de inschrijftafel van 
jouw favoriete tijdsbeste-
ding, schreef je je in met een 
bon uit het boekje en werd 
er direct betaald, boter bij de 

vis. Afgelopen dinsdagavond 
was er nog een gelegenheid 
tot inschrijven. Wil je alsnog 
graag meedoen? Informeer 
dan bij de betreffende cur-
susbegeleider, de telefoon-
nummers vind je achterop 
het gele boekje. www.kploos-
drecht.nl

gen. De bestuurder is naar 
het ziekenhuis vervoert met 

de ambulance.

foto: Wessel Kok
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Door Patricia IJsbrandij
Wanneer een leven rustig naar 
het einde kruipt of misschien 
de omstandigheden het heb-
ben bespoedigd, dan nadert 
ook het onvermijdelijke af-
scheid nemen. In die laatste 
periode van ieders leven hoopt 
men in een vertrouwde rustige 
omgeving te mogen verblijven, 
zonder angst of pijn, met liefde-
volle mensen om je heen. Waar 
je een luisterend oor vindt 
om herinneringen te delen en 
laatste wensen kenbaar kunt 
maken. Bij de onlangs sfeervol 
gerenoveerde afdeling ‘De Ster’ 
van de Beukenhof bieden ver-
pleegkundigen en vrijwilligers 
de mensen een warm en zorg-
zaam laatste thuis. 

Bij binnenkomst doet de 
woonkeuken van De Ster uit-
nodigend en comfortabel aan, 
muziek speelt er zachtjes op 
de achtergrond en het ruikt 
er naar verse koffie. Aan tafel 
zit bewoonster Joke in een 
speciaal voor haar bestemde 
stoel, zij woont al een jaar 
op de afdeling en heeft velen 
zien komen en gaan. Ze ziet 
er verzorgt uit, is opgewekt 
en spraakzaam, ondanks dat 
haar lichaam haar zichtbaar 
in de steek aan het laten is. 
Er zijn op deze hospice of 
palliatieve afdeling vijf vol-
ledig ingerichte privé-kamers 
beschikbaar. De kracht van 
deze afdeling is juist die 
knusse kleinschaligheid en 
de familiaire sfeer. Elke dag is 
er één professionele verpleeg-
kundige aanwezig die alle 
lichamelijke zorg voor de be-
woners op zich neemt. Goede 
zorg heeft prioriteit maar er 
is meer nodig. Nog even naar 

‘Een verrijking van je leven’

Vrijwilliger worden bij De Ster in de Beukenhof

buiten gaan om de vogels te 
horen fluiten of de elemen-
ten van het weer te kunnen 
ervaren. Wegdromen in een 
voorgelezen verhaal, vertellen 
over vroeger en mooie herin-
neringen, even op een terrasje 
zitten, een wandelingetje, 
genieten van een vers bereide 
maaltijd of gewoon even een 
geruststellende hand die je 
vasthoudt en troost biedt, 
zijn enkele behoeften die een 
mens niet mag ontbreken als 
het einde dichterbij komt. Bij 
De Ster wordt de dagelijkse 
gang van zaken zoals men dat 
thuis gewend was zoveel als 
mogelijk benaderd door de 
liefdevolle aandacht van de 
vrijwilligers. 

Verpleegster Monica; “Een 
goede vrijwilliger heeft een 
groot hart. Helaas is door de 
druk in de zorg te weinig tijd 
voor ons om een langer praat-
je te maken, bij het bed te 
zitten of bijvoorbeeld met een 

bewoner naar buiten gaan. 
De andere bewoners hebben 
immers ook verzorging nodig. 
De inzet van de vrijwilligers 
is daarom zowel voor de be-
woners als voor ons heel erg 
belangrijk.” 

Het kleine toegewijde team 
vrijwilligers vraagt nu om uit-
breiding. Vorige week stonden 
zij actief met een stand op de 
jaarmarkt om mensen te ver-
tellen over wat het ‘werk’ van 
een vrijwilliger op de hospice 
afdeling inhoud. Allerhande 
bijdragen zijn welkom als het 
smeren van een boterhamme-
tje, het bijhouden van de tuin, 
voorlezen, een wandelingetje 
maken, of tijdens een kopje 
koffie een luisterend oor bie-
den.

Ingrid, Simone en Lily zijn 
vrijwilligers op de afdeling en 
gaan bij Joke aan tafel zitten. 
Zij staan naast hun betaalde 
baan een dagdeel per week de 

afdeling bij en ervaren het als 
een verrijking in hun leven. 
De vraag of het niet erg zwaar 
is krijgen ze vaak. Simone 
zegt hierover; “Een snelle ach-
teruitgang van een bewoner is 
wel eens confronterend, dan 
raakt je dat echt wel even, 
maar je neemt het veelal niet 
meer mee naar huis. Wel ben 
je geregeld onder de indruk, 
maar dan van de mooie ver-
halen of de waardering die je 
krijgt van de familie, want ook 
voor hen ben je een steun en is 
het een rustgevend gevoel dat 
jij er voor hun dierbare bent.” 

Volgens bewoonster Joke is 
een goede vrijwilliger vooral 
een vlotte en zou een man 
erbij het wel nóg een beetje 
gezelliger maken. 
Dat wordt lachend beaamt 
door de dames. Mannen zijn 
vaak wat luchtiger en zouden 
gemakkelijker over onderwer-
pen als vissen, auto’s of voet-
bal praten. Het zou goed zijn 

voor de balans en de energie 
in de groep. 

Liliy; ”Voor mij maakt het con-
tact met de mensen dat ik hier 
graag naar toe kom. Je gaat op 
een andere manier naar het 
leven kijken en wordt bewust 
dat doodgaan gewoon bij het 
leven hoort.” 
Als vrijwilliger geef je zelf 
de grens aan in hoeverre je 
betrokken wilt zijn of wat je 
wilt doen. Je moet persoonlijk 
in balans zijn en goed in je 
vel zitten, en minimaal een 
dagdeel beschikbaar zijn per 
week. Een goede vrijwilliger is 
relativerend, heeft een groot 
empatisch vermogen, maakt 
gemakkelijk contact en is 
erop gericht om te willen ver-
wennen. Het is ook mogelijk 
om aanvullende cursussen en 
workshops te volgen. 

Ingrid; “Eigenlijk is het gevoel 
tijdens de laatste periode van 
het leven te vergelijken met 
een geboorte, je bent afhanke-
lijk van anderen en je kunt je 
niet op het verloop ervan voor-
bereiden. Je maakt als vrijwil-
liger de mensen met weinig 
al erg blij, een geurende roos 
aan het bed of dat extra kopje 
tomatensoep waar men zo 
naar kan verlangen. Eens keek 
ik met een mevrouw mee 
naar haar favoriete soap-serie, 
ze zei “Wat ik nou het ergste 
vind van doodgaan is dat ik 
nooit zal weten hoe dit ein-
digt ...”

Ook vrijwilliger worden bij De 
Ster in de Beukenhof?
Kom eens vrijblijvend kijken 
en kennismaken. Neem con-
tact op met Erica Willemsen 
035-5888521/e.willemsen@
inovum.nl

Zondagmorgen 17 september 
om 10.00 uur is er een Taizé-
viering in de Gereformeerde 
kerk, Nieuw Loosdrechtsedijk  
55.

Taizé is een klein plaatsje in 
het midden van Frankrijk, 
waar broeder Roger in 1940 
een communiteit stichtte, 
waarin verzoening en ge-
meenschap centraal staan. 
De gemeenschap telt inmid-
dels leden van protestantse 
en katholieke afkomst uit 
ongeveer twintig verschil-

lende landen. In deze viering 
zullen veel liederen uit de 
traditie van Taizé worden 
gezongen. Dat zijn vaak 
korte liederen die vele malen 
achter elkaar gezongen wor-
den. Ook zullen er enkele 
momenten voor bezinnende 
stilte zijn.

De muzikale begeleiding is 
in handen van Jan de Vries, 
orgel en Mirte de Graaff, 
viool. U bent van harte wel-
kom!

Taizé- viering in de 
Gereformeerde kerk

Wandel in september of okto-
ber mee met de boswachter 
over de buitenplaatsen van 
's-Graveland. Deze gezins-
wandeling is speciaal voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
4 jaar en duurt 1.5 uur.

Ga samen met de boswachter 
op ontdekkingsreis door de 
’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen Boekesteyn en Schaep 
en Burgh. Neem je camera 
mee om onderweg foto’s te 
maken. Zorg dat je een tasje 
bij je hebt voor bijzondere 
vondsten. In het bezoekers-
centrum krijgen de vondsten 
een plek in de interactieve 
natuurwand.

Handig om te weten
Deze activiteit is geschikt 
voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar.
OERRR Struinen is niet 
geschikt als kinderfeestje, 
daarvoor zijn speciale pro-
gramma’s.
Geadviseerd wordt om war-
me kleding en/of regenkle-
ding mee te nemen.
Voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na 
aanmelding en betaling 
vooraf via de website.
Dit is een gezinsexcursie, 
zowel volwassenen als kin-
deren melden zich aan. Hon-
den kunnen helaas niet mee 
struinen met de boswachter.

Informatie
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 
‘s-Graveland. Voor vragen 
kunt u bellen met 035-
6563080 of 
raadpleeg/meld je aan via de 
website: www.natuurmonu-
menten.nl/bcgooienvechts-
treek
Data en tijden: 
Zondag 10 september van 
11.00-12.30 uur
Zaterdag 23 september van 
14.00-15.30 uur
Zondag 1 oktober van 11.00-
12.30 uur
 

OERRR Struinen met de 
boswachter in ’s-Graveland
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Door Patricia IJsbrandij
Handlijnkunde of Handlees-
kunde vindt zijn oorsprong 
zo’n vijfduizend jaar geleden 
in China. Nog altijd wordt het 
wereldwijd geschaard in het 
rijtje van yoga en meditatie 
en nemen de handanalisten in 
aantal toe. 

In juli 2017 studeerde de 
Loosdrechtse Renate Vogel 
af in de Handleeskunde en 
startte officieel per 4 sep-
tember haar ‘Handanalyse 
praktijk Renate Vogel’ aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk. Na 
een drukke carrière in de 
kinderopvang en de studie 
Neuro Emotionele Integratie 
(NEI- therapie 2006) te heb-
ben afgerond, begon zij twee-
enhalf jaar geleden aan de 
opleiding Handleeskunde. 
Om de week reed ze daarvoor 
naar Amsterdam. Het laatste 
half jaar verfijnde de lessen 
zich in relaties, beroepen, 
kinderhanden, families en 
numerologie. Zelf kreeg ze 
haar eerste handlezing toen 
ze twintig jaar was, vanaf die 

Handanalysist Renate Vogel opent praktijk

tijd is het haar altijd blijven 
fascineren en heeft ze nu 
haar beroep ervan weten te 
maken. 

De lijnen en hun patronen 
in een hand zijn uniek, zoals 
de mens zelf, én iedereen 
heeft ze. In de huidige tijd 
waarin mensen graag aan 
zichzelf werken is handlezen 
een inspirerende manier om 
jezelf eens onder de loep te 
nemen. Het geeft verdieping 
in je persoonlijkheid, in-
zicht in waar je kwaliteiten 

liggen of het vertelt je juist 
de dingen waar je tegenaan 
blijft lopen. Een handanaly-
se bevestigt vaak al wat men 
dacht of aanvoelde, door 
deze bevestigt te krijgen kan 
het zelfvertrouwen en de 
zelfstandigheid van het in-
dividu weer een kans krijgen 
om te groeien. Wellicht geeft 
een analyse van de handlij-
nen net dat nodige duwtje 
in de rug om het roer om te 
gooien of nog dat ene vlekje 
op de ziel weg te poetsen.

Renate; “De handvorm, 
vingers en  lijnen kun je ver-
gelijken met een open boek 
waarin je persoonlijkheid 
staat geschreven.
Doormiddel van de lijnen te 
lezen kan ik je inzichten ge-
ven in jouw mogelijkheden 
en kwaliteiten of positieve 
en minder positieve eigen-
schappen. Ik kan je laten 
zien waar je krachten liggen 
en je uitdagingen. Lijnen 
groeien met je mee, als jij 
goed in je vel zit zie je dat 
ook terug in de lijnen. Ik kan 
daardoor ook geen toekomst 
zien, als jij een verandering 
doormaakt dan is dat terug 
te zien in de lijnen. 
Over het algemeen reageren 
mensen verrast op wat ik 
lees, ze raken enthousiast, 
gemotiveerd en soms ook 
ontroerd. Vanaf de geboorte 
hebben mensen lijnen in 
hun hand, de een wat meer 
dan de ander. Ook van kleine 
kinderen kan ik door hun 
huidpatroontjes te lezen, 
een korte karakterschets ma-
ken. Dit kan ook helpen in 

de relatie ouder-kind. Tevens 
met een mooie afdruk van 
het handje op canvas een 
leuk persoonlijk cadeau.”

Een handlezing bij Renate 
heeft twee ontmoetingsmo-
menten in haar praktijk, 
maar in bijzondere omstan-
digheden komt ze ook aan 
huis. Bij de eerste afspraak 
wordt een handafdruk ge-
maakt, dit duurt 10-15 minu-
ten. Ongeveer een week later 
vindt de tweede afspraak 
plaats, nu krijgt de cliënt 
een 45-60 minuten durende 
vakkundige analyse uiteen-
gezet van zijn/haar persoon-
lijke handlijnen.

Ben je nieuwsgierig gewor-
den of wil je nog iets weten? 
Mail dan naar
Handanalysepraktijk Renate 
Vogel; info@renatevogel.nl 
of bel 06-22414020
Oud-Loosdrechtsedijk 158c 
in Oud-Loosdrecht
 
 

Portretfoto’s van roodharigen 
in Bibliotheek Loosdrecht.
In september en oktober 
exposeert Fokke de Boer 
portretten van roodharigen. 
Modelfotografie is een speci-
aliteit van Fokke: “Ik maak ook 
theaterfotografie en land-
schappen. Zo’n landschap is 
prachtig, maar wat doe je er-
mee? Bij modellen doe je het 
altijd voor iemand. Degene die 
op de foto staat wil hem altijd 
graag hebben.”

10 jaar digitaal
Fokke de Boer is eigenlijk 
chemicus. Na een tijd bij 
het RIVM te hebben gewerkt 
is hij op zijn 50ste het on-
derwijs ingegaan. Als kind 
was hij al in de doka van 
zijn vader bezig. Toen hij 
ging studeren kocht hij een 
tweedehands Praktika spie-
gelreflexcamera. Later stapte 
hij over op Canon camera’s, 
een merk dat hij ook digitaal 
trouw is gebleven, al is het 
maar omdat de lenzen dan 
mee kunnen verhuizen naar 
een nieuwe camera. 
Fokke vertelt: “Modelfoto-
grafie vond ik tijdens mijn 
studie al leuk, dus daar heb 
ik me in verdiept. Later ging 
ik er meer tijd aan besteden. 
Ik had wel een opleiding 
voor landschapsfotografie 
gedaan, maar dan ben je erg 
afhankelijk van tijd en licht. 
Dat is lastig als je een vaste 

Expositie Rood

baan hebt. Een model in de 
studio is onafhankelijk van 
tijdstip en sfeer. Die maak 
je zelf. Meestal maken we 
samen een verhaal of een 
sfeerplaatje als basis voor de 
fotoserie.”

Techniek
Toen internet nog in de kin-
derschoenen stond ontdekte 
Fokke DutchHeaven, een 
forum voor modellen, visa-
gisten en fotografen. “Vóór 
die tijd was het lastig om aan 
modellen te komen. Ik ben 
nog moderator geweest van 
een andere, soortgelijke site 
die ook niet meer bestaat. 
Die functie is overgenomen 
door Facebook, al mist dat de 
diepgang die een forum kan 
bieden.” 

“Ruim 10 jaar ben ik nu seri-
eus digitaal aan het fotogra-
feren. Daarvoor vond ik de 
camera’s niet goed genoeg, 
maar verdiepte ik me al wel 
in Photoshop. Ik heb ook 
een tijdje geluidsopnames 
gemaakt van klassieke con-
certen. De combinatie van 
techniek en iets artistieks 
spreekt me aan.”
Op de site van Fokke de Boer 
(www.fotofokke.nl) kunt u 
een indruk krijgen van zijn 
werk, en een bericht sturen 
aan de fotograaf als u zelf 
eens op de foto wilt!

De expositie is tot 28 oktober 
te zien tijdens openingstij-
den van de bibliotheek. 
Kijk daarvoor op www.biblio-
theekgooienmeer.nl 

Een nieuw seizoen met veel 
zang, dans en theater breekt 
weer aan voor de leden van 
Muziektheater Spotlight. 
Nieuwe leden zijn van harte 
welkom!

Spotlight Adult (vanaf 15 
jaar tot…) houdt op don-
derdag 14 september een 
open repetitie in de vorm 
van een ‘Zing in’, voor 
oude en nieuwe leden. Je 
kan dan lekker meezingen 
met bekende musical num-
mers en de regisseur laat je 
daarop dansen en acteren. 
Ook wordt er dan bekend 
gemaakt welke musical er 
zal worden uitgevoerd op 9 
juni in theater Spant! Altijd 
al graag op de planken wil-
len staan in een prachtig 
kostuum? Doe dan mee met 
Spotlight Adult!  

Ook de spelers van Spot-
light Kids (7 tot 12 jaar) 
zitten niet stil. Zij wachten 
tot hun musical ‘De Trein’ 
gaat rijden. Voor deze musi-
cal zoeken we nog spelers, 
die graag een ritje willen 
maken met deze trein. Kan 
jij een irritant verwend 
kind spelen, een kok, een 
geheim agent, een zwerver 

of een deftige dame? Kom 
dan snel kijken op de gratis 
proefles op donderdagmid-
dag 14 september en stap in 
‘De Trein’. Bij veel aanmel-
dingen schrijft de regisseur 
er nog wat rollen bij. Uit-
voeringen in Theater Klein-
tje Kunst in Hilversum.

Bij Spotlight Speciaal krij-
gen jongeren met een (licht) 
verstandelijke beperking 
theater en zanglessen. De 
regisseur schrijft een eigen 
musical voor deze groep en 
werkt daarbij samen met 
een spelagoog. Deze lessen 
starten 1 november. De 
uitvoeringen zijn in de the-
aterzaal van de Bibliotheek 
in Hilversum.

De lessen worden gegeven 
in het eigen gebouw van 
Spotlight aan de Meidoorn-
laan in Nieuw Loosdrecht. 
Voor meer info en activitei-
ten van Spotlight, kijk dan 
op www.muziektheaters-
potlight.nl

Of volg Spotlight op face-
book.

Muziektheater Spotlight 
gaat weer van start! 
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Weekendaanbieding

SAUCIJZENBROODJES

nu 4 voor

(don,vrij,zat)

€5,00

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

Theater De Dillewijn in Anke-
veen bestaat nu drie jaar en 
gaat haar 4e seizoen in. Wat be-
gon als een ongewis avontuur is 
in korte tijd uitgegroeid tot een 
succesvol theater en een niet 
meer weg te denken culturele 
hotspot in Wijdemeren.
Dit bijzondere initiatief, dat tot 
stand gekomen is door de in-
ventiviteit en noeste arbeid van 
vele inwoners van Ankeveen 
en omstreken, gaat een mooie 
toekomst tegemoet.

Theater De Dillewijn streeft 
in alle opzichten naar kwali-
teit. In optredens, concerten, 
kindervoorstellingen, maar 
ook in aankleding, sfeer en 
de speciale aandacht en zorg 
voor artiesten en publiek. 
Met ruim 30 voorstellingen 
per jaar, film, een multidis-
ciplinaire expositie en vele 
andere activiteiten, waaron-
der huwelijken, rouwbijeen-
komsten, schoolmusical en 
verhuur voor feestelijke en 
zakelijke gelegenheden, staat 
Theater De Dillewijn op de 

Theater De Dillewijn draait al 3 jaar! 
En hoe.

kaart. Steeds meer mensen 
weten de weg te vinden naar 
het theater en dit resulteerde 
de afgelopen 2 jaar in een ge-
middelde stoelbezetting van 
80%.
Bezoekers komen uit heel Wij-
demeren en wijde omgeving.
Wat dit resultaat zo bijzonder 
maakt is dat dit gerealiseerd 
is zonder structurele subsidie 
en met uitsluitend de inzet 
van zo'n 75 vrijwilligers.
Het nieuwe seizoen wordt 
gestart met een nieuw en zeer 
inspirerend bestuur.

In de afgelopen 3 jaar traden 
in Theater De Dillewijn vele 
zowel nieuwe als gevestigde 
namen op én verrassende top-
talenten kwamen er voor het 
voetlicht. 
Voor het komende seizoen 
2017/2018 staan er wederom 
prachtige artiesten op het 
programma: o.m. Jan Beu-
ving, Estafest, Theo Nijland, 
Johan Goossens, Peter Faber, 
Ida van Dril, Jeroen Zijlstra, 
Erwin van Ligten, Cor Bakker, 

Op maandag 2 oktober is er 
weer een uitgaansdagje voor 
ouderen, en deze keer gaat de 
tocht naar Ridderkerk.
Daar wordt het Chocoladea-
telier van Noppen bezocht.
Dan wordt de tour vervolgd 

om koffie te drinken in Leer-
broek in restaurant Onder 
de Pannen, ja .. mét gebak.
Doorgereisd naar Kinderdijk 
zal de koffietafel mét kroket 
in Partycentrum de Klok 
worden gebruikt.

Uitgaansdag voor alle ouderen uit Wijdemeren
In de middag zal heerlijk worden genoept van de bonbons, goed voor de lijn! 

Deze verzorgde dag met bezienswaardigheden en lekkernijen is mee te beleven 
voor 44,00 euro per persoon. 

De vertrektijden en opstap plaatsen zijn;

08.15 Plein Dammerweg bij de muziektent in Nederhorst.
08.30 Overmeer Nederhorst.
08.45 Meenthof Kortenhoef.
09.00 Emtinckhof Loosdrecht.
Opgave bij onderstaande adressen; 
Bep ten Berge 0294 267855 na 15 September.
Theo Stalenhoef 0294 251237 niet tussen 15 en 22 September.
(Wilt u goed op de datum letten anders is er niemand thuis.)
Tot 2 oktober!

Gerard Alderliefste en de Jan 
Akkerman Band. Daarnaast 
een zeer uniek project met 
de acteur Abdelhadi Baaddi. 
Ook het Bussumse gezel-
schap Theater Draad komt 
een bijzonder evenement ver-
zorgen. Een swingende serie 
popconcerten wordt onder 
de naam Bultpop opgedragen 
aan de veel te vroeg overleden 
Ankevener Henk Bezemer. Dit 
najaar staat er tenslotte weer 
een prachtige nieuwe exposi-
tie op stapel, ditmaal onder 
het thema 'L!cht', met zeer 
inspirerende kunstenaars uit 
diverse disciplines.

Het nieuwe seizoen start op 16 
september met een voorstel-
ling van Jan Rot en Marjolein 
Meijers, getiteld An en Jan. 
Kijk op www.dedillewijn.nl 
voor meer informatie en de 
programmering van dit sei-
zoen. 
U bent van harte welkom in 
theater De Dillewijn, Stichts 
End 57 Ankeveen!

De scholen zijn begonnen! Veel 
kinderen gaan lopend of op 
de fiets op pad en het verkeer 
rondom de scholen wordt weer 
drukker.

Om weggebruikers extra te at-
tenderen op de jonge verkeers-
deelnemers hebben bijna 
alle scholen in Wijdemeren 
vanochtend Nijntje-vlaggen 
bij de weg gezet met de tekst 
‘Wij gaan weer naar school’. 

De vlaggen zijn aan hen aan-
geboden door de gemeente.

Veilig naar school
Door hun onervarenheid zijn 
kinderen een kwetsbare doel-
groep in het verkeer. Met het 
project ‘Veilig naar school’ wil 
de gemeente de verkeersveilig-
heid rond scholen verbeteren. 
De Nijntje-vlaggen maken 
onderdeel uit van dit project.

Nijntje-vlaggen bij 
basisscholen

Wethouder Sandra van Rijkom (L) en Theo Reijn (R), 
kinderen van de Terpstraschool en directeur Rob Salij
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door:  Saskia Luijer
KORTENHOEF – Na 33 jaar 
weet de Gondelvaart nog 
steeds te boeien. Zaterdag-
avond 2 september was er 
weer veel belangstelling voor 
de fraai versierde pramen die 
langs het water van de Kor-
tenhoefsedijk voeren.
Als opmaat van een prachtige 
nazomerdag concerteerde 
vroeg in de avond het fanfa-
rekorps 'Amicitia' waar het 
Dode Eind begint. Een muzi-
kale bijdrage die geheel past 
in de sfeer van deze dag. 

Voor de afvaart lagen de 
boten aan het Dode Eind 
waar de jury ze met een 
kritisch oog bekeek. Jan-Jaap 
de Kloet, Jan Schriek en Mo-
nique Spaan beoordeelden 
de verzorging, originaliteit 
en boodschap van de deel-
nemers. Het aantal van zes 
gondels viel wat tegen, maar 
daar was de vakantietijd 
debet aan, legde BLOK-be-
stuurslid Jan Willem Nien-
huis uit. Hij maakte later op 
de avond in de feesttent de 
uitslag bekend, waarbij het 
oordeel van het publiek even 
zwaar woog als dat van de 
jury. 

Vandaag zo vrolijk
Terwijl muziekvereniging 
Amicitia bij het pleintje het 

Gondelvaart was weer een feestje

publiek vermaakte, kwamen 
de pramen in de verte aange-
varen, langs het met lichtjes 
versierde talud. Als eerste het 
kleurrijke decor van Alfred 
J. Kwak van de familie Mur/
Klaver. Bij het gele huisje van 
Alfred Jodocus was zelfs een 
stromend riviertje gemaakt, 
waar hij met Henk de Mol, 
Winnie Wana en Snel het 
Konijn aan het vissen was. 
Vanachter de rietkraag keek 
Dolf de Kraai toe en klonken 
de liedjes van Herman van 
Veen; ‘Ik ben vandaag zo vro-
lijk’. Een prachtig in detail 
uitgewerkte praam die met 
1265 punten gewaardeerd 
werd en de tweede prijs in 
de wacht sleepte. De boot 
van CDA Wijdemeren was 
wat lek en de partijleden 
gebruiken bouwhelmen om 
het water te hozen. Hun boot 
was ook ‘under construc-

tion’ en liet een bouwplaats 
zien met een betonmolen, 
speciekuip en kruiwagen. 
Op de pas gemetselde muur 
hingen afbeeldingen van 
recente bouwprojecten in 
de gemeente. Zoals de Oran-
jerie in ’s-Graveland en de 
Meestertuin in Kortenhoef. 
Met als leus ‘CDA bouwt aan 
en voor de toekomst’. 

Like us on Facebook
Met het aanstekelijke deun-
tje ‘Taaa-ta-ta, Taaa-ta-ta, 
Ta-tadaaah’ kwamen de 
Turfrappers voorbij. Verkleed 
als grote poppen beelden zij 
het Carnival Festival van de 
Efteling uit, waar ze zelf de 
grootste lol in hadden. “Eén, 
twee, drie, daar gaan we 
weer” klonk het voordat ze 
een rondje draaiden, door de 
knieën gingen en zwaaiden 
naar het publiek. Hun feestje 

kreeg 1132 punten waarmee 
ze de derde prijs wonnen. 
Ook de 8e groepers van de 
Sint Antonius vierden feest. 
Met het vooruitzicht om 
maandag weer aan de slag te 
gaan, dansten ze uitgelaten 
op hun discoboot. Zilveren 
vlaggen, felle lichten, glit-
terhoedjes en stampende 
muziek. Een gezellige sfeer 
die ook heerste op de ‘Slappe 
paling’ boot. Een groepje 
jongeren had ’s middags om 
15.00 uur nog het last mi-
nute plan gevat om mee te 
doen. Een stamtafel, kratjes 
bier, champagne en de Snol-
lebollekes door de speakers. 
Het ‘Naar links, naar rechts’ 
ging wat minder makkelijk 
dan bij de Oranjemars, maar 

het plezier was er niet min-
der om. Grote tegenhanger 
was de ‘Mobiele eenheid’ 
van de familie Griffioen. 
Hun praam oogde zelfs wat 
saai, maar bracht daarmee 
de krachtigste boodschap. 
Onder een dakje van stro 
zag je een knusse huiska-
mer uit vroegere tijden. 
Maar de intieme sfeer ging 
geheel verloren omdat ieder 
op zijn smartphone keek. 
Zelfs op de motor en op de 
wc vlogen de ogen naar het 
kleine scherm. Een gewel-
dig originele parodie in een 
fraai decor uitgevoerd. ‘Like 
us on Facebook’ stond er op 
de boot. Nou, ieder likete ze 
in ’t echt. Terecht de eerste 
prijs met 1273 punten!

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- In het laatste 
politieke seizoen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
maart 2018 wordt de Wijde-
meerse politiek verfrist met 
twee politieke talenten uit de 
linkse hoek. Dr. Marloes van 
Hoeve wil als GroenLinkse 
fractieassistent de duurzaam-
heid hoog op de agenda zet-
ten en Max Schouten wil zijn 
idealen als sociaaldemocraat 
voor de PvdA in Wijdemeren 
uitdragen. 

Marloes, al 16 jaar wonend 
in Loosdrecht, is geschoold 
als geoloog en werkt als do-
cent wiskunde op het Goois 
Lyceum, plus dat ze sinds een 
jaar parttime wetenschappe-
lijk onderzoek doet.  “Ik ben 
gemotiveerd om alles wat 
met milieu te maken heeft 
aan de orde te stellen. Dat is 
mijn deskundigheid, ik heb 
ook voor VROM op dat ter-
rein gewerkt.” Marloes (48) 
zal dus hoogstwaarschijnlijk 
een plek in de commissie 
Ruimte en Economie bezet-
ten. Terwijl de 24-jarige Max 
Schouten zich zal concentre-

Nieuwe talenten voor linkse politiek

ren op Bestuur en Middelen. 
Dat ligt in de lijn van zijn 
studie Beleid, Communica-
tie en Organisatie aan de 
Vrije Universiteit en zijn job 
als communicatieadviseur 
aan de Hogeschool van Am-
sterdam. Max komt uit een 
rood Kortenhoefs nest en 
schaamt zich er niet voor om 
PvdA ‘er te zijn. Integendeel. 
“Dat ideaal van solidariteit, 
de sterkste schouders die de 
zwaarste lasten moeten dra-
gen, dat blijft als een paal 
boven water staan. Het mag 
dan nu landelijk wat minder 
gaan, maar ik heb heel veel 
vertrouwen in deze partij.”
Marloes komt uit Roosen-

daal, dezelfde woonplaats 
als de GroenLinks- voor-
man Jesse Klaver, die ze be-
schouwt als een frisse wind 
in de politiek. Ze voelt zich 
ook verwant met Femke Hal-
sema die passie voor bepaal-
de onderwerpen paarde aan 
een uitstekende debatvaar-
digheid. Dat vindt ze ook 
belangrijk in het onderwijs, 
dat kinderen en jongeren 
leren door te denken. “Zeg 
nooit, het is nu eenmaal zo, 
maar blijf doorvragen. Een 
kritische houding vind ik 
zo belangrijk, probeer alles 
te staven wat je zegt. Dat is 
een basishouding waarmee 
je ver komt in de toekomst.” 

Dat Max waarde hecht aan 
debatteren, moge blijken uit 
zijn studie. Hij denkt dat je 
op de manier jongeren kunt 
betrekken bij de politiek. “ 
Je moet standpunten van de 
partij herkenbaar maken. En 
proberen de jeugd bij con-
crete onderwerpen actief te 
betrekken.” 
Marloes vervolgt:  “Ik zie om 
me heen dat jongeren juist 
graag in debat willen, wel 
los van politieke partijen, 
maar dat maakt niet uit. 
Ik zou veel energie willen 
geven aan debatten.” Max 
wijst op Snapchat, Facebook, 
Instagram, Twitter: “Ook via 
de sociale media. Er zijn tal 
van eigentijdse, speelse tech-
nieken om jongeren hun 
stem te laten horen. Daar lig-
gen nog heel veel kansen.” 
Met licht schaamrood op de 
kaken erkennen beide nieu-
welingen dat de websites van 
hun partijen niet functio-
neren. Daar ligt een schone 
taak. 

Toekomst
Misschien is dat al bespro-
ken in de eerste fractiever-

gadering van maandag jl. 
Want daarin werd het twee-
tal bijgepraat door de andere 
PvdA/GrL- leden. “Ik zal heel 
goed naar Stan (Stan Poels, 
fractievz. - red.) luisteren. En 
ik ben bereid alles te doen, 
flyeren, uiteraard meeden-
ken, adviezen geven, noem 
maar op. Over het vervolg 
heb ik nog geen vaststaande 
ideeën. Laat ik eerst maar 
eens kijken hoe het verder 
gaat als fractieassistent.” 
Ook Max doet nog geen uit-
spraken over de kieslijst voor 
de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Wel vindt het 
tweetal dat de toekomst 
van Wijdemeren ligt in een 
groter geheel. “Een fusie 
betekent niet het einde van 
Wijdemeren, de identiteit 
van de kernen zal echt niet 
minder worden. Als je de 
burgers maar goed infor-
meert” vindt Max Schouten. 
Op 21 september worden 
Van Hoeve en Schouten of-
ficieel geïnstalleerd door 
burgemeester Ossel. 

De oecumenische theater-
groep Sowieso speelt musi-
cals met een bijbels thema. 
De uitvoering is veelal in 
kerken gedurende veertien 
maanden, speelt de groep 
dan zo’n vijftien maal door 
heel Nederland. Deze maand 
is er een uitvoering in Loos-
drecht. De musical Ester is 
laagdrempelig voor alle in-
woners van Wijdemeren. Het 
verhaal is een door de groep 
zelfgeschreven versie van 

het bekende prachtige bij-
belverhaal. Het rijk van me-
den en perzen, een verhaal 
vol symboliek. Het belooft 
een boeiend en fascinerende 
voorstelling te worden. 

Iedereen is van harte uitge-
nodigd om zaterdag 16 sep-
tember naar de Sijpekerk, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 
te komen. De voorstelling 
begint om 15.00 uur, de kerk 
is open vanaf 14.30 uur.

‘Uitnodiging!’

Musical Ester in Sijpekerk
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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

Meld je aan via onze site: www.svloosdrecht.nl 
voor meer informatie bel met Geurt Rozendaal 

06 - 24 54 15 13 of info@svloosdrecht.nl
  

V   etbal   l e e ft  in  Loosdrecht!V   etbal  ’ ’

Kom voetballen bij SV Loosdrecht !! 

Iedereen is welkom bij de leukste voetbalclub van Gooi en Vechtstreek.

Voetballen is zowel voor jongens als voor meisjes 
en kan al vanaf je 4e jaar..

E e r s t e  j a a r  g e e n  c o n t r i b u t i e  ! !

NieuwssterAdv_231x115mm_5KolommenBreed_sept20167KomVoetballen.indd   1 30-08-17   21:01

✓ 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

Natuurmonumenten zoekt in 
de regio Vechtplassen onder 
meer vrijwillige fortengidsen, 
fortengastheren en -vrouwen 
en vrijwillige boswachters 
voor de activiteiten. Wil je 
mensen warm maken voor de 
natuurgebieden en cultureel 
erfgoed in de Vechtplassen? 
Dan kan Natuurmonumenten 
jouw hulp goed gebruiken!

Fortengidsen
Als fortengids geef je, na een 
inwerkperiode, zelfstandig 
rondleidingen door één of 
meerdere forten van Na-
tuurmonumenten. Daarbij 

is het belangrijk dat je kort 
en boeiend kunt vertellen 
over het leven in het verle-
den. Je neemt mensen mee 
in jouw eigen enthousiasme 
en verwondering voor de ge-
schiedenis van de (Nieuwe) 
Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam. 
Help ons het bijzondere 
verhaal te vertellen over de 
strategische inzet van water 
bij de verdediging van Ne-
derland.

Fortengastheer of –vrouw 
Hou je ervan om met mensen 
om te gaan, ben je klantge-

richt en representatief? Dan 
is de functie van vrijwillig 
gastheer of –vrouw wellicht 
iets voor jou. Je ontvangt 
bezoekers op het fort, geeft 
informatie en stelt groepen 
samen en draagt deze over 
aan de fortengidsen. Jij zorgt 
ervoor dat bezoekers zich 
welkom voelen en dat de 
rondleidingen logistiek soe-
pel verlopen.

Boswachter Activiteiten
Je bent een enthousiaste dui-
zendpoot, die het leuk vindt 
om mee te helpen met de 
voorbereiding en uitvoering 

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers van activiteiten van Natuur-
monumenten. Denk aan de 
Midzomernachtloop, Warm 
Welkom, Open Monumen-
tendag en OERRR-activitei-
ten voor kinderen. Ook kan 
je enthousiast vertellen over 
de natuurgebieden van de 
Vechtplassen.

Meer weten?
Ga dan naar www.natuurmo-
numenten.nl/vrijwilligers-
werk en zoek op ‘Vechtplas-
sen’. Voor meer informatie 
kun je ook contact opnemen 
met Olga Ekelenkamp, bos-
wachter Communicatie en 
Beleven, o.ekelenkamp@
natuurmonumenten.nl of 
06-13216697.
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AGENDA

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

Zaterdag 9 september
De 7de Vechtse Vaarparade 
Zomerse colonne van 
bootjes, muziek en lichtjes.
Start 20.00 u/ Meevaren? 
devechtsevaarparade.nl

T/m zaterdag 9 sept.
Zomertentoonstelling
‘500 jaar reformatie, van 
Luther naar Loosdrecht’
Elke zaterdag van 11-16 u
www.sijpekerk.nl

Woensdag 13 september
Alzheimer Café
Thema; Alzheimer ABC
Kapittelweg 399a H’sum
Van 19.30-21.00 uur
Tel: 06-20951875

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

Zaterdag 16 september
Muziektheater voorstelling
An en Jan; Vakantiealbum!
Aanvang 20.15 uur/€18pp
www.dedillewijn.nl

Dinsdag 19 september
74ste Schippersdag voor
ondernemend Wijdemeren!
Inschrijven kan tot 14/9 
Mail; mmthl@hotmail.com

Dins. 19 + do. 21 sept.
Kennismakingslessen
Dans met Body & Soul
Di om 20 u – Do om 10 u
Aanmelden; 0626122790
Fb@yogadancebyrenee

Vrij 22 t/m zon. 24 sept.
Driedaags Dijkfestival 
In de  Porseleinhaven 
O-L’drecht
www.stichtingsloep.nl

KERKDIENSTEN

NIEUW-LOOSDRECHT

RK Pauluskapel 
10 september 11.00 uur: pater J. Dresmé

Beukenhof 
10 september 11.15 uur: Ds. J. Teding van Berk

Gereformeerde Kerk  
10 september 10.00 uur: Mw. ds. H.M. Ploeger

Hervormde Kerk    
10 september 10.00 uur: Ds. D.M. Meijvogel
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen

OUD-LOOSDRECHT

Nederlands Hervormde Gemeente 
10 september 09.30 uur: Ds. A. Christ
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde Kerk
10 september 09.30 uur: Ds. K. van As

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
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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

info@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

8

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

Last van spinnen?
12 maanden garantie

voor huis, woonboot, boot.

Houtwerk/schilderwerk 

reiniging. 06 - 255 92 378

Bio Spin

Dans met Body&Soul !

Di/ Do v.a. 19 Sept.

 gratis proefles mogelijk

Tel: 0626122790/renee@

reneebeekmans.nl

Fb@yogadancebyrenee

za. 2/9 in de middag omge-
ving Rading 76-80 / tegen 

de maïsvelden aan:
kinderjasje (meisje) van 

het merk Human Nature, 
kleur blauw met roze 
voering, maat 110-116

 Tel.: 035-5821701

035 582 59 56Opslag 
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

Voor stalling van caravan, 

camper, vouwwagen, boot, 

auto, aanhanger, motor, ...??

Bel Gert Zagt Loosdrecht 

voor goed onderdak! 

O35 - 582 1326 

of 06 1027 6728
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider
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WIONPLUS

de vleeswaren en 
barbecue-specialist!

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 19  -  1231 LN LOOSDRECHT
TEL. 06-549 32 240  -  WWW.EVERTS-GWW.NL  -  INFO@EVERTS-GWW.NL

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 19  -  1231 LN LOOSDRECHT
TEL. 06-549 32 240  -  WWW.EVERTS-GWW.NL  -  INFO@EVERTS-GWW.NL

Hoofdsponsor

WWW.STICHTINGSLOEP.NL

Vrijdag 22 september
Oktoberfest met optredens Wir sind SPITZE!, 
Liesl von Possenhofen en Geen Hofkapel
20.00 tot 01.00 uur (tent open om 19.30 uur)

Zaterdag 23 september
Kindermiddag in en rond de haven
SUP polo, springkussen, mega zandbak van EVERTS GWW
12.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 23 september
Lichtjestocht
Porseleinhaven, Horregat, Vuntus, Heul, Porseleinhaven
20.00 tot 22.00 uur

Zaterdag 23 september
Feestavond met Super Coverband (nog even geheim)
20.30 tot 01.00 uur

Zondag 24 september
Het Porseleinhaven concert  (licht klassiek)
met de Vegas Strings & Deborah Carter
o.l.v. Pieter van den Dolder
12.00  tot 13.30 uur

Zondag 24 september
Dijk tot Dijk Loop (10 km)
13.30 uur Inschrijven en startnummer ophalen
13.45 uur afvaart rondvaartboot naar startpunt
14.30 uur START Dijk tot Dijkloop

Zondag 24 september
Dijk tot Dijk Kidsrun (1,1 km)
14.00 uur

Vrijdag / Zaterdag / Zondag Foodfestival
Diverse horeca aanwezig

Programma Loosdrechts Dijkfestival
22 / 23 / 24 september 2017

hetanker
J A C H T H A V E N

www.engelsverf.nl www.engelsverf.nl

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 19  -  1231 LN LOOSDRECHT
TEL. 06-549 32 240  -  WWW.EVERTS-GWW.NL  -  INFO@EVERTS-GWW.NL

www.everts-gww.nl

rederijloosdrecht.nl
020 2 157 157

info@rederijloosdrecht.nl


