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Door:  Niels van der Horst
LOOSDRECHT- Voor dit artikel werd ik vrijdagavond op pad 
gestuurd naar het Loosdrecht JazzFestival. De vierde editie van 
dit evenement stond op het programma. Niet erg bekend met 
de jazzwereld bezocht ik samen met mijn vriendin het concert 
met open vizier.

Thuishaven van de avond 

was letterlijk en fi guurlijk 

Het Anker te Oud Loos-

drecht. Aan de weg stonden 

al mensen klaar om ons 

naar een parkeerplek te ver-

wijzen. Binnen betrof ook 

daadwerkelijk een loods: 

een prachtige grote mooi 

aangeklede ruimte met een 

paar honderd stoelen en een 

mooie mix van rood, blauw 

en paars licht. Qua muziek 

had de Dutch Swing College 

Band net het stokje overge-

nomen van Gypsy Meets 

Jazzguitars. (Zie voor info 

over alle artiesten http://loos-

drechtjazzfestival.nl).

Op zoek
Presentator Kent Hanson 

vertelde over de korte ge-

schiedenis van het festival. 

Over hoe men bij de eerste 

editie wegens de drukte tot 

in het weiland moest parke-

ren en binnen ruziede om 

de zitplaatsen. Nu waren de 

plekken (en kaartjes) genum-

merd. Over de avond zelf 

vertelde hij dat dit de echte 

‘traditional jazz’ was. Terug 

in de loods gaf de Dutch 

Swing College Band nog 

steeds vol gas. Mijn weder-

helft had bier gehaald en op 

ons bankje genoten we van 

de vurige muziek. We zeiden 

tegen elkaar hoe bijzonder 

het geweest moet zijn voor 

degenen die vroeger ergens 

een lokaal binnen liepen en 

dit voor het eerst hoorden. 

De oprichting van de band 

was in ’45 en het leek net of 

in de muziek de gelukzalig-

heid van het einde van de 

oorlog terug te horen was. 

Het plezier en de vreugde 

spatte er van af. Het publiek 

bleef weliswaar zitten, maar 

je kon voelen dat er volop 

genoten werd en het applaus 

was telkens warm en steeds 

enthousiaster.

Vrijwilligers
In de pauze sprak ik de voor-

zitter: “Jan Willem Klein Wil-

link, allemaal los geschre-

ven”. Deze vierde editie doen 

we voor het eerst twee avon-

den. Vanavond meer luiste-
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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

Te laat; mijn wekker stottert en ik 
wilde hem laten uitpraten

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

5,9595 

2 pepersteaks GRATIS
bij aankoop van 750 gram stoofl appen naar keuze;  
runder-, kalfs- of varkensstoofl appen

vleeswarentrio
100 gram runderrookvlees
100 gram leverkaas
Bakje tomaat-mozzarellasalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

door:  Saskia Luijer
LOOSDRECHT – Er is veel 
belangstelling voor de ver-
koop van de eerste woningen 
in De Porseleinhaven. Voor 
de zeven appartementen en 
vier pakhuizen zijn circa 40 
inschrijvingen ontvangen. De 
verwachting is dat de bouw in 
het eerste kwartaal van 2018 
start.

“Twaalf jaar geleden Theo!” 

riep oud-burgemeester Don 

Bijl naar wethouder Reijn bij 

een toevallige ontmoeting in 

de Loosdrechtse haven. Want 

zo lang lopen de plannen al 

om nieuw leven te blazen in 

het dorpscentrum van Oud-

Loosdrecht. Dat er nu, met de 

start van de woningverkoop, 

ook daadwerkelijk zicht 

komt op die verandering is 

dan ook een echte mijlpaal. 

De Porseleinhaven brengt levendigheid terug

Het vertrouwen is terug, 

meent Theo Reijn. “Wat ik 

het belangrijkste vind, is dat 

mensen nu geloven dat het 

ook écht gaat beginnen. Er is 

een veranderde mindset; we 

gaan nu echt werken aan een 

nieuw Loosdrecht. Die stem-

ming voel je. Er gebeurt weer 

wat. Daar heeft strandpavil-

joen de Dikke Muis ook iets 

aan toegevoegd. De haven 

was een desolaat gebied en 

nu zie je weer de potentie.”

Vier deelplannen
Zo’n 180 geïnteresseerden 

bezochten de informatie-

avond over de nieuwe wonin-

gen in De Porseleinhaven en 

voor de eerste fase zijn circa 

40 inschrijvingen ontvan-

gen. De verwachting is dat de 

bouw van deze zeven appar-

tementen en vier pakhuizen 

in het eerste kwartaal van 

2018 start. Het totale project 

omvat vier deelplannen die 

resulteren in 14 appartemen-

ten, 23 grachtenpanden en 

een plint voor winkels en ho-

reca. In het ontwerp is zoveel 

mogelijk rekening gehouden 

met de keuze voor duurzame 

en onderhoudsarme mate-

rialen. Zo zijn de gevels van 

de pakhuizen gemaakt van 

eternit, zijn de kozijnen van 

de woningen van kunststof 

en liggen er op de daken van 

de appartementen en de pak-

huizen zonnepanelen. 

Hip centrum
De eerste fase voorziet ook 

in een horecagelegenheid en 

vier commerciële ruimten. 

Daarbij streeft men naar 

een uiteenlopend aanbod 

aan horeca, recreatie en win-

kels. Als rond 2019 de bouw 

van De Porseleinhaven is 

afgerond, wordt ook de Oud-

Loosdrechtsedijk opnieuw 

ingericht, zodat ook dit een 

frisse uitstraling krijgt. Met 

horeca rondom het plein, 

doorlopend in detailhandel 

langs de kades en de mo-

gelijkheid van kleinscha-

lige evenementen bij de pier 

krijgt Oud-Loosdrecht weer 

de zo gewenste levendigheid. 

Theo Reijn: “Dit wordt echt 

een heel hip centrum, de 

‘boulevard van Loosdrecht’.

Rotary Wijdemeren heeft 
gecollecteerd voor de ge-
zamenlijke activiteit van de 
Zonnebloem Loosdrecht op 
29 september bij de Jumbo 
Loosdrecht. Dit werd aantrek-
kelijk gemaakt door het gra-
tis uitdelen van popcorn en 
suikerspinnen. De materialen 
hiervoor en de tent werden 
belangeloos ter beschikking 
gesteld door PMPartyverhuur 
in Utrecht. De koffi e werd 
verzorgd door Joy’s Cadeaus 
& Woonaccessoires. 

De leden van de Rotary Wij-

demeren zijn er samen met 

hun kinderen in geslaagd 

Rectifi catie 

‘Zonnetje in Week tegen Eenzaamheid’
om het bedrag dat nodig is 

voor het vervoer op 29 sep-

tember bij elkaar te bren-

gen. Vol enthousiasme wer-

den de klanten benaderd 

of zij iets over hadden voor 

de activiteit van de Zon-

nebloem op 29 augustus. 

Het was heel fi jn te zien dat 

dit initiatief door iedereen 

breed gedragen werd. 

De gratis activiteit op 29 

september bestaat uit ver-

voer vanaf de Emtinckhof 

naar restaurant Argentinos 

in Nieuw Loosdrecht waar 

met hapjes en drankjes 

genoten kan worden van 

live muziek door Aristakes 

Jessayan en Kinderkoor 

Toontje Hoger. 

Gegevens om te noteren: 

verzamelen bij de Em-

tinckhof 12:45, aanvang 

feestmiddag bij Restaurant 

Argentinos om 14:00, einde 

feestmiddag 17:00 (terug 

naar de Emtinckhof). 

Er kan alleen meegegaan 

worden als er vooraf is op-

gegeven. Dat kan tot uiter-

lijk 21 september bij Marga 

Rijkse (035-5821190). Let 

op, het aantal deelnemers 

is beperkt. Dus wees er snel 

bij want VOL=VOL!

In Nederland krijgen jaarlijks 
duizenden mensen te maken 
met blijvende slechtziendheid 
of blindheid. 
De meesten van hen gaan 

pas op latere leeftijd slech-

ter zien. Alledaagse dingen 

zoals de krant lezen, tele-

visie kijken, internetten of 

de straat oversteken gaan 

dan niet meer vanzelf. Gaat 

het zicht achteruit? Kom 

donderdag 21 september 

vrijblijvend kennismaken 

met hulpmiddelen en moge-

lijkheden op het gebied van 

vergroting, verlichting, op 

pad gaan of zelfstandig blij-

ven wonen met een visuele 

beperking.

Locatie: Bibliotheek Gooi en 

Meer Loosdrecht; Tjalk 41, 

1231 TT Loosdrecht; 14:00 

tot 16:00 uur

Vanaf 20 september zendt 
GooiTV de volgende program-
ma's uit:

Een impressie van het jaar-

lijkse, 3-daagse evenement 

Bussum Cultureel. Dit jaar 

is het thema Magie! In Regio-

Hub gaat het over NIX18.

GooiTV is te zien bij o.a. 

Ziggo en KPN. Kijk voor alle 

kanalen op gooitv.nl

Begin vandaag met morgen

GooiTV
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ren, morgen meer feest. Wat 

is de voorgeschiedenis van 

dit festival? “Loosdrecht was 

eigenlijk het Mekka van de 

jazz. North Sea kwam later. 

Pim Jacobs woonde hier in 

de buurt en verderop in de 

Swing Boei had je ook zo’n 

grote loods als deze en daar 

gebeurde het toen allemaal. 

Na tien jaar wilden we deze 

traditie weer nieuw leven 

inblazen. Heb je ondanks 

het korte bestaan van dit 

festival misschien toch al 

wensen voor de toekomst? 

“Is wat vroeg om die te heb-

ben maar inderdaad zou ik 

wel naar een setting met 

meerdere podia willen. Maar 

fysiek hebben we wel wat 

restricties en we zijn nu een 

organisatie van vrijwilligers. 

Dat zou dan mogelijk anders 

moeten.” Nog een laatste 

ding wat je graag kwijt wilt? 

“Nou, de vrijwilligers wil ik 

graag benoemen! De kassa, 

garderobe. Zo’n zestig man 

sterk en ze komen via stich-

ting Sloep. Ook noemde Jan 

Willem de mensen van Het 

Anker. Zonder al deze hulp 

was het nooit mogelijk ge-

weest dit te organiseren. Fi-

nancieel bestaat de steun uit 

sponsoren, fondsen, verkoop 

van kaartjes en consumpties.

Drietal
Het optreden van Tico Pier-

hagen & Aguabajo was afge-

lopen. Hij stond met twee 

anderen te praten. Ik voegde 

me erbij. Hoe ging het? “Ik 

vond het te gek. Allemaal 

liefhebbers, dat zie je.” Hoe 

heet jouw stijl? “Ik noem het 

Colombiaanse jazz folklore. 

Ik kom er vandaan, en het 

is dus een mix van volksmu-

ziek daar met Westerse jazz. 

Tweede van het drietal bleek 

de programmeur van het 

festival, Menno Veenendaal 

en de derde heette Jasper 

Blom van Het Anker, samen 

met Menno bestuurslid. . 

Wat zien jullie als de essentie 

van het festival? “Nou,” aldus 

Menno, “allereerst het unieke 

dat hier jazz wordt gespeeld. 

Toch kunnen we een heel 

breed publiek dienen met 

jazz, swing maar ook funk en 

cross-over, waarbij wel altijd 

de jazz en swing prominent 

aanwezig moeten zijn. En 

kwaliteit natuurlijk”. “Jazz 

hoort in Loosdrecht”, vulde 

Jasper aan en Menno knikte 

beamend.

Beets
Het was de beurt aan Peter 

Beets met zijn kwintet. In 

no time spreidde deze for-

matie een energie tentoon 

die enorm aanstekelijk was. 

Beets zelf praatte de num-

mers aan elkaar en dat deed 

hij zoals zijn spel. Vlot en 

energiek, hij leek soms wel 

een gecontroleerde vrolijke 

maniak zoals hij over de 

toetsen scheerde. Het hele 

kwintet donderde als een 

ondeugende stoomtrein door 

de loods en nam iedereen zo 

bij de arm. Beetsachtig goed. 

Uiteindelijk stapten we op de 

langs denderende stoomtrein 

en lieten ons naar buiten 

knallen de regen in. 

Volgend jaar weer;

14 & 15 september 2018

Vervolg voorpagina; Loosdrecht JazzFestival vliegt de pan uit

Afgelopen woensdag 13 sep-
tember, vroeg in de morgen, 
omstreeks 06:20 uur, zijn op 
de Spanker te Loosdrecht 
twee vermoedelijke wonin-
ginbrekers overlopen. 

Gelukkig is het gebleven 

bij een poging en zijn ze 

niet verder gekomen dan 

de poort. Deze twee man-

nen zijn weggerend in de 

richting van de Tjalk. Er is 

helaas maar een summier 

signalement bekend. Het 

zou gaan om twee mannen, 

een persoon droeg donkere- 

en de andere lichtkleurige 

kleding. Mocht u informa-

tie hebben, neem dan con-

tact op met het wijkteam 

van de politie Wijdemeren 

of het bureau in Hilversum: 

0900-8844. 

Politiebericht

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN – In een tus-
senbalans over de herindeling 
van de Gooi- en Vechtstreek 
schrijft de provincie Noord-
Holland dat Wijdemeren echt 
vóór 7 november moet kiezen 
voor een fusie met Hilversum 
voor 2023. Zelfstandigheid 
biedt volgens het provinciebe-
stuur geen oplossing voor het 
gebrek aan bestuurskracht. 
Voor 1 januari 2019 mag een 
nieuwe gemeenteraad dan 
de fusiedatum bepalen. Als 
dat niet gebeurt, dan neemt 
Noord-Holland het heft in 
handen. 

‘Er moet een oplossing 

komen voor het lokale be-

stuurskrachtprobleem van 

Wijdemeren’ schrijven Ge-

deputeerde Staten. Ook uit 

het eigen onderzoek van de 

gemeente door Rijnconsult 

kwam dezelfde conclusie, 

meent de provincie. De raad 

van Wijdemeren besloot op 

6 juli om € 800.000 uit de 

algemene reserves te voteren 

om conform het advies van 

Rijnconsult de organisatie 

op orde te brengen. De raad 

heeft geen standpunt be-

paald over de door Rijncon-

sult geschetste toekomstsce-

nario’s voor de gemeente. In 

het open overleg van 11 mei 

jl. met gedeputeerde Van der 

Hoek gaf de meerderheid 

van de raad aan de voorkeur 

Provincie blijft bij fusie van 
Wijdemeren

Het raadhuis van Hilversum wacht op Wijdemeren

te geven aan zelfstandigheid, 

samenwerking zoeken met 

andere gemeenten op PIO-

FACH- taken en blijven van 

een uitvoeringsgemeente. 

PIOFACH staat voor: Perso-

neel, Informatievoorziening, 

Organisatie, Financiën, 

Automatisering, Communi-

catie en Huisvesting Toen 

zei Van der Hoek al dat een 

dergelijke keuze geen oplos-

sing biedt voor het bestuurs-

krachtprobleem en dat fusie 

dan onvermijdelijk zou zijn. 

Als Wijdemeren toch vol-

hardt in zelfstandigheid, 

dan zal de provincie het wet-

telijke fusieproces zelf ter 

hand nemen. 

Andere gemeenten
Weesp krijgt een compli-

ment van het provinciebe-

stuur over hun duidelijke 

aanpak. De Weesper gemeen-

teraad neemt op 9 november 

een besluit over de toekomst. 

Amsterdam en Gooise Meren 

(Bussum, Naarden en Mui-

den) hebben laten weten 

dat ze een ambtelijke fusie 

gevolgd door een bestuur-

lijke fusie met Weesp reëel 

achten. Gooise Meren noemt 

daarbij 2022 als datum voor

bestuurlijke fusie. Amster-

dam laat de datum aan 

Weesp. Van de provincie mag 

Weesp twee dagen laten dan 

wettelijk vastgesteld (7-11) 

een besluit nemen. Weesp 

moet dan wel fuseren (even-

tueel eerst ambtelijk) met 

een van bovengenoemde 

partners. Blaricum, Huizen 

en Laren kiezen voor een 

ander model, waarbij de 

wethouders van deze drie 

gemeenten een mandaat 

krijgen voor regionale dos-

siers, waar Eemnes bij mag 

aansluiten. Ook willen ze 

de ambtelijke BEL- samen-

werking versterken, waarbij 

Huizen ook gaat meedoen. 

In principe blijven deze 

gemeenten wel zelfstandig! 

De provincie staat er niet af-

kerig tegenover, maar wacht 

een concreet plan af begin 

oktober. Als die versterkte 

samenwerking niet functi-

oneert, volgt er alsnog een 

fusie. 

Woensdag 13 september was 
het Kanjerdag op de Reho-
bothschool. Deze stond in 
het teken van complimenten 
geven en samenwerken. 

Bij het Kanjerproject worden 

kinderen getraind in prettig 

omgaan met elkaar aan de 

hand van vaste afspraken. 

Het is een goed onderwijs-

kundig middel om pesten 

tegen te gaan. Er werd o.a. 

gewerkt aan een kunstwerk 

waaraan alle kinderen een 

bijdrage leverden. Het was 

een harmonieuze en ge-

slaagde dag!

Kanjerdag op Rehoboth

PROFITEER TOT EN MET 30 SEPTEMBER 
VAN STAPELS VOORDEEL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond
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Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op 
zaterdag 23 september de 
middagtocht ‘Natuurbrug-
gen’, vertrek om 13.30 uur 
van Kerkbrink Hilversum (Mu-
seum). De bruggen verbinden 
diverse natuurgebieden van 
de Utrechtse Heuvelrug. 

Op zondag 24 september is 

de dagtocht Gezondheids-

zorg in Hilversum, vertrek 

10.00 uur van Kerkbrink Hil-

versum (Museum). Met deze 

tocht ontdekt u veel plekken 

die een inzicht geven in het 

heden en verleden van de 

gezondheidszorg. 

Fietsgilde 't Gooi rijdt woens-

dag 27 september de mid-

dagtocht ‘Vorstelijke weg’, 

vertrek 13.30 uur vanaf de 

Kerkbrink bij het Museum 

in Hilversum. Dit is onze 

laatste tocht van dit seizoen. 

Deze fi etstocht voert langs 

de belangrijkste ‘Konink-

lijke’ plekken in Baarn. 

De kosten zijn drie euro per 

persoon. Voor een dagtocht 

dient u zelf zorg te dragen 

voor een lunchpakket. Meer 

informatie: www.fi etsgilde.

nl

Fietsgilde ‘t Gooi

'Roeien'

De Loosdrechtse atlete Jip 
Vastenburg eindigde de 
Dam-tot-Damloop zondag 
jl. in een tijd van 54.02 mi-
nuten over de ruim 16 kilo-
meter tussen Amsterdam en 
Zaandam. 

Ze was daarmee de beste 

Nederlandse vrouw, achtste 

bij de dames algemeen. Na 

een moeilijk jaar 2016 ziet 

Jip haar wegwedstrijden 

als een comeback, met be-

geleiding van haar nieuwe 

coach Grete Koens. 

Afgelopen zaterdag 16 sep-
tember is op de Loosdrechtse 
plassen het roei-evenement 
de Kick door de  KWVL geor-
ganiseerd. 

Er werd gevaren in de Pilot 

Gig roeiboten en de voor 

Nederland relatief nieuwe 

klasse Yole de Mer. In totaal 

deden vijftig teams aan het 

evenement mee: 39 Gigs 

en 11 Yoles de Mer.  Roeiers 

lieten zich niet weerhouden 

door weer of wind. Wind 

Kick roei-evenement bij de KWVL
was er niet veel, wel regen en 

het was koud. 

De stoere Pilot Gigs worden 

veelal gevaren op groot open 

water, zoals voor de kust en op 

open plassen. Zij worden be-

mand door zes roeiers, die elk 

een riem bedienen. De wed-

strijden op Loosdrecht waren 

onderdeel van het Nederlands 

kampioenschap, dat bestaat 

uit meer dan zeven wedstrij-

den door het hele land.  

Voor de Pilot Gig races had-

den zich 23 dames en 16 

herenteams gemeld. Deelne-

mers moesten in twee heats, 

van elk 3 kilometer om een 

eiland heen, uitmaken wie de 

snelste was. Niet alleen kwam 

het neer op roeien, maar ook 

op stuurmanskunst van de 

‘stuur’.

Dubbele winst voor Scheve-

ningen RV, die eerste werden 

met hun damesteam de Ama-

zones en herenteam H2O.

De wedstrijden van de Yole 

de Mer werden gehouden 

om aan deze klasse meer 

bekendheid te geven. De Yole 

de Mer wordt gevaren onder 

het begrip Coastal Rowing. 

De internationale roeibond 

de FISA wil deze boten een 

Olympische klasse maken. De 

Yole Mer is net zo zeewaardig 

als de Gig, maar door het ge-

ringere gewicht en de vorm 

sneller dan de Gig. 

Zaterdag kwamen in de Yole 

de Mer vijf damesteams en 

zes herenteams aan de start. 

Zij voeren eenmaal een tra-

ject van zes kilometer met 

zes boeirondingen. Ook hier 

was zowel het sturen als het 

roeien van belang. Bij de 

dames was het team Franke 

Froue uit Zutphen het sterk-

ste en bij de mannen het 

team Amstel Tijgers uit Am-

sterdam, dat met een straat-

lengte voorsprong de wed-

strijd won. Ondanks het weer 

kan de KWVL terugkijken op 

een geslaagd evenement.

Uitslagen: www.kwvl.nl/

roeien/kickoploosdrecht

Jip Vastenburg beste 
Nederlandse

Op 16 september vond de 
feestelijke opening plaats van 
de nieuwe locatie van Beauty-
salon Fiore. Eigenaresse, Char-
lotte Veldt, vierde samen met 
haar gasten de nieuwe locatie 
nadat Miss Nederland, Zoey 
Ivory, de schoonheidssalon 
offi cieel opende. 

Onder het genot van een 

glaasje bubbels en lekker-

nijen hebben de gasten ken-

nis kunnen maken met de 

nieuwe salon. De middag 

stond in het teken van al-

les wat te maken heeft met 

huidverbetering en beauty. 

Het hannah Promoteam was 

aanwezig voor het uitvoeren 

van persoonlijke huidanaly-

ses en het geven van product-

Miss Nederland opent 
Beautysalon Fiore 

adviezen. Make-up brand, 

IDUN Minerals, gaf de gasten 

een mini make-over met de 

nieuwe items uit het assor-

timent. Kortom de opening 

van Beautysalon Fiore op de 

nieuwe locatie was een groot 

succes!  Beautysalon Fiore is 

gespecialiseerd in huidver-

beterende gezichtsbehan-

delingen zoals de hannah 

Bindweefselmassage. Wil jij 

meer informatie over de han-

nah Bindweefselmassage of 

de andere huidverbeterende 

gezichtsbehandelingen? Kijk 

dan op www.beautysalonfi -

ore.nl.  Beautysalon Fiore | 

Van Mijndenlaan 11 | 1231 

XA Loosdrecht

LOOSDRECHT- Op 7 sep-
tember 1992 begon Loes de 
Bruin bij de BONI. 25 jaar la-
ter werkt ze nog steeds met 
veel plezier achter de kassa 
van deze supermarkt. “Het is 
mooi werk, anders had ik het 
nooit 25 jaar volgehouden”. 
Afgelopen maandag werd ze 
in de bloemetjes gezet. 

Terug van vakantie had Loes 

gedacht dat haar 25-jarig ju-

bileum ongemerkt voorbij 

zou gaan. Niets was min-

der waar. Haar werkplek 

was versierd met slingers 

en ballonnen, zelfs rayon-

leider Ricardo Giezenaar 

was ter plekke om samen 

met bedrijfsleider Herman 

Blankenberg de jubilaris te 

huldigen. Te midden van 

een heerlijke taart met kof-

fi e herinnerde Blankenberg 

mevrouw De Bruin aan hun 

gezamenlijke verleden toen 

Loes de Bruin 25 jaar bij de Boni

Loes 5 jaar bij dezelfde ves-

tiging met hem in Eemnes 

actief was. “Je hebt met 

zoveel mensen gewerkt en 

veel beoordelingen gehad. 

Ik heb ze eens bekeken, met 

veel ups en downs. Je bent 

een medewerker die niet 

bang is om zich te uiten. Je 

bent letterlijk en fi guurlijk 

een kleurrijk persoon.” Ook 

de rayonleider was trots op 

Loes die hij ‘het gezicht van 

de Boni’ noemde. Namens 

het bedrijf ontving Loes 

niet alleen een fraai boe-

ket, maar ook een gevulde 

envelop. Adri Karssemeijer 

had geld ingezameld bij de 

collega’s die allemaal veel 

waardering hebben voor de 

63-jarige Loes. Die uiterma-

te populair is bij de klanten. 

Ze vinden altijd een luiste-

rend oor bij Loes. Kinderen 

spelen zelfs ‘Kassa Loes’ als 

ze een thuiswinkel nadoen. 

Loes wordt vaak verward 

met andere Loes (Van de 

Hoef): “Ik was gisteren bij u 

aan de kassa, toch?” “Nee, 

dat kan helemaal niet. Ik 

was gisteren vrij. Dat was 

zeker mijn zus.” Terwijl 

de dames niet eens familie 

zijn. Loes de Bruin komt 

uit een Oud Loosdrechtse 

familie die vroeger een 

groentewinkel had, ze kent 

de kneepjes van het vak. 

Hoewel er ooit eens een 

rayonleider was die vond 

dat Loes haar paarse haren 

moest uitspoelen, stellen 

de meesten juist haar kleur-

rijke verschijning op prijs, 

met excentrieke oorbellen, 

gelakte nagels en paarse, 

roze, blauwe of grijze haar-

lokken. “Ik wil nog heel 

lang doorgaan. Ik heb het 

hier best naar m’n zin” sluit 

de zilveren jubilaris af. 
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Na een verpletterende ont-
vangst door de Busquito’s 
wacht een magistraal optreden 
van de New Cool Collective 
voor circa 1200 man in de bo-
tenloods van Het Anker. Een 
groep topmusici rond de onge-
evenaarde saxofonist Benjamin 
Herman, een Nederlander met 
een internationale uitstraling. 

Ook de andere muzikanten 

zijn toppers die van wanten 

weten. Als gitarist Rory Ronde 

een solo speelt, dan voel je dat 

tot diep in je vezels, zo hart-

verscheurend. Dan komt Matt 

Reilly op, de vroegere front-

man van Matt Bianco, een 

klein mannetje in een leren 

jasje. Zodra zijn schuurpapie-

ren stem door de zaal schalt, 

word je gegrepen door zijn 

uitstraling. ‘You should be 

dancing on a Saturday night’ 

klinkt het. En dat doet de volle 

botenloods, waar het een hele 

toer is om door de kolkende 

massa heen te wringen. Ieder-

een zingt mee op ‘Who’s side 

are you on’, een gouwe ouwe 

van Matt Bianco. De kracht 

van New Cool Collective is 

dat de achtmans band de 

nummers van de zanger heeft 

bewerkt in dynamische arran-

gementen. Een samensmel-

ting van twee soorten muziek 

Volle loods swingt mee op Soul & Funk Night

Matt Reilly zette de zaal op z’n kop (met dank aan Fotografi e Marjolijn Lamme)

die klinkt alsof het zo altijd is 

geweest. Natuurlijk trekt lea-

ding man Benjamin Herman 

volop de aandacht. Hij speelt 

diverse magnifi eke solo’s op 

zijn saxen, zo strak, cool, dat 

het zweet je uitbreekt. Trom-

pettist David Rockefeller geeft 

Herman volwaardig tegenspel 

en ook de percussionisten le-

veren op solistische wijze een 

belangrijke bijdrage aan het 

geheel. Na een oorverdovend 

applaus speelt NCC nog een 

toegift met ‘Get Up’ die je doet 

zweven naar het volgende op-

treden. 

De organisatie heeft het, 

mede dankzij de vele SLOEP- 

vrijwilligers, weer goed voor 

elkaar. De kaartverkoop, gar-

derobe, bar, catering, licht- en 

geluid, decor, beveiliging en 

parkeren, het heeft een pro-

fessionele look. Daar waren 

voorzitter Jan Willem Klein 

Willink en secretaris Peter Op 

de Beek terecht heel blij mee. 

“Volgend jaar, zelfde tijd, 

zelfde plek” beloofde Op de 

Beek. Het idee om het festival 

over twee avonden te verde-

len, blijkt een schot in de roos. 

Want met 350 luisteraars op 

de Classic Jazz vrijdagavond 

en de swingende staande mas-

door:  Saskia Luijer
WIJDEMEREN- Om inwoners 
te inspireren en te onder-
steunen heeft de gemeente 
Wijdemeren alle vrijwilligers-
projecten en buurtinitiatieven 
gebundeld op één interactieve 
website: www.deappelboom.
nl.

Waarschijnlijk kent u De Ap-

pelboom van ‘het appeltje 

van de maand’ waarmee de 

gemeente in dit Weekblad – 

bij Wijdemeren Informeren 

– maandelijks een project 

onder de aandacht brengt. 

De Appelboom staat sym-

bool voor ‘groene initiatie-

ven’ waarbij inwoners zelf de 

inrichting en het onderhoud 

van het openbaar groen 

verzorgen. En daarnaast 

ook voor sociale projecten 

waarbij mensen activiteiten 

organiseren om elkaar te 

ontmoeten of te ondersteu-

nen. Op de website www.

deappelboom.nl is recent 

de informatie toegevoegd 

die eerst op www.vrijwil-

ligerswijdemeren.nl stond. 

Zo komt bij De Appelboom 

nu alle vraag en aanbod 

rondom buurtinitiatieven 

en vrijwilligerswerk in Wij-

demeren samen.

De Appelboom bundelt vrijwilligersprojecten

Interactief platform
Wethouder Betske van Hen-

ten: “We hebben begin dit 

jaar een enquête onder vrij-

willigers en verenigingen 

gehouden en gevraagd naar 

waar de gemeente in zou 

kunnen ondersteunen. Een 

van de dingen die daaruit 

naar voren kwam, was de 

wens om één website te heb-

ben voor alle informatie. Een 

interactief platform, waar je 

kennis kunt delen, vragen 

kunt stellen en iets kunt 

aanbieden. Bijvoorbeeld of 

iemand ervaring heeft met 

een bepaald computerpro-

gramma, of er tips zijn om 

een nieuwe penningmeester 

te vinden, maar ook heel 

praktisch het lenen van ge-

reedschap of het uitdelen 

van stekjes. Op De Appel-

boom kunnen inwoners nu 

zelf activiteiten in de agenda 

zetten, vacatures plaatsen, 

ervaringen uitwisselen en 

oproepen doen. Ook alle 

informatie rondom maat-

schappelijke stages is daar te 

vinden.”

Projecten in de buurt
Een blik op de website toont 

een mooie overzichtelijke 

indeling, waar je per kern, 

zelfs per straat alle projecten 

kunt zien. De verschillende 

thema’s zijn met een kleur 

aangegeven: groen staat voor 

initiatieven in het openbaar 

groen en rood betekent 

sociale projecten. Er staan 

zo’n 120 projecten op de 

website, aangevuld met een 

agenda vol activiteiten geor-

ganiseerd door én voor vrij-

willigers. Van Henten: “We 

weten dat De Appelboom 

niet alleen wordt geraad-

pleegd door vrijwilligers en 

bewoners, maar bijvoorbeeld 

ook door huisartsen of maat-

schappelijk werkers. Als 

iemand graag wil sporten, of 

eenzaam is, is hier makkelijk 

het aanbod in de buurt vin-

den.” Wethouder Theo Reijn 

vult aan: “Bewoners kun-

nen bij de groenprojecten 

ook inspiratie opdoen. Op 

de website staan veel voor-

beelden van mensen die in 

hun buurt meer wilden dan 

‘gras, boom en struik’ en zelf 

de inrichting van hun plant-

soen hebben uitgezocht en 

nu het onderhoud op zich 

nemen.” “Er is vanuit de 

raad ook een klein budget 

voor De Appelboom” merkt 

Van Henten op. “Een alge-

meen krediet om sociale pro-

jecten met kleine bedragen 

te ondersteunen. Zo kunnen 

we initiatieven van mensen 

faciliteren. Vraaggericht. Dat 

werkt veel beter.”

Feestelijke 
vrijwilligersavond 
Als waardering van het vele 

vrijwilligerswerk organi-

seert de gemeente op 28 

november een vrijwilligers-

avond in de tent van Neder-

horst on Ice. Een feestje voor 

alle ‘gouden appels’ van Wij-

demeren!

sa op zaterdag slaat het aan. 

Maarten, Folkert, Thomas en 

Felix, die samen Bruut vor-

men, in hun strakke zwarte 

kostuums, is een  jazzkwar-

tet van grote diversiteit. Met 

een centrale rol voor het 

antieke hammondorgel. Zo-

dra drums, bas en saxofoon 

aansluiten op het ronkende 

toetsenbord wordt de muziek 

onweerstaanbaar. Dat Incog-

nito uit het Verenigd Konink-

rijk al bijna 40 jaar een vaste 

waarde in de jazz-funk- soul 

is, bleek toen de sprookjesma-

chine tot in de kleine uurtjes 

de toeschouwers uit hun dak 

lieten gaan. Een gezelschap 

dat in wisselende samenstel-

lingen rond Jean-Paul ‘Bluey’ 

Maunick de ene na de an-

dere groovy hit liet horen. 

Een onvergetelijk slot van een 

geslaagde 4e editie van het 

Loosdrecht Jazz Festival.

St.- Maarten
Een spontane actie om de 

overgebleven munten te done-

ren voor St.-Maarten leverde 

924 euro op. Het bestuur van 

het Loosdrecht JazzFestival 

vulde dat aan tot 1000 euro. 

Overgemaakt aan het Rode 

Kruis. 
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Een Oktoberfest in de Loosdrechtse Feesttent! Haal je Dirndl’s enEen Oktoberfest in de Loosdrechtse Feesttent! Haal je Dirndl’s en
Lederhosen uit de kast schuif gezellig aan. Het wordt knallen met Lederhosen uit de kast schuif gezellig aan. Het wordt knallen met 
optredens van:optredens van:

Meer info: 
stichtingsloep.nl

DIJKDIJK
festivalfestival

loosdrechtloosdrecht

vrijdag 22 september vrijdag 22 september 

zaterdag 23 september zaterdag 23 september 

Programma DijkfestivalProgramma Dijkfestival

OktoberfestOktoberfest
20:00 tot 01:00 (tent open om 19:30)

KindermiddagKindermiddag pret met aan de wal en in het waterpret met aan de wal en in het water
12:00 tot 18:00

LichtjestochtLichtjestocht 
20:00 tot 22:00 uur

Wir sind Spitze!Wir sind Spitze!
"Liesl von "Liesl von 

Possenhoven"Possenhoven"

"Geen Hofkapel""Geen Hofkapel"

Energiek, eigenzinnig, verrassend en enig in zijn Energiek, eigenzinnig, verrassend en enig in zijn 
soort! Gooi Volksmuziek, Dance, Deutsche schlager soort! Gooi Volksmuziek, Dance, Deutsche schlager 
en de laatste tophits samen in een blender en je en de laatste tophits samen in een blender en je 
krijgt de unieke Wir sind SPITZE! cocktail!krijgt de unieke Wir sind SPITZE! cocktail!
Het speelplezier spat er vanaf tijdens hun concerten Het speelplezier spat er vanaf tijdens hun concerten 
en je word meegezogen in een interactieve show en je word meegezogen in een interactieve show 
waarin humoristische acts zich in hoog tempo afwis-waarin humoristische acts zich in hoog tempo afwis-
selen met verrassende eigen mash up “brouwsels” selen met verrassende eigen mash up “brouwsels” 
van bekende (Duitstalige) hits.van bekende (Duitstalige) hits.

Voorproefje?Voorproefje? Kijk op  www.wirsindspitze.com Kijk op  www.wirsindspitze.com

Ben jij 7 jaar of ouder en heb jij zwemdiploma A en B?Ben jij 7 jaar of ouder en heb jij zwemdiploma A en B?
Doe dan mee met de leuke en uitdagende activiteitenDoe dan mee met de leuke en uitdagende activiteiten
in en op het water van de Porseleinhaven.in en op het water van de Porseleinhaven.

Ben je jonger dan 7 jaar of geen waterrat?Ben je jonger dan 7 jaar of geen waterrat?
Dan is er ook op de wal van alles te beleven.Dan is er ook op de wal van alles te beleven.
Een grote zandbak van Everts GWW is het piratenstrand Een grote zandbak van Everts GWW is het piratenstrand 
waar een schatkaart spannende avonturen belooft. Na het waar een schatkaart spannende avonturen belooft. Na het 
schminken, springen, knutselen, kleuren en graven naar de schminken, springen, knutselen, kleuren en graven naar de 
piratenschat, krijg je een piratendiploma met een leuke ver-piratenschat, krijg je een piratendiploma met een leuke ver-
rassing. Dit piratenfeest is bedacht en uitgewerkt door Studio rassing. Dit piratenfeest is bedacht en uitgewerkt door Studio 
Saskia uit Loosdrecht. Dus kom spelen, knutselen en ravotten Saskia uit Loosdrecht. Dus kom spelen, knutselen en ravotten 
op zaterdagmiddag 23 septemberop zaterdagmiddag 23 september
(Deelname geschiedt onder verantwoording van de ouders)(Deelname geschiedt onder verantwoording van de ouders)

Na het succes van vorig jaar kan Loosdrecht weer Na het succes van vorig jaar kan Loosdrecht weer 
genieten van een feeërieke tocht van kleine, verlichte genieten van een feeërieke tocht van kleine, verlichte 
bootjes die vanaf de Porseleinhaven via het Horregat, bootjes die vanaf de Porseleinhaven via het Horregat, 
over de Vuntusplas, door de Heul varen en daarna weer over de Vuntusplas, door de Heul varen en daarna weer 
terugkeren bij de Porseleinhaven. Zowel voor deelnemers terugkeren bij de Porseleinhaven. Zowel voor deelnemers 
als voor toeschouwers een bijzonder en onvergetelijk als voor toeschouwers een bijzonder en onvergetelijk 
tafereel.tafereel.

Vanaf het WATER:Vanaf het WATER:
Meedoen kan met bootjes die door het Horregat en de Meedoen kan met bootjes die door het Horregat en de 
Heul passen, dat wil zeggen bootjes met een maximale Heul passen, dat wil zeggen bootjes met een maximale 
breedte van 250 cm, een maximale diepgang van 75 cm breedte van 250 cm, een maximale diepgang van 75 cm 
en een maximale hoogte van 170 cm.en een maximale hoogte van 170 cm.
Dus heb je een SUP, een kano, een roeiboot, een sloep, Dus heb je een SUP, een kano, een roeiboot, een sloep, 
een speedboot, zeilboot, fluister-of motorboot, of een een speedboot, zeilboot, fluister-of motorboot, of een 
andere (kleine) boot, versier deze met van alles dat gloeit andere (kleine) boot, versier deze met van alles dat gloeit 
of licht geeft en kom op 24 september vanaf 19.30 uur of licht geeft en kom op 24 september vanaf 19.30 uur 
verzamelen in de Porseleinhaven.verzamelen in de Porseleinhaven.

Het vertrek is rond 20.30 uur door het Horregat naar de Het vertrek is rond 20.30 uur door het Horregat naar de 
Vuntusplas, daar zal een rondje gevaren worden en gaat Vuntusplas, daar zal een rondje gevaren worden en gaat 
de stoet onder de Heulbrug door weer terug naar de de stoet onder de Heulbrug door weer terug naar de 
Porseleinhaven met bij terugkomst de prijsuitreiking voor Porseleinhaven met bij terugkomst de prijsuitreiking voor 
het mooiste verlichte vaartuig.het mooiste verlichte vaartuig.

Doe mee en maak kans op één van de mooie prijzen voor Doe mee en maak kans op één van de mooie prijzen voor 
de leukste verlichte boot!de leukste verlichte boot!
Voor informatie 06-25.23.28.54 of info@stichtingsloep.nl.Voor informatie 06-25.23.28.54 of info@stichtingsloep.nl.

Vanaf de WAL:Vanaf de WAL:
De verlichte bootjes varen voor een deel langs de De verlichte bootjes varen voor een deel langs de 
waterkant en kunnen van zeer dichtbij bekeken worden waterkant en kunnen van zeer dichtbij bekeken worden 
vanaf het nieuwe dorpscentrum van Oud Loosdrecht (of wel vanaf het nieuwe dorpscentrum van Oud Loosdrecht (of wel 
het Loosdrechts Terras) aan de Porseleinhaven, maar ook het Loosdrechts Terras) aan de Porseleinhaven, maar ook 
langs het Vuntusstrandje, vanaf de Oud-Loosdrechtsedijk langs het Vuntusstrandje, vanaf de Oud-Loosdrechtsedijk 
bij de brug over het Horregat en ook bij de Heulbrug.bij de brug over het Horregat en ook bij de Heulbrug.
Neem eventueel een stoel of een kleedje mee en geniet Neem eventueel een stoel of een kleedje mee en geniet 
van dit unieke, sprookjesachtige evenement.van dit unieke, sprookjesachtige evenement.
Aansluitend is er in de Feesttent nog een 
spetterend optreden!

Wat denk je van leren SUPpen (Stand up paddle surfing) en Wat denk je van leren SUPpen (Stand up paddle surfing) en 
SUP Polo (speel polo op een supboard), lopen over het water SUP Polo (speel polo op een supboard), lopen over het water 
in een enorme luchtbel en varen in een radarbootje of, in een enorme luchtbel en varen in een radarbootje of, 
GLIJ JE MEE DOOR DE BEK VAN EEN ORKA?! Natuurlijk neem GLIJ JE MEE DOOR DE BEK VAN EEN ORKA?! Natuurlijk neem 
je wel zwemkleding en een handdoek mee!je wel zwemkleding en een handdoek mee!

Gekleed in Dirndl jurk met lange blonde vlechten Gekleed in Dirndl jurk met lange blonde vlechten 
komt Die Liesl, op ludieke wijze, een top-show komt Die Liesl, op ludieke wijze, een top-show 
neerzetten! De aller bekendste Deutsche Schlagers neerzetten! De aller bekendste Deutsche Schlagers 
passeren de revue! Gegarandeerd feest met hoog passeren de revue! Gegarandeerd feest met hoog 
apresski-hut gehalte!apresski-hut gehalte!

Het dweilorkest "Geen Hofkapel“ Het dweilorkest "Geen Hofkapel“ 
komt optreden om het feest compleet komt optreden om het feest compleet 
te maken.te maken.
Geen Hofkapel: wereldberoemd
in Wijdemeren!!

Twijfelt u over de aanschaf van een elektrische boot? 
Heeft u zich altijd al afgevraagd of een elektrische boot wel Heeft u zich altijd al afgevraagd of een elektrische boot wel 
zo stil is? Of hoe lang een fluisterboot kan varen? Maak zo stil is? Of hoe lang een fluisterboot kan varen? Maak 
dan tijdens het Dijkfestival een tochtje met een schipper dan tijdens het Dijkfestival een tochtje met een schipper 
van Greenjoy. Greenjoy is een bedrijf dat duurzaamheid van Greenjoy. Greenjoy is een bedrijf dat duurzaamheid 
hoog in het vaandel heeft staan en daarom bouwt aan een hoog in het vaandel heeft staan en daarom bouwt aan een 
landelijk elektrisch sloepennetwerk. Ook de gemeente Wij-landelijk elektrisch sloepennetwerk. Ook de gemeente Wij-
demeren ziet elektrische sloepen en elektrisch varen als een demeren ziet elektrische sloepen en elektrisch varen als een 
belangrijke ontwikkeling voor  de toekomst.  U bent op 23 belangrijke ontwikkeling voor  de toekomst.  U bent op 23 
september tussen 12.00 en 18.00 uur van harte welkom voor september tussen 12.00 en 18.00 uur van harte welkom voor 
een boottochtje van vijf tot tien minuten op de Loosdrechtse een boottochtje van vijf tot tien minuten op de Loosdrechtse 
Plassen. De afvaarten zijn vanaf de Porseleinhaven.Plassen. De afvaarten zijn vanaf de Porseleinhaven.

www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"
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Een fantastisch optreden van Boulevard, Een fantastisch optreden van Boulevard, 
dé coverband uit het noorden! Met hun dé coverband uit het noorden! Met hun 
drie zangeressen maken ze van iedere drie zangeressen maken ze van iedere 
show gegarandeerd een party om niet show gegarandeerd een party om niet 
snel te vergeten.snel te vergeten.

En als je denkt dat er alleen maar zoetsappige meiden-En als je denkt dat er alleen maar zoetsappige meiden-
deuntjes gespeeld worden, dan heb je het mis. deuntjes gespeeld worden, dan heb je het mis. 
Deze coverband rockt de oude klassiekers en laat je Deze coverband rockt de oude klassiekers en laat je 
meebrullen met lekkere smartlappen, maar gaat net zo meebrullen met lekkere smartlappen, maar gaat net zo 
hard op scheurende, oorverdovende gitaren en drumsolo’s! hard op scheurende, oorverdovende gitaren en drumsolo’s! 
Zangeressen met, zoals ze zelf zeggen: "elk een bak aan Zangeressen met, zoals ze zelf zeggen: "elk een bak aan 
ervaring, een strot waar je u tegen zegt en een goede dosis ervaring, een strot waar je u tegen zegt en een goede dosis 
humor en zelfspot!"humor en zelfspot!"

Vanaf vrijdag avond zorgen eenaantal Loosdrechtse eetgelegenheden  Vanaf vrijdag avond zorgen eenaantal Loosdrechtse eetgelegenheden  
ervoor dat er drie dagen lang genoten kan worden van smakelijke ervoor dat er drie dagen lang genoten kan worden van smakelijke 
verrassingen terwijl de gastvrouwen en gastheren van Stichting SLOEP verrassingen terwijl de gastvrouwen en gastheren van Stichting SLOEP 
in de tent drankjes schenken.in de tent drankjes schenken.

Traiteurie Oud Loosdrecht met de beroemde hamburgers, saté en frites.Traiteurie Oud Loosdrecht met de beroemde hamburgers, saté en frites.
Crazy Chef met heerlijke broodjes beenham en fantastische tosti's.Crazy Chef met heerlijke broodjes beenham en fantastische tosti's.
Maaike Kookt met lekkere broodjes bal.Maaike Kookt met lekkere broodjes bal.
De Serre Loosdrecht voor koffie met verrukkelijke zelfgemaakte taart.De Serre Loosdrecht voor koffie met verrukkelijke zelfgemaakte taart.
En natuurlijk een poffertjeskraam!En natuurlijk een poffertjeskraam!

Dit prachtige licht klassieke concert is te beluis-Dit prachtige licht klassieke concert is te beluis-
teren vanuit uw eigen boot, vanaf het Loosrechts teren vanuit uw eigen boot, vanaf het Loosrechts 
Terras of het gezellige terras bij de Feesttent van Terras of het gezellige terras bij de Feesttent van 
Stichting SLOEP. Bij deze Loosdrechtse versie van Stichting SLOEP. Bij deze Loosdrechtse versie van 
het Amsterdamse Prinsengracht Concert kunnen het Amsterdamse Prinsengracht Concert kunnen 
bootjes zonder kajuit zich verzamelen om 11.45 bootjes zonder kajuit zich verzamelen om 11.45 
uur bij de Porselein Haven.uur bij de Porselein Haven.
Het orkest bestaat uit professionele musici en is Het orkest bestaat uit professionele musici en is 
voor wat betreft bezetting en repertoire uniek in voor wat betreft bezetting en repertoire uniek in 
Nederland.Nederland.
The Vegas Strings brengen zowel hedendaagse The Vegas Strings brengen zowel hedendaagse 
muziek als composities uit de vorige eeuw en muziek als composities uit de vorige eeuw en 
staat onder leiding van Pieter van den Dolder.staat onder leiding van Pieter van den Dolder.
Een professioneel strijkorkest met ritme, mooie Een professioneel strijkorkest met ritme, mooie 
melodieën en "feel good".melodieën en "feel good".
Het afwisselende repertoire is samengesteld uit Het afwisselende repertoire is samengesteld uit 

the American Songbook, bekende filmmuziek, the American Songbook, bekende filmmuziek, 
old memories, licht klassiek en tango.Deborah old memories, licht klassiek en tango.Deborah 
Carter is componiste en arrangeur, zij brengt Carter is componiste en arrangeur, zij brengt 
overduidelijk haar multiculturele ervaringen over overduidelijk haar multiculturele ervaringen over 
in haar muziek. Stilistisch kan men haar plaatsen in haar muziek. Stilistisch kan men haar plaatsen 
tussen eigentijdse jazz vocalisten als Deedee tussen eigentijdse jazz vocalisten als Deedee 
Bridgewater, Dianne Reeves en Carmen Lundy.Bridgewater, Dianne Reeves en Carmen Lundy.
Deborah Carter is met haar eigen vaste band te Deborah Carter is met haar eigen vaste band te 
horen op de meeste jazzfestivals in Nederland. horen op de meeste jazzfestivals in Nederland. 
Zij is door Music Maker beschreven als “absolute Zij is door Music Maker beschreven als “absolute 
top klasse”, en is een van de meest dynamische top klasse”, en is een van de meest dynamische 
zangeressen in de jazz scene.zangeressen in de jazz scene.

De Vegas Strings & Deborah Carter brengen De Vegas Strings & Deborah Carter brengen 
naar Loosdrecht een prachtig muzikaal optreden naar Loosdrecht een prachtig muzikaal optreden 
dat u niet mag missen.dat u niet mag missen.

Prestatieloop van het Breukeleveense Meentje Prestatieloop van het Breukeleveense Meentje 
naar De Porseleinhaven in Oud Loosdrecht, via naar De Porseleinhaven in Oud Loosdrecht, via 
Nieuw Loosdrechtsedijk en Oud Loosdrechtsedijk. Nieuw Loosdrechtsedijk en Oud Loosdrechtsedijk. 
Uniek van deze loop is dat je van vertrekpunt De Uniek van deze loop is dat je van vertrekpunt De 
Porseleinhaven met de boot overgezet wordt Porseleinhaven met de boot overgezet wordt 
naar de start.naar de start.
Maximaal 200 deelnemers dus ben er snel bij!Maximaal 200 deelnemers dus ben er snel bij!

Kosten: € 10,00
Inschrijven: 
http://registration.mysports.tv

Prestatieloop van 1,1 kmPrestatieloop van 1,1 km
Met de START en FINISH op de PorseleinhavenMet de START en FINISH op de Porseleinhaven
Ben je sportief, heb je snelle schoenen en benen? Doe dan mee met deze leuke Ben je sportief, heb je snelle schoenen en benen? Doe dan mee met deze leuke 
hardlooprun op zondagmiddag 24 september. De start is om 14.00 uur op de hardlooprun op zondagmiddag 24 september. De start is om 14.00 uur op de 
Spinaker daarna ren je over de Oud-Loosdrechtsedijk via de Vuntuslaan weer Spinaker daarna ren je over de Oud-Loosdrechtsedijk via de Vuntuslaan weer 
naar de Oud-Loosdrechtsedijk en loop je op je allersnelst met een luid applaus naar de Oud-Loosdrechtsedijk en loop je op je allersnelst met een luid applaus 
van de toeschouwers door de finish op de Spinaker.van de toeschouwers door de finish op de Spinaker.

Kosten: € 2,50   Inschrijven:  http://registration.mysports.tv

zaterdag 23 september zaterdag 23 september vr. + za. + zo. vr. + za. + zo. 

zondag 24 september zondag 24 september 

FeestavondFeestavond
20:30 tot 01:0020:30 tot 01:00

Food FestiFood Festivalval
Tijdens het gehele DijkfestivalTijdens het gehele Dijkfestival

Het Porselein-haven-concertHet Porselein-haven-concert
12:00 tot 13:3012:00 tot 13:30

Dijk tot Dijk Loop - Dijk tot Dijk Loop - 10 km10 km
13:30  Inschrijven en startnummer ophalen13:30  Inschrijven en startnummer ophalen
13:45  Afvaart rondvaartboot naar startpunt13:45  Afvaart rondvaartboot naar startpunt
14:30  START14:30  START Kidsrun - Kidsrun - 1,1 km1,1 km

14:0014:00

BoulevardBoulevard

Vegas Strings Vegas Strings 
& Deborah Carter& Deborah Carter
o.l.v. Pieter van den Doldero.l.v. Pieter van den Dolder

www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"www.stichtingsloep.nl - Facebook "Sloepy Loosdrecht"

22 - 23 - 24 september 201722 - 23 - 24 september 2017
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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

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefi lter
✓ 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

Op vrijdag 29 september is 
om 15.00 uur opening van het 
Serviceplein in Bibliotheek  
Gooi en meer, vestiging Loos-
drecht. 

Ontmoet en groet de part-

ners van het Serviceplein 

zoals Stichting MEE, Versa 

Welzijn, Visio, Seniorweb 

en de beweegcoaches van de 

gemeente Wijdemeren.

Het Serviceplein is een 

nieuwe laagdrempelige plek 

waar bezoekers informatie 

vinden over, en vragen kun-

nen stellen aan, mensen van 

diverse organisaties. Het 

Serviceplein wordt feestelijk 

geopend door de nieuwe 

burgemeester van Wijdeme-

ren, Freek Ossel.   

Iedereen is van harte wel-

kom om deze feestelijke ope-

ning van het Serviceplein bij 

te wonen. 

Tjalk 41, 1231 Loosdrecht; 

telefoon: 035 582 5488; loos-

drecht@bibliotheekgooien-

meer.nl

De laatste tijd wordt in kranten 
en op televisie steeds meer ge-
sproken over het levenseinde. 
Ouderen zijn zich er bewust 
van dat het mogelijk is om hun 
wensen daarover te bespreken, 
met naasten en met hun huis-
arts. Ook de Loosdrechtse huis-
artsen merken dat er belang-
stelling is om te praten over het 
levenseinde. Er zijn veel vragen, 
zoals wat is reanimeren? Wat is 
palliatieve sedatie? Wat is eu-
thanasie? Wat heb ik te kiezen 
en wat kan ik vastleggen? 

Dokter Van Randwijk heeft 

voor de zomer een drukbe-

Informatiemiddag over 
wensen levenseinde

zochte middag georganiseerd 

waarbij ze veel informatie 

over dit onderwerp heeft 

besproken. Dokter Sedelaar 

en dokter Brinkers hebben 

75- plussers die bij hen staan 

ingeschreven uitgenodigd 

voor een informatiemiddag. 

Omdat het aantal plaatsen be-

perkt is, verzoeken we u zich 

in te schrijven via het formu-

lier dat u heeft ontvangen. Als 

er meer geïnteresseerden zijn 

dan plaatsen, wordt er een 

extra bijeenkomst georgani-

seerd.  Ouderen uit de praktijk 

van dokter Sedelaar hebben 

de bijenkomst op dinsdag 26 

september. Deze middag is 

al wel helemaal vol. Mocht u 

nog wel interesse hebben in 

een informatiemiddag geeft u 

dit dan gewoon door, er wordt 

bij voldoende geïnteresseer-

den een extra bijeenkomst 

georganiseerd.  Ouderen 

uit de praktijk van dokter 

Brinkers zijn welkom op 28 

september, dus een andere 

datum dan op uw uitnodi-

ging staat! Voor de patiënten 

van mw. Brinkers zijn nog wel 

enkele plaatsen beschikbaar. 

De bijeenkomsten zijn georga-

niseerd in het Grand Café van 

de Emtinckhof, met dank aan 

de gastvrouwen onder leiding 

van mevr. Van de Meent-Win-

kelhorst.

Opening Serviceplein

Op zaterdagmiddag 14 okto-
ber vindt het eerste Wijde-
meren Golfkampioenschap 
plaats op Golfpark Span-
dersbosch. 

De wedstrijd bestaat uit een 

18-holes wedstrijd en we 

spelen op beide golfbanen 

van Golfpark Spanders-

bosch in Hilversum (9-holes 

par 4 Boschbaan en 9-holes 

par 3 Crailoobaan). Span-

dersbosch is een prachtige 

en uitdagende bosbaan in 

sportvallei Crailoo. Door 

de 18 holes kunnen we veel 

spelers ontvangen. De wed-

strijdvorm is stableford.

De organisatie is in han-

den van Agus Kukupessy 

en Menno Loohuizen, en-

thousiaste golfers uit de 

gemeente.

In verschillende van onze 

dorpen organiseren golfers 

al jaren lokale wedstrijden. 

Dit Wijdemeren Golfkam-

pioenschap is bedoeld om 

de golfers uit de hele ge-

meente Wijdemeren met 

elkaar in contact te bren-

gen en een gezellige ronde 

te spelen. En natuurlijk is 

er de sportieve strijd om de 

Wijdemerencup!

Inschrijving staat open 

voor golfers met een ac-

tieve NGF- handicap en 

woonadres met postcode in 

Wijdemeren. Het inschrijf-

geld bedraagt € 47,50 voor 

niet leden en € 17,50- voor 

leden van golfclub Span-

dersbosch. Dit is inclusief 

greenfee, koffi e/thee bij 

ontvangst, 1 consumptie-

bon, goody bag onderweg, 

18-holes wedstrijd en na 

afl oop bittergarnituur en 

mooie prijzen. Bovendien 

kunnen deelnemers voor-

spelen tegen een betaling 

van slechts €30,-.

Verdere informatie en in-

schrijving op de website 

www.wijdemerengolf.nl. 

De inschrijving sluit op 5 

oktober en vol is vol.

Eerste Wijdemeren 
Golfkampioenschap
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Door: Rik Jungmann 
(Wijdemeerse Webkrant)
WIJDEMEREN -  Bij het samen-
voegen van de afdelingen die 
belasting heffen in Stichtse 
Vecht, Weesp en Wijdemeren 
ging er de afgelopen twee 
jaar veel fout. Toch blijkt dat 
er onder de streep een fi nan-
cieel voordeel werd behaald, 
waardoor het beeld er op dit 
moment wat rooskleuriger 
uitziet dan het lange tijd leek. 
Dat is de conclusie die prof. dr. 
Hans Bossert trekt nadat hij 
de afgelopen maanden diep-
gaand onderzoek deed naar 
de gang van zaken rond de 
samenwerking tussen de drie 
gemeenten.

De Wet van Murphy zegt dat 

als iets mis kan gaan, dat 

dan ook bijna altijd gebeurt. 

De vorming van Belastingen 

Stichtse Vecht (SV), Weesp 

(WS) en Wijdemeren (BSWW) 

gebeurde onder een ongeluk-

kig gesternte zo stelt Hans 

Bossert vast. Van september 

2014 tot februari 2015 liep 

een procedure om het belas-

tingsysteem (software) aan 

te schaffen voor BSWW. De 

keuze viel op Gouw IT BV, 

die verreweg de goedkoop-

ste aanbieder was. Uit het 

onderzoek blijkt dat met die 

keuze al de eerste problemen 

in huis gehaald werden. Alle 

aanbieders scoorden op alle 

punten goed, maar de aange-

boden prijzen lagen zeer ver 

uit elkaar. De eerste alarm-

bellen hadden moeten gaan 

rinkelen. Volgens Hans Bos-

sert waren met name voor 

de kosten van de transitie 

van de drie oude systemen 

Prof. Bossert deed onderzoek naar BSWW

Veel fouten bij belastingsamenwerking

naar één nieuw systeem niet 

uitgediept.

De transitie
De som van de kosten die 

de drie gemeenten voor de 

samenwerking aan belas-

tingheffi ng uitgaven was 2,5 

miljoen euro per jaar. De col-

leges van de drie gemeenten 

verwachtten een opbrengst 

uit effi ciencyverbetering 

van 1 miljoen euro per jaar. 

Die winst werd meteen in-

geboekt, waardoor er 1,5 

miljoen euro per jaar werd 

begroot aan kosten nadat 

de samenwerking vorm had 

gekregen in zomer 2015. De 

transitiekosten om van de 

oude systemen over te gaan 

naar de nieuwe werden 

vergeten of op nul geschat. 

Er werd alsnog 5 ton extra 

uitgetrokken om de transi-

tiekosten  te dekken. Politiek 

gaf dat fl ink wat beroering, 

maar Hans Bossert rekende 

voor dat daarmee nog steeds 

5 ton voordeel werd behaald 

ten opzichte van de drie 

aparte gemeenten.

Nog steeds zaten er fouten 

in de overgezette gegevens. 

De BSWW-medewerkers 

werkten zich drie keer in de 

rondte met een onvolledig 

systeem. 

De organisatie
Hans Bossert stelde vast dat 

de BSWW-organisatie een 

stiefkindje werd. Rapporta-

ges, informatievoorziening  

en fi nanciën krijgen niet de 

aandacht  die nodig is. De 

managementlaag is volgens 

Bossert te zwaar in verhou-

ding tot het kleine aantal 

BSWW-teamleden (ca. 20). 

Het bestuur van de BSWW 

werd gevormd door de drie 

burgemeesters. Door deze 

constructie te kiezen kwa-

men die in een lastige positie 

met twee petten op. Als de 

BSWW een belang had dat te-

genstrijdig was met dat van 

een deelnemende gemeente, 

dan werd het lastig kiezen. 

Nog lastiger werd het, omdat 

de wethouders fi nanciën, 

formeel de opdrachtgevers 

van de BSWW geen enkele 

positie in de BSWW hadden. 

Vroeg de raad iets aan de 

wethouder over de BSWW, 

dan stond die met de mond 

vol tanden, omdat hij geen 

rapportages kreeg die het 

bestuur wel kreeg. 

Hans Bossert wees nog op 

een andere zwakte die met 

de keuze voor de burgemees-

ters als bestuur geïntrodu-

ceerd werd. Als er iets gron-

dig mis ging, dan kon er niet 

hogerop in de gemeentelijke 

hiërarchie meer bijgestuurd 

worden, want er was geen 

hogerop.

De drie burgemeesters Marc 

Witteman (SV), Bas Jan van 

Bochove (WS) en Freek Ossel 

(WDM) namen bij de pers-

conferentie de volledige ver-

antwoordelijkheid voor de 

problematiek in de BSWW- 

samenwerking. Hans Bossert 

wees erop dat alle besluiten 

met de beste bedoelingen 

werden genomen, maar niet 

altijd het gewenste effect 

hadden. Ook op dit punt 

gaven de burgemeesters toe 

dat de keuzen niet gelukkig 

waren geweest.

Hoe nu verder?
Prof. Hans Bossert legde 

drie keuzen voor, omdat 

doorgaan op de huidige voet 

niet kan. Stoppen, doorgaan 

en uittreden. Stoppen en 

uittreden achtte hij zeer ri-

sicovol voor het heffi ng- en 

inningproces van de drie 

gemeenten. Hij pleitte voor 

doorgaan met de nodige 

investeringen om de BSWW 

als organisatie ‘de nodige 

vlieghoogte’ te geven. Daar-

bij leek het hem het beste 

om aansluiting te zoeken bij 

(een) andere gemeente(n) om 

tot versterking te komen. De 

vraag kwam of de eventuele 

herindelingsvoorstellen die 

de provincie in november 

gaat doen geen roet in het 

eten kunnen gooien. Burge-

meester Marc Witteman van 

Stichtse Vecht zei dat hij in 

een vorige functie ook een 

dergelijke samenwerking 

had ervaren die zich niet 

noodzakelijk aan provin-

ciegrenzen hoeft te houden. 

Er werd ook opgemerkt dat 

gemeentelijke belastinghef-

fi ng en -inning wellicht een 

landelijke taak zou moeten 

worden.

Conclusie
Er is veel mis gegaan. De 

problemen met de BSWW 

-systemen zijn kenmerkend 

voor de manier waarop de 

overheid bijna altijd te licht 

denkt over automatisering 

en dan op de koffi e komt. 

Het budget wordt te laag be-

groot, waarna er additioneel 

regelmatig extra geld nodig 

is, waardoor het imago van 

het project helemaal ter 

ziele gaat. De politiek heeft 

haast en vraagt dingen die 

niet kunnen. Zo ook hier. Au-

tomatisering is een vak!

En dan is bij de BSWW nog 

het voordeel dat er tot nu 

toe, ondanks alles, toch een 

besparing is bereikt. Count 

your blessings BSWW.

V.l.n.r. drie burgemeesters Marc Witteman (SV), Bas Jan van Bochove (WS), Freek Ossel (Wdm) en onder-

zoeker Hans Bossert. Op de achtergrond Carolina Ligter (communicatie Wdm), 

foto: Douwe van Essen // WWK

Kasteel-Museum Sypesteyn 
presenteert van 9 juni tot en 
met 29 oktober 2017 ‘Hol-
lands porselein op Sypes-
teyn, breekbare schoonheid 
uit de 18de eeuw’. Met deze 
tentoonstelling wil Sypes-
teyn de specifieke bijdrage 
van Nederland aan de pro-
ductie van dit ‘witte goud’ 
op een originele manier voor 
het voetlicht brengen. Tege-
lijk is dit de lancering van 
Sypesteyn als hét museum 
voor het Hollands porselein.  

In aanvulling op de ten-

toonstelling organiseert 

Sypesteyn een symposium, 

met als titel ‘Hollands por-

selein op Sypesteyn: Wat 

maakt Hollands porselein 

Hollands’ op vrijdag 29 

september vanaf 12.45 uur 

Symposium over Loosdrechts porselein

in de Sijpekerk, Nieuw-

Loosdrechtsedijk 171, 

1231 KS Nieuw Loosdrecht 

(schuin tegenover het mu-

seum). Hiervoor nodigen 

wij u gaarne uit. 

Programma  
Welkom en opening om 

13.15 uur door mr. Huib 

Tijssens, directeur Kas-

teel Museum Sypesteyn. 

Sprekers: Charlotte Jacob-

Hanson: Fidelle Duvivier: 

Inspired Eye, Gifted Hand. 

Constance Scholten: De 

keerzijde van de ooievaar; 

merken op Haags porse-

lein (1776-1790); Elvera 

Siemons: De Apotheose van 

Nicolas Gauron: op visite 

bij le Comte d’Oultremont. 

En tot slot: André van der 

Goes: Aspecten van de 

Loosdrechtse porseleinma-

nufactuur. Tussen 17.00 

en 18.30 uur: Bezoek aan 

tentoonstelling, napraten 

en borrel. Het symposium 

is vrij toegankelijk, bezoe-

kers aan de tentoonstelling 

wordt verzocht hun muse-

umkaart te laten scannen. 

Wij hopen op uw komst. 

RSVP voor 25 september 

2017: info@sypesteyn.nl 
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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: 

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 

beheersbaar blijft.

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

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

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

HILVERSUM - Viore, centrum 
voor mensen die leven met 
kanker, heeft op 15 september 
haar 30.000e bezoek ontvan-
gen. Deze bezoeker maakte bij 
zijn komst naar de herensoci-
eteit van Viore dit bijzondere 
moment mee. “Ik ben wel ver-
rast door al die aandacht“, 
zegt hij. “Ik ben hier nu voor 
de tweede keer.  De eerste 
keer vond ik toch een stap. 
Dat bleek nergens voor nodig. 
Gewoon binnen stappen. Ik 
kan het iedereen aanraden”.

Bestuurslid Theo Arts en 

directeur Miranda van den 

Eijnden stonden hem bin-

nen op te wachten. “Viore is 

blij dat een groeiende aantal 

mensen ons weet te vinden. 

Het blijkt een plek te zijn 

waar mensen die leven met 

kanker zich thuis voelen. De 

herensociëteit biedt ruimte 

voor gezelligheid en gesprek, 

voor mannen onderling.”, 

zegt Arts. Voor Viore is deze 

mijlpaal een heuglijk feit. De 

taart wordt aangesneden en 

de wekelijkse herensociëteit 

begint extra feestelijk.

Van den Eijnden: “Viore is 

sinds februari 2012 een plek 

waar mensen met kanker, 

Viore ontvangt 30.000e bezoeker

hun naasten en hun nabe-

staanden elkaar kunnen 

ontmoeten en ondersteu-

nen. En waar ze verhalen en 

ervaringen kunnen delen 

en verwerken. Waar bezoe-

kers en vrijwilligers samen 

aandacht geven aan ieders 

persoonlijke situatie, om je 

op deskundige wijze te hel-

pen je eigen weg te vinden 

in het omgaan met kanker 

en de gevolgen ervan. Viore 

biedt een warme plek waar 

je je thuis kunt voelen. Waar 

je ondersteuning en ruimte 

krijgt om de kwaliteit van 

je leven te verhogen. Je bent 

altijd van harte welkom. 

Gewoon voor een kop koffi e, 

een kennismakingsgesprek 

of voor informatie en deelna-

me aan onze uiteenlopende 

activiteiten.”

Bij Viore staan de deuren op 

het Oostereind 115 in Hilver-

sum open op alle weekdagen 

tussen 10 en 16 uur. Zonder 

afspraak of verwijzing kun-

nen bezoekers dan terecht. 

Bezoekers kunnen ook 

een (telefonische) afspraak 

maken voor individuele ge-

sprekken over bijvoorbeeld 

werk en kanker, kanker 

binnen het gezin en zinge-

vingsvragen. Zie voor meer 

informatie ook de website: 

www.viore.org. Oostereind 

115, 1212 VH Hilversum.;tel. 

035-6853532 info@viore.org 
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AGENDA

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

15 december
KERSTSAMENZANG 
met 'Nieuw Leven'
medewerking Vocaal 
ensemble 'Voices' 
uit Bussum

KERKDIENSTEN

 NIEUW-LOOSDRECHT
RK Pauluskapel 
24 september 10.00 uur: Oecumenische Viering 
  in Gereformeerde Kerk
Beukenhof 
24 september 11.15 uur: Geen dienst

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

Hervormde Kerk    
24 september 10.00 uur: Dhr. B. Rebergen
 18.30 uur: Ds. E.K. Teygeler

OUD-LOOSDRECHT
Nederlands Hervormde Gemeente 
24 september 09.30 uur: Ds. W. van den Hul
 18.30 uur: gezamelijk dienst 
  in de Sijpekerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
24 september 09.30 uur: Ds. C. P. Kleingeld

COLOFON
oplage: 4.500 ex.

Uitgave van 

Ten Herkel B.V.

Redactie:

Herman Stuijver

Annemieke Pouw

Sander van Rouwendaal

Redactieadres:

De Zodde 8

1231 MB  Loosdrecht

Tel. 035-5826744

info@denieuwsster.nl

www.denieuwsster.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

Ik ben Jelle, 14 jaar. 
Ik wil graag komen 

oppassen. Ik heb ervaring. 
Bel/App 0618104809 of mail 

jellevanvliet1231
@gmail.com

Dans met Body&Soul !

Di/ Do v.a. 19 Sept.

 gratis proefl es mogelijk

Tel: 0626122790/renee@

reneebeekmans.nl

Fb@yogadancebyrenee

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

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!’ ’

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  ! !

BETAALBARE
WINTERSTALLING

VOOR UW BOOT

BUITEN, BINNEN
OF OVERDEKT

BEL MET:

BUDGETSPEEDBOATS
06 15 68 69 71

Te Huur 

Garagebox /

Opslagruimte 21 m2

Info: Pijnaker beheer bv

0653265336

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

Gezocht staplaats (ZSM) 
voor caravan waarin 2 NL 

montagemedewerkers uit 

de achterhoek 4 mnd, 

3 dgn p.wk overnachten. 

Aansl op riool, water en 

230V.  Tel. 06 53 81 85 17

‘Die hoop moet al ons leed verzachten’
Uit Gezang 291, vers 2

Bij Vader thuisgekomen

Rinske van Henten - de Vries
Rens

* Harlingen,  † Loosdrecht, 
22 maart 1932  16 september 2017

 Hendrik van Henten
 Dirk en Betske van Henten - Meijer
 Rianne
 Henk-Jan en Suzanne
 Gerben
 Jantine en Jaap Augustijn - van Henten
 Daan en Roos
 Renske en Andreas
 Hannah
 Gea van Henten
 Kees-Jan en Daniëlle van Henten -Visser
 Jackeline

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg
van de huisartsen en de medewerkers van Buurtzorg.

Wij danken voor haar leven in een dienst van Woord en Gebed 
op donderdag 21 september om 11.00 uur in de Nederlands 
Hervormde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 230 te Loosdrecht. 

Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na afloop is er gelegen-
heid ons te ontmoeten in Het Lichtbaken, naast de kerk. 
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DIJK
festival

loosdrecht

2e2e

WIONPLUS

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

HoofdsponsorHoofdsponsor

WWW.STICHTINGSLOEP.NLWWW.STICHTINGSLOEP.NL

Vrijdag 22 septemberVrijdag 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 septemberZaterdag 23 september
Kindermiddag in en rond de haven
SUP polo, springkussen, mega zandbak van EVERTS GWW
12.00 tot 18.00 uur

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

Zaterdag 23 septemberZaterdag 23 september
Feestavond met Coverband Boulevard
20.30 tot 01.00 uur

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

Vrijdag / Zaterdag / Zondag FoodfestivalVrijdag / Zaterdag / Zondag Foodfestival
Traiteurie Oud Loosdrecht – Crazy Chef – De Serre 
Loosdrecht – Maaike kookt – Poffertjeskraam

Programma Loosdrechts DijkfestivalProgramma Loosdrechts Dijkfestival
22 / 23 / 24 september 201722 / 23 / 24 september 2017

hetanker
J A C H T H A V E N

www.engelsverf.nl

www.everts-gww.nl

rederijloosdrecht.nl
020 2 157 157

info@rederijloosdrecht.nl


