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Op vrijdag 14 en zaterdag 15 
september viert het Loosdrecht 
JazzFestival naast haar 5-jarig 
jubileum ook 60 jaar jazzge-
schiedenis in Loosdrecht. 

Deze editie van het JazzFestival 
heeft  voor iedereen iets in pet-
to: Van een ClassicJazz Night 
waar heerlijk ontspannen naar 
topmuzikanten geluisterd kan 
worden tot een echte JazzBattle 
voor de jeugd en ‘Jazz rond de 
Haven’ voor de kinderen. De 
uitsmijter is de Funk & Soul-
Night op zaterdag met Alain 
Clark, Ruben Hein en vele an-
deren. 

 Vrijdag: Classic Jazz Night  
Na het succes van afgelopen 
jaren is ook dit jaar het Loos-
drecht JazzFestival verdeeld 
over twee dagen. Zo kunnen 
nog meer bezoekers genieten 
van de uitstekende line-up.  
Voor de echte jazzliefh ebbers 
heeft  het Loosdrecht JazzFesti-
val op vrijdagavond o.a. Hans 
Dulfer en Peter Beets & friends, 
op het programma staan. 
 
Afscheidsoptreden 
Louis van Dijk
Speciale gast van het festival is 
Louis van Dijk. Het winnen van 
het Loosdrecht Jazzconcours 

Loosdrecht Jazz Festival:
60 jaar jazz

in 1961 was de start van zijn 
imposante carrière. Op vrij-
dagavond zal hij nog eenmaal 
live te horen zijn op het festival 
waarmee voor hem het muzi-
kale cirkeltje rond is. 
 
Zaterdag: Soul & Funk Night 
De liefh ebbers van Funk, Soul 
en andere spectaculaire jazzs-
tijlen kunnen op zaterdag hun 
hart ophalen tijdens de Funk 
& SoulNight met bekende na-
men als Alain Clark en Ruben 
Hein. De botenloodsen van 
Jachthaven Het Anker aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk zijn 
ook dit jaar het sfeervolle decor 
van het festival.  De optredens 
vinden plaats op verschillende 
podia. Om het festivalsfeertje 
compleet te maken zijn er op 
het terrein verschillende food-
trucks aanwezig. 
 
Jazz rond de Haven & J
azzBattle 
De zaterdagmiddag staat met 
een echte Jazzbattle en ‘Jazz 
rond de Haven’ in het teken van 
de hele familie. Een middag vol 
optredens en activiteiten zoals 
instrumenten maken en work-
shops. De entree is gratis en op 
het festivalterrein staan diverse 
foodtrucks. 

 

Kaartverkoop 
Meer informatie over het fes-
tival is te vinden op www.
loosdrechtjazzfestival.nl. Daar 
worden ook online kaartjes 
verkocht (Voorverkoop: Clas-
sicJazz Night €24 | Soul & Funk 
Night €34 | Jazz rond de Haven: 
gratis entree. 
 
LJF 
Het Loosdrecht JazzFestival 
heeft  een lange historie die te-
ruggaat naar 1958. Met tussen-

pozen en onder verschillende 
namen heeft  het festival iedere 
keer weer een revival gehad. De 
afgelopen 4 jaren heeft  Loos-
drecht laten zien een waardig 
opvolger te kunnen brengen 
door samen met haar hoofd-
sponsors Rabobank en Sena 
Performers een kwalitatief en 
sfeervol festival neer te zetten 
met als motto: Th uishaven van 
de Jazz. 

Afscheidsoptreden Louis van Dijk 
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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

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Het leven is als een bos, rechtdoor kan nooit

✓ 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

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel

Zo. 9 sept.: 11.00 uur: 

Pastoor J. Dresmé.

Hervormde Gemeente 

(Sijpekerk)

Zo. 9 sept.: 10.00 uur:

Ds. G.J. van den Bos, Ede.

18.30 uur: Ds. A. van Duinen.

Gereformeerde kerk

Zo. 9 sept.: 10.00 uur:

Ds. H.M. Ploeger. 

Beukenhof

Zo. 9 sept: 11.15 uur:

Ds. M. Roelofse.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente

Zo. 9 sept.: 09.30 uur:

Ds. U.W. van Slooten

18.30 uur: Gez.dienst. Sijpekerk

NGK Loosdrecht

Zo. 9 sept.: 09.30 uur:

Ds. A. Siebenga.

Online zoeken
En ook  boeken!

 T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose 

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

Programma GooiTV

Vanaf 5 september zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 5 Jaar 

GooiTV deel 1 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV; RegioHub; 

TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder Oldtimers Laren, 

Karretje Ter Gooi, Expositie Schakel, Gooise heideloop, ...

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN(1432). Kijk 

voor alle kanalen op gooitv.nl

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.

5,5050
Katenhaas
gemarineerde varkenshaas met katenspek

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

5,9595

Vleeswarentrio
100 gram gebraden rosbief
100 gram salami
Bakje likkepot Samen

ANKEVEEN- Afgelopen zater-
dag nam ex-wethouder Ties 
Hagen afscheid van Wijdeme-
ren. Hij ging van ‘mooi naar 
mooi’ zei Ties. In Het Wapen 
van Ankeveen was het een ge-
zellig samenzijn met oude be-
kenden en familie. 

Veertig jaar geleden kwamen 
Ria en Ties Hagen vanuit de 
Veluwe in Kortenhoef wonen. 
Dichterbij Hilversum, want 
Ties werd als FNV-bestuurslid 
nogal eens uitgenodigd voor 
radio en tv. “Die eerste 20 jaar 
heb ik voornamelijk geslapen 

op de Bernard van Beeklaan” 
zei de PvdA ‘er. Maar na zijn 
pensionering werd hij actief 
voor de plaatselijke afdeling van 
de PvdA, eerst als voorzitter. Bij 
de start van Wijdemeren werd 
Hagen direct wethouder, tussen 
2002 en 2006. Later werd hij 

voorzitter van de Vrienden van 
Veenstaete dat veel activiteiten 
organiseert voor de senioren. 
Hij was een man met een grote 
sociale betrokkenheid. Nu be-
wonen Ties en Ria een appar-
tement met lift  in Vaassen, in 
de straat waar Ties geboren is. 
“Kortenhoef was mooi, we heb-
ben er veel gefi etst, maar mijn 
geboortestreek heeft  ook een 
prachtige natuur. Dus eigenlijk 
gaan we van mooi naar mooi.” 
Hun woning in Vaassen levert 
niet alleen woongenot op, maar 
ook een leuk zakcentje. Want 
de Hagens verkochten hun 
huis met een behoorlijke winst, 
merkte Hagen op. “We zullen 
Kortenhoef nooit vergeten” zei 
Ties, ook namens Ria. Wie weet 
komt- ie nog eens terug als de 
zeer gewenste lunchroom in 
de Meenthof wordt geopend. 
“Hopelijk voor het jaar 3000” 
merkte zoon Maarten op. 

Afscheid Ties Hagen
Door: Herman Stuijver

Als (HR)PDF of EPS bestand voor

maandag 10.00 uur 

naar advertentie@dunnebier.nl

meer info www.denieuwsster.nl

AANLEVEREN ADVERTENTIES
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WIJDEMEREN- A.s. donderdag 
bespreekt de commissie Maat-
schappelijke Zaken een wijzi-
ging in het plan voor een IKC 
in Nieuw- Loosdrecht. Onder-
wijswethouder Jan Klink wil 15 
m2 extra laten bouwen, PvdA/
GroenLinks wil zijn voorstel be-
spreken. 

Door: Herman Stuijver

De raad was al akkoord gegaan 
met de realisatie van de Inte-
grale Kind Centra op de plek-
ken van de Rehobothschool 
en aan de Lindelaan bij kin-
deropvang Eigen&Wijzer en 
basisschool De Sterrenwach-
ter. De Lindeschool en de Mr. 
Terpstraschool worden op ter-
mijn gesloopt. Nu bleek bij de 
uitwerking van de plannen dat 
de kinderopvang van Eigen&-
Wijzer te klein zou worden 

om verantwoord kinderen te 
begeleiden. De kantoorruimte 
gaat nu naar boven zodat de 
kinderopvang 15 m2 groter 
wordt op de begane grond. Als 
compensatie wordt de Sterren-
wachter met 15 m2 uitgebreid. 
Een gedeelte van het gebouw 
kan daardoor worden gebruikt 
voor kinderopvang en voor de 
eerste groepen van de basis-
school. Hierdoor ontstaat een 
meer doorlopende leerlijn tus-
sen peutergroep en basisschool 
wat ook hoort bij een IKC. De 
interne verbouwing van de 
Pinkenstal blijft  beperkt en de 
nieuwbouw wordt iets groter. 

De kosten bedragen hiervoor 
€ 27.750,-. Dat bedrag valt bin-
nen het budget. Als het kan-
toor in z’n geheel op de eerste 
verdieping van de Pinkenstal 
komt, vervalt het plan om dat 

te in de Rehobothschool te si-
tueren, hetgeen weer gevolgen 
heeft  voor de verdeling van het 
geld. Het schoolbestuur (Pro-
ceon) is echter akkoord. 

De wethouder kaart deze 
kwestie aan in een brief aan de 
raad, omdat deze wijzigingen 
afwijken van de getekende in-
tentieovereenkomst tussen het 
schoolbestuur, de kinderop-
vang en gemeente. Er schuilt 
nog een fl ink addertje onder 
het gras voor wat betreft  de 
nieuwbouw. Die moet zo ener-
gieneutraal mogelijk plaatsvin-
den, niet meer op gas. Toen de 
partijen elkaar vonden in een 
overeenkomst is hiermee geen 
rekening gehouden. Dat kon 
dus weleens fors duurder wor-
den, hoewel de consequenties 
zowel technisch als fi nancieel 
nog niet bekend zijn. 

Wethouder wil meer ruimte voor IKC 

De raad van commissarissen 
van de Woningbouwvereni-
ging Vecht en Omstreken heeft 
per 1 september Mark Drost 
benoemd tot haar nieuwe di-
recteur-bestuurder. Bert van 
Rossum neemt per 1 septem-
ber na 33 jaar afscheid. 

Mark is bekend met de corpo-
ratiesector en heeft  de nodige 
ervaring als leidinggevende bij 
maatschappelijke organisaties. 
Een rode draad in de werkwij-
ze van Mark is de focus op het 
eindresultaat voor de huurder 
en de samenwerking met part-

ners en belanghebbenden. 
Mark heeft  zin in zijn nieuwe 
functie bij Vecht en omstreken: 
“De komende periode ga ik in 
gesprek met alle betrokkenen 
om de uitdagingen van Vecht 
en Omstreken verder scherp te 
krijgen. Hierin is het voor mij 
belangrijk dat we de missie, ge-
richt op voldoende duurzame 
en betaalbare woningen, met 
elkaar en voor elkaar weten te 
realiseren. Waarbij we als orga-
nisatie onze lokale betrokken-
heid koesteren en oog hebben 
voor nieuwe ontwikkelingen en 
werkwijzen”.

Mark Drost nieuwe directeur-bestuurder V & O

Rob Duikersloot kijkt de kat uit de boom
WIJDEMEREN - Rob Duiker-
sloot sloot zich direct aan toen 
Dorpsbelangen werd uitge-
breid met een afdeling Neder-
horst den Berg in 2001. Hij is en 
blijft een gemotiveerd aanhan-
ger van lokale politiek, dichtbij 
de mensen en voor jong, oud, 
arm, rijk. Kortom iedereen. Rob 
is sinds maart dit jaar raadslid. 
Dat de 41-jarige Berger zich in 
de eerste gemeenteraadsver-
gaderingen op de achtergrond 
bewoog, is slechts een stilte 
voor de storm, want hij zit bar-
stensvol ideeën. 

Door: Herman Stuijver

“Kijk, ik ben een type dat eerst 
de kat uit de boom kijkt. Ik hoef 
niet zo nodig het woord te voe-
ren als anderen dat ook kunnen 
doen. In onze viermansfractie 
zijn duidelijke afspraken over 
de taakverdeling en daar voel ik 
me prima bij” opent Rob. Die 
werkzaam is bij de Rechtbank 

Amsterdam en niet alleen veel 
zware jongens ziet passeren, 
maar ook tijd heeft  om de stuk-
ken van de gemeenteraad gron-
dig te bestuderen. 
“Het mooie van Dorpsbelangen 
is dat het een hechte en gezelli-
ge club is waar iedereen zijn ei 
kwijt kan. Voor alle inkomens-
groepen, laagdrempelig. Dat 
spreekt me aan. Ook het feit dat 
je onafh ankelijk bent van pro-
vinciale en landelijke partijen. 
Lekker los.” In 2010 werd Rob 
met voorkeursstemmen geko-
zen in die grote 9-persoons-
fractie van Dorpsbelangen 
(toen nog samen met wat nu 
De Lokale Partij is). Hij stond 
zijn plek af aan DB-goeroe Co 
de Kloet. “Ik was te onzeker 
toen en daarbij was de ervaring 
van Co natuurlijk immens.”

Woningbouw
Rob is in de politiek gegaan 
omdat hij veel wil bereiken 
voor de dorpsbewoners. Om 

de leefb aarheid in de kernen 
in stand te houden, is hij voor-
stander van meer woningbouw. 
“Daarom was ik ook vóór die 
12 seniorenwoningen aan het 
Ankeveensepad. Dichtbij het 
centrum en veel doorstroming. 
Helaas is het op de reservelijst 
gezet.” In de huidige coalitie 
met CDA-DB-VVD-D66 heb-
ben de Dorpsbelangers water 
in de wijn moeten doen, op 
aandringen van VVD en D66. 
Dat betekent voorlopig geen 
woningbouw in het laantje 
langs het Spiegelhuys. B&W 
zetten wel vol in op 175 wo-
ningen in de Horn- en Kuijer-
polder. “Dat lijkt me ook goed 
voor de grote behoeft e aan hui-
zen in ons dorp. Ik weet dat er 
vanuit de natuurbeschermers 
bezwaren zijn. Het zou om een 
beschermd weidevogelgebied 
gaan. In hoeverre dat inhoudt 
dat er niet gebouwd kan wor-
den, moet nog worden uitge-
zocht. Ik denk dat er nog ge-

noeg weiland overblijft  voor de 
vogels.” Anderzijds is de Berger 
stiekem wel blij dat bij afge-
lasting van bovenaf direct het 
Ankeveensepad uit de koelkast 
wordt gehaald. Politiek is geven 
en nemen. 

Robs rotonde
Naast volkshuisvesting hebben 

verkeer en het sociaal domein 
de voorkeur van Rob Duiker-
sloot. “Ik kom binnenkort met 
een initiatiefvoorstel om de ge-
vaarlijke situatie op de kruising 
Lange Wetering-Overmeer-
seweg (Nederhorst den Berg 
– red.) aan te pakken. In die 
bocht wordt vooral ’s avonds 
veel te hard gereden. Mensen 
uit die omgeving hebben mij 
benaderd. Er is iemand die al 
vier keer een nieuw hek heeft  
moeten plaatsen na een ver-
keersongeluk. Ik wil dat het 
daar veiliger wordt, met een ro-
tonde. Ruimte zat.”
Als het aan het kersverse raads-
lid ligt zal daar op niet al te lan-
ge termijn een rotonde komen 
die in bepaalde kringen al gek-
scherend wordt getypeerd als 
Robs Rotonde. 
Hardlopen zou de ex-secre-
taris van de Bergse Runners 
Club vaker willen doen en ook 
het slagwerk mist- ie af en toe. 
De politiek vreet tijd, maar dat 
heeft  Rob Duikersloot er graag 
voor over.

ADVERTEREN? 
WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

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

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

Remco van Kooi

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

LIEUWMAASTAART
(hazelnoot-schuim)

Groot nu € 12,95
Klein nu € 6,95

Deze nieuwe rubriek biedt een 
platform aan mensen met ken-
nis, visie of innovatieve ideeën, 
die hun mening willen delen 
over de verschillende waarden 
(kwaliteiten) van Wijdemeren. 

Wijdemeren is in transforma-
tie naar een nieuwe toekomst, 
naar een groenblauwe regio van 
Gooi & Vechtstreek - omringd 
door de verstedelijkte gebie-
den van Amsterdam, Almere, 
Amersfoort en Utrecht. Maar 
hoe gaat deze toekomst eruit 
zien? Wie zijn we? Hoe moet dit 
gebied er over 40 jaar uitzien? 

Wat vinden we belangrijk om te 
behouden of te verbeteren? En 
wat zijn daarbij de spannings-
velden, kansen en bedreigin-
gen? Wil je een bijdrage schrij-
ven over een van onderstaande 
of aanvullende onderwerpen? 
Meld je dan bij de redactie: re-
dactie@dunnebier.nl. 

Spelregels: 
politiek onafh ankelijk, maxi-
maal 600 woorden, inhoudelijk 
niveau - geen vaktaal, foto mag.

Onderwerpen: 
leefb aarheid - veiligheid - ver-

stedelijking - gezondheid - 
identiteit - netwerkeconomie - 
biodiversiteit - bereikbaarheid/
mobiliteit - luchtkwaliteit - ar-
cheologie/erfgoed - duurzaam-
heid - voorzieningen - nieuwe 
democratie - geologie - recrea-
tie/toerisme - smart cities/nieu-
we technologie - circulaire eco-
nomie - woningbouw - natuur 
- ethiek/moraliteit - landschap 
- geluid(soverlast) - cultuurhis-
torie - ondernemerschap - be-
taalbaarheid - scholen – ener-
gietransitie – lokale economie

Nieuwe rubriek met visie op de toekomst

WaardeNvol Wijdemeren

REGIO - Opvoeden van kinde-
ren is leuk, maar soms ook las-
tig. Want wat doe je als je kind 
bijvoorbeeld niet wil luisteren 
of erg boos is? Je kunt deze 
vragen zelf oplossen, maar ook 
gebruikmaken van tips en trucs 
van anderen. Dit kan bij Jeugd 
en Gezin tijdens de cursus ‘Op-
voeden, zo hou je het leuk’. 

De cursus bestaat uit vier bij-
eenkomsten van twee uur, 
waarin verschillende thema’s 
naar voren komen zoals po-
sitief aandacht geven, sturen 
& grenzen stellen en conse-
quenties bij ongewenst gedrag. 
Daarbij krijg je elke keer prak-
tische tips en handvatten waar-
mee je vervolgens thuis aan 
de slag kunt gaan. Ook kun je 
je vragen en ervaringen delen 
met andere ouders en zo kijken 

wat voor jou geschikte oplos-
singen zijn. ‘Opvoeden, zo hou 
je het leuk’ is speciaal voor ou-
ders met kinderen in de basis-
schoolleeft ijd. 
De cursus start 20 september 
in Bussum (Olmenlaan 14) 
en vindt plaats op vier opeen-
volgende donderdagen tussen 
20.00 en 22.00 uur. De kosten 
voor deelname zijn 30 euro per 
ouder(paar). Ouders uit de hele 
regio Gooi en Vechtstreek zijn 
welkom.  
 
Aanmelden 
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 
van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
susaanbod). Ook kun je bellen 
naar (035) 69 26 350 of een 
mail sturen naar cursussen@
jggv.nl. 

Opvoeden, zo hou je het leuk 

Op maandagochtend 8.30 uur 
werden alle 200 leerlingen van 
de Rehoboth- school feestelijk 
verwelkomd door de juff en en 
meesters. 
Directeur Rob Salij heette alle 
kinderen tussen 4 en 12 jaar 
van harte welkom, maar ook de 
ouders kregen een groet aan het 
begin van het schooljaar 2018-
2019. Na een lange warme 
zomer zouden de ouders wel 
blij zijn met enige regelmaat, 
vermoedde de schoolleider en 
voor de (meeste) kinderen was 
het vast een uitdaging om in 
een nieuwe groep te starten. 
Elke groep mocht zijn opwach-
ting maken op de rode loper. 
Vanaf groep 8 tot en met de 
kleuters. Eerst verzamelen, 
even omdraaien voor de foto 
en dan, hup, het klaslokaal in. 
Toen alle Rehobothers binnen 

waren, was het de beurt aan de 
ouders, opa’s en oma’s om bin-
nen een kijkje te nemen. 

Feestelijke opening schooljaar op Rehoboth

Foto: Groep 3 met juf Lianne

WANNEER TIJD WAT WAAR

18/08- 30/09 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
wo. 5 sep. 10.00 u. Th emaochtend ‘Veiligheid internet’ Bieb, Tjalk 41, Nw. L’drecht
wo. 5 sep. 10.00 u. Start Digi & Taalhuis  Bieb, Tjalk 41, Nw. L’drecht
wo. 5 sep. 14.00 u. Repair Café Kortenhoef ’t Achterom, Kerklaan
wo. 5 sep. 19.00 u. Inleveren planten Floralia- wedstrijd De Drie Dorpen, Ankeveen
wo. 5 sep. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Ldr.
do. 6 sep. 19.00 u. Prijsuitreiking Floralia plantenwedstr. De Drie Dorpen, Ankeveen
do. 6 sep. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Ldr.
8/9 sep. 10.00 u. Tentoonstelling ‘Engelen en Demonen’OLV Hemelvaartkerk, NdB.
za. 8 sep. 09.30 u. Spotjes ‘Indianenfeest’ Kidswereld, Platanenln, 
NdB. 
za. 8 sep. 10.00 u. Kasteelfair Sypesteyn Nw. Ldr.dijk 150
za. 8 sep. 10.00 u. Inschrijfdag Kursus Projekt Ldr. 3 Luik, Lindeplein, Ldr. 
za. 8 sep. 08.00 u. Kleedjesmarkt, Ankeveense Markt Marktpl. rk. kerk, Ankeveen
za. 8 sep. 14.00 u. Spelletjesmiddag Zonnebloem Grand Café Emtinckhof
za. 8 sep. 17.00 u. Wijdegat Waterconcert Wijdegat, K’hoef
za. 8 sep. 19.30 u. Mix Avondtoernooi (tennis, petanque) Sportcomplex Anke-
veen
zo. 9 sep. 09.30 u. Spiegelplaswandeltocht vertr: Sportcafé De Blijk
ma. 10 sep. 14.00 u. Opening Weggeefh oek WM  3-Luik, Lindeplein. Ldr. 
wo. 12 sep. 14.30 u. Ouderenmiddag, dia’s ‘Schepping’ Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
14/15 sep. 19.00 u. Loosdrecht Jazz Festival Jachthaven Het Anker, Ldr.

Activiteiten agenda
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Ouderenmiddag
Woensdagmiddag 12 sep-
tember is er weer een  oude-
renmiddag. Deze middag zal 
de heer Snijder een diaserie 
laten zien met als onderwerp 
‘De Schepping’. U bent allen 
weer van harte welkom in 
het Wijkgebouw aan de Ei-
kenlaan, aanvang 14.30 uur. 
De koffi  e en thee staan weer 
voor u klaar.
Het organisatieteam ziet uit 
naar uw komst

Sterren van Vreeland
Op 7, 8 en 9 september bent 
u welkom bij de expositie 
‘75 Vreelanders’. Een bij-
zondere portrettenreeks die 
een dwarsdoorsnede laat 
zien van de inwoners van 
het dorp. Voor het laatst bij 
elkaar te zien in de Grote 
Kerk. Opening op 7 sep-
tember om 17.00 uur. Ook 
kunt u kunstenares Liesbeth 
Romeijn ontmoeten. Op za-
terdag 8 en 9 september van 
12 tot 17 uur. Naast de por-
tretten kunt u genieten van 
de prachtige fi lm die Jelle 
van Doornik maakte ter ere 
van de viering van 750 jaar 
Vreeland; Anno Nu. Portret 
van een dorp. De fi lm wordt 
gedurende het weekend 
doorlopend vertoond.

Door: Herman Stuijver

Precies 10 jaar en één dag na 
de offi  ciële opening op 31 au-
gustus 2008 vierden Renée en 
Roland Hengeveld het decen-
nium van Wijninspiratie aan de 
Frans Halslaan. 

Op een zonnige zaterdagna-
middag was het samen met 
hun klanten, vrienden en be-
langstellenden een frivole bij-
eenkomst. Het koor Fun4All 
onder leiding van Pieter van 
den Dolder opende met drie 
fraaie liederen. “Een cadeau-
tje voor Roland en Renée, wij 
hebben een goede wijnrelatie” 
lichtte de dirigent toe. Ook was 
er een bandje met drummer, 
bassist en pianist dat jazzy me-
lodieën speelde. Terwijl de ver-
koop in de winkel gewoon z’n 

beslag nam, hadden de gasten 
het prima naar hun zin. Goed 
bediend door twee van de drie 
zonen, die naast hartige hapjes 
ook ‘de beste sushi’s van Loos-
drecht’ serveerden, afk omstig 
van de buren van restaurant 
Tokyo. Uiteraard waren de 
bubbels van goede kwaliteit 
evenals de diverse wijnen. 
Want dat zorgt ervoor dat de 
consument al 10 jaar zijn weg 
weet te vinden naar de Frans 
Halslaan, waar een breed as-
sortiment aan wijnen te koop 
is. Vooral de eerlijke adviezen 
van het echtpaar worden op 
prijs gesteld. Plus de persoon-
lijke benadering. 

Binding
Dat bleek ook uit de speech 
van Roland Hengeveld die ie-
dereen bedankte voor het feit 

dat ze blijven komen. Roland 
en Renée hebben in die jaren 
een persoonlijke band opge-
bouwd met veel klanten. De 
wijnkenners waren blij met de 
loyaliteit vanaf dag één. Voor-
heen verkocht Hengeveld wijn 
vanuit de garage, maar dat 
ging niet meer. “Het liep uit 
de hand” zei Roland. Gelukkig 
besloot Renée, ‘mijn allessie’, 
haar baan op te zeggen om mee 
te werken in de winkel. Tegen 
het cynisme van enkelen in dat 
het ‘toch niet zou lukken’ werd 
het een doorslaand succes. 
Een sfeervolle winkel, smaak-
vol ingericht, met mooie volle 
schappen met wijn. Uit alle 
hoeken van Nederland komen 
de klanten langs. Roland ver-
telde trots te zijn op zijn zoons 
Job, Mathijs en Jeroen, van wie 
hij de jongste had ‘gedrild’ tot 

chef magazijn. In het afgelopen 
decennium is er veel gebeurd 
waarbij hij ook stil stond bij 
klanten die gestorven waren, 
met enige emotie. Dat tekent 
die persoonlijke binding. Daar-
naast zijn er altijd veel extra 

activiteiten zoals de vele vaar-
tochten met ontkurkte fl essen, 
proeverijen, de Jaarmarkt en de 
Kerststress. Met al die contac-
ten zal Wijninspiratie nog lang 
een goede thuisbasis hebben in 
Loosdrecht. 

Klanten blijven komen bij Wijninspiratie

Bij de 16e terrassentest van 
De Gooi- en Eemlander werd 
Porto aan de Oud Loosdrecht-
sedijk uitgeroepen tot de beste. 
Met een tiende punt verschil 
liet Porto Bistro Zuid in Spa-
kenburg en Eemland in Eem-
nes (de winnaar van vorig jaar) 
achter zich. Voor de jonge ei-
genaar Paul den Daas is het 
een bekroning van het harde 
werken, sinds hij Porto in 2016 
heeft  overgenomen. De restau-
rants krijgen een beoordeling 
op grond van smaak, kwaliteit, 

prijsverhouding van de maal-
tijden; de aantrekkelijkheid en 
het comfort van het terras en 
restaurant en de vriendelijk-
heid en service van de mede-
werkers. Porto kreeg een 8,2 
met als opmerking ‘niets-nou 
ja, echt heel weinig- te klagen’. 
Vooral de salade viel zeer in de 
smaak (9).
Oud Loosdrechtsedijk 167, 
1231 LV; 035- 760 1411; www.
portoloosdrecht.nl  

Porto Beste Terras Gooi 

KORTENHOEF- Miranda Spaan 
heeft in augustus met een 
groot artikel in het blad ‘Tuin-
seizoen’ gestaan. In de rubriek 
‘Bijzondere tuinen’ verdiende 
de Kortenhoefse een plek om-
dat ze een tropisch paradijs van 
80 m2 heeft gecreëerd, met 
weelderige planten, waaierpal-

men, Japanse esdoorns en veel 
bamboe. 

Inspiratie deed Miranda op in 
Key Largo in Florida. “We heb-
ben veel wintergroene plan-
ten zoals Fatsia, Nandina en 
Euphorbia” vertelt Miranda. 
Ze let erg op kleurcontrast en 

bladcontrast. Naast de planten 
zorgt de aankleding van de tuin 
met schelpen, met passende 
accessoires en hier en daar een 
boomstronk voor een exoti-
sche sfeer. Je waant je in de tro-
pen, wat deze zomer natuurlijk 
heel goed uitkwam. Natuurlijk 
is het tuinieren Miranda met de 

paplepel ingegoten door haar 
vader Krijn Spaan, een lande-
lijke bekende plantenkweker. 
Ze wordt geholpen door haar 
man die ook groene vingers 
heeft . Bij Miranda kun je ook 
‘samen tuinieren’, dan werk je 
samen met haar in de tuin. Ter-
wijl je lekker bezig bent, geeft  

Het tropisch paradijsje van Miranda Spaan

ze adviezen over bijvoorbeeld 
snoeien. 

Miranda Spaan, tuinadvies & 
beplanting;
www.mirandaspaan.nl ; Krom-
me Rade 3; 1241 LK Korten-
hoef; 06-46090499. 
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I Loosdrecht

Gooi en Vechtstreek

paraat!

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Post Loosdrecht

Hoewel uw wekelijkse huis-
aan-huisblad door verreweg de 
meeste lezers gewoon als krant 
vanaf papier wordt gelezen, 
verschijnen het Weekblad Wij-
demeren en de NieuwsSter ook 
op andere media.

Elke week kunt u vanaf dins-
dagmiddag de bladen op inter-
net bekijken. Als u www.week-
bladwijdemeren.nl of www.
denieuwsster.nl typt, verschij-
nen de pdf ’s op het scherm. 
Die kunt u eenvoudig down-
loaden of printen. Veel lezers 
buiten onze vijf dorpen doen 
dat. En ook lezers die niet kun-
nen wachten op het gedrukte 
exemplaar in de brievenbus. 
Er is ook een uitgebreid archief 
dat u kunt raadplegen. Om de 
Wijdemeerders te attenderen 
op de inhoud van de bladen, 
houdt de redactie ook 2 Face-
bookpagina’s bij. Als ‘Weekblad 
Wijdemeren’ en ‘Nieuwsster’. 
Dan plaatsen we een foto + 
korte tekst die verwijst naar 

het komende blad. Gemiddeld 
zo’n drie à vier keer per week. 
Die berichten worden goed be-
keken, met honderden views. 
Soms zelfs met erg veel kijkers, 
zo hadden we voor week 35 
bijna 12.000 personen die het 
gezien hebben. Doorklikken, 
delen, opmerkingen en likes, 
dat zijn andere getallen, maar 
toch…Ook op Twitter plaatst 
de redactie wekelijks een be-
richt. 

Daarnaast is er een samen-
werking met GooiTV. Eén 
keer per maand interviewt de 
eindredacteur de burgemeester 
van Wijdemeren, Freek Ossel. 
De eerstvolgende keer is op 
woensdag 19 september, dan 
kunt u vanaf diezelfde dag ’s 
avonds een week lang continue 
genieten van dit gesprek van 10 
minuten. U ziet het, de redac-
tie van dit blad doet z’n uiterste 
best om u op de hoogte te hou-
den van het nieuws uit de vijf 
dorpen. 

Uw blad op andere media

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

OPEN

SEPT
2018

KOM
PAARD
RIJDEN

PONYRIJDEN • RONDLEIDING • SPELLETJES • PONY’S BORSTELEN • SHOWS & DEMONSTRATIES

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP MANEGEDAGEN.NL

15
Manege en dressuurstal Hallinckveld
Nieuw-Loosdrechtsedijk 133
LOOSDRECHT
www.hallinckveld.nl

Wij zijn op zoek naar een

PART-TIME MEDEWERKER
voor 20~25 uur per week, die ons meehelpt met het (machi-

naal) etiketteren en het verpakken van producten, het klaar-

maken van de orders en andere (logistieke) werkzaamheden.

Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexi-

bele en gezellige collega met een goede fysiek en in het bezit 

van een rijbewijs. De uren zijn in overleg in te delen.

 

Uw sollicitatie uitsluitend 

per e-mail richten aan:           

Dutch Farm International BV                                       

t.a.v. Maurice Breed

mail@dutchfarmint.com    

Dutch Farm International BV  

is een groothandel in diergeneesmiddelen

en verkoopt haar produkten wereldwijd 

in ongeveer 50 landen.

T: 0294-257525

Nieuw Walden 112

Nederhorst den Berg

www.dutchfarmint.com  

 

Blad  Onderwerp uit week 35 aantal  

NS KPL inschrijfochtend 418  

NS Dancing op Zonnestraal 369  

NS Seema en Reema, Syrisch, zwemdiploma 357  

NS Helden, redders Hessel en Andrei 571  

NS Cartoon Jaarmarkt 321  

NS Opening, over de Beukenlaan 909  

NS Herman Rammers, amateur fi lmer 593 

 Totaal op do. 30-08; 13.45 uur 3538

ADVERTEREN? 

NIEUWS-

STER.NL
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Dat had de Loosdrechtse Tekenaar goed gezien. Ex-staats-
secretaris Robin Linschoten die tegenwoordig eenvoudig 
is gehuisvest in Loosdrecht, was ook live aanwezig op de 
levendige Jaarmarkt vorige week woensdag op de Noot-
weg, Eikenlaan en Lindeplein. Of hij ook iets uit de grab-
belton heeft geplukt, is niet waargenomen. 

Door: Herman Stuijver

De regen bleef lang weg, daarom trokken erg veel Loos-
drechters erop uit om langs de tientallen stands te slente-
ren. Overigens werd ook menig Kortenhoever en Berger 
gezien op zoek naar een koopje. Het was een bonte ver-
zameling. Modieuze Ibiza-laarsjes, mannenoverhemden, 
zelfs in XXXL, waren in voorraad evenals een grote leder-
warenkraam met vele soorten portemonnees. Terwijl toch 
bijna niemand meer met munten of biljetten betaalt anno 
2018 zou je verwachten. Wel van deze tijd waren de hip-
pe kleurenhoesjes die je om je mobieltje kunt sluiten, een 
droom voor veel jongeren. Dat geldt blijkbaar ook voor on-
derzetters met verschillende afb eeldingen, van Elvis Pre-
sley tot de Dalai Lama. Voor de tweedehandsboeken aan 
het begin van de Nootweg leek de belangstelling tanende, 
dat past in deze tijd van ‘ontlezing’ en beeldcultuur. Bezig 
zijn met Magic Cubes, Perfect Hair Rolls of bewegende 
speelgoedhondjes daarentegen slaat altijd aan. Op het ter-
ras van Bakker Jacques Maas was het gezellig toeven van 
waaruit je de mensenmassa kon observeren. De dames en 
heren van de actieve stichting Sloep waren in hun feloranje 
tent druk in de weer met de drankvoorziening, een kolos-
sale geluidsinstallatie stond gereed voor een dansfestijn. 
Vanaf 18.00 uur stortte het met bakken uit de hemel. Lang-
zaam maar zeker liep het leeg. Dat werd dus geen party tot 
23.00 uur. Helaas!

Verder was er weinig livemuziek. Wel waren leden van 
het Amsterdamse Zwanenkoor present in klederdracht. 
Zodra ze even de kans kregen, kweelden ze hun volkslied-
jes. Voor meer info kunt u terecht bij hun Loosdrechtse 
secretaris (secretaris@zwanenkoor.nl // Lijsterbeslaan23, 
1231 XT). De Energie Coöperatie wil dat veel Wijde-
meerders meedoen aan een duurzaam bestaan. Blijf hen 
volgen. Dat hopen de politieke partijen ook. CDA en 
Dorpsbelangen stonden schuin tegenover elkaar voor de 
Jumbo. DB- raadslid Ria Hennis wilde meer weten van 
passerende bezoekers, ze schreef alles keurig op. Ook de 
jonge Ramón van Weenen met z’n kompaan Cristian van 
Zoomeren deed zijn best om klanten te werven voor hun 
nieuwe bedrijf Vitality Control, met meer bewegen, ge-
zonde voeding onder persoonlijke begeleiding. Ze zullen 
zich verbaasd hebben over het aantal snoepkramen waar 
je ongebreideld spekken en ander snoepgoed voor 99 ct. 
per 100 gr. kon inslaan. Dan zijn de sappige aardbeien van 
Th e Fruit Saloon en de pittige oude kazen van Old Amster-
dam toch veel gezonder? Of de droge worsten van Marco? 
Bijzonder knap was het houtsnijwerk van Kuksa die ook 
gespecialiseerd was in bush craft en (net als Jos B.). Op het 
Lindeplein was het fotogeniek om met een papegaai op je 
schouder te poseren, die kleurrijke vogels kunnen wel 100 
jaar worden, maar hun scherpe snavels lijden niet aan bo-
tontkalking. We kunnen er niet onderuit, pesterige pubers 
lopen ook rond in Loosdrecht. Ze konden het niet laten 
om licht vuurwerk af te steken bij de rondrijdende pony’s. 
Stoer, hè. Hopelijk liep het niet uit de hand. De draaimolen 
blijft  door de eeuwen een trekker voor kleuters en opa’s en 
oma’s. En de ijsjes van Van Herk, de lekkere vleeshapjes van 
slager Gerard de Nooij kun je nauwelijks ongeïnteresseerd 
voorbijlopen. 

Wie was er niet? 
Natuurlijk de vaste kramen van de Historische Kring Loos-
drecht, het Kursus Projekt, de Bibliotheek Gooi en meer, 
Th e Travel Club, EHBO en Inovum dat vrijwilligers zoekt 
voor het hospice op de Beukenhof. Heel Nieuw-Loosdrecht 
was er om te zien en gezien te worden, zoals al jarenlang op 
de laatste woensdag van augustus. 

Ontspannen slenteren over de Jaarmarkt
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Muziektheater Spotlight gaat 
van start met 5 groepen. Medio 
september gaat Muziektheater 
Spotlight weer volop aan de 
slag met musicalproducties:

Spotlight Mini (5-7 jaar) op de 
woensdagmiddag; Spotlight 
Kids (ongeveer 8 t/m 12 jaar) 
op de donderdagmiddag; Spot-
light Adult (15 jaar ... tot !) op 
de donderdagavond.
En twee groepen voor jongeren 
met een (licht) verstandelijke 
beperking: Spotlight Speciaal 
(18-30 jaar) op de woensdag-
middag; Spotlight Speciaal 
Kids (8-14 jaar) op de zaterdag-
morgen

Alle lessen in ons eigen gebouw 
in Nieuw Loosdrecht (Mei-
doornlaan 21A, 1231 CA); be-
halve Spotlight Kids die gaan 
repeteren in Kortenhoef in het 
splinternieuwe Cultureel Cen-
trum Kortenhoef aan de Par-
klaan. 

Verdere info op onze website : 
www.muziektheaterspotlight.
nl. Geef je snel op voor een 
proefl es of stel je vraag aan: 
info@muziektheaterspotlight.
nl (binnen 24 uur reactie).

Muziektheater Spotlight 
start weer

Zonnebloem 
spelletjesmiddag

Zaterdagmiddag 8 septem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur 
is er weer een gezellige spel-
letjesmiddag in Grand Café 
Emtinckhof.

Voor iedereen toegankelijk. 
Komt u ook?
Bijdrage € 5,-- inclusief hap-
jes en drankjes. 

Op zaterdag 8 september van 
10-17 uur is de historische 
tuin van Kasteel-Museum Sy-
pesteyn opnieuw het decor 
voor de traditionele Kasteelfair. 
In samenwerking met Restau-
rant op Sypesteyn belooft het 
een dag te worden met kunst 
en antiek, life style accessoires, 
sieraden, streekproducten en 
nog veel meer.

In de tuin is eveneens Beelden 
op Syp te zien, een bijzondere 
presentatie van beelden. Er is 
werk te zien van Peter van den 

Akker, Dorothé Arts, Michiel 
Deylius, Jolanda Drukker Mur-
ray, Marin Hondebrink, René 
Vlasblom en Anneke Wessels. 
Deze kunstenaars gebruiken 
verschillende materialen en 
hun beelden staan op plaatsen 
in de tuin die zij zelf gekozen 
hebben. De entree voor de Kas-
teelfair en de tuin is gratis. De 
entree voor het kasteel is € 5.00 
per persoon, kinderen tot 12 
jaar gratis. Met een museum-
kaart en voor de Vrienden van 
Sypesteyn is de toegang gratis.

Kasteelfair op Sypesteyn
Dinsdag 18 september a.s. zal 
de traditionele Schippersdag 
Loosdrecht weer gezeild wor-
den vanaf de haven van GWV 
De Vrijbuiter, Oud Loosdrecht-
sedijk 137 te Loosdrecht. 

Schippersdag Loosdrecht is 
een zeilevenement voor be-
drijven die gevestigd zijn in de 
gemeente Wijdemeren en affi  -
niteit met de watersport heb-
ben. Dit is dé gelegenheid om 
als bedrijfseigenaar en/of per-

soneel met elkaar in ontspan-
nen en sportieve sfeer lekker 
een dagje uit te waaien. U zeilt 
een ochtend- en een middag-
wedstrijd met tussendoor een 
lekkere lunch. Deze feestelijke 
dag wordt afgesloten met live 
muziek en de gezellige prijs-
uitreiking onder genot van een 
hapje en een drankje.  
De organisatie maakt de deel-
nemers er op attent dat ze er-
van uitgaan dat ze de zeilkunst 
meester zijn en dat ze zelf moe-

75e Schippersdag vanaf De Vrijbuiter
ten zorgen voor een zwemvest. 
De zeilers betalen slechts 115 
euro per tweepersoonsboot 
en €145, - voor drie personen 
(incl. koffi  e/ thee, wat lekkers, 
huur boot, warm lunchbuff et, 
2 consumptiebonnen p.p., het 
felbegeerde poloshirt en het ju-
bileumboek)
Tussen 8.30 en 9.00 uur is de 
inloop in het clubhuis.   
Sponsoren gezocht 
Naast de fi nanciële bijdrage 
door de deelnemers zijn wij 
zoals ieder jaar op zoek naar 
sponsoren die dit evenement 
een warm hart toe dragen en 
voor extra leuke prijzen in na-
tura kunnen zorgen. 
Wilt u zich aanmelden als 
sponsor verzoeken wij u dit per 
e-mail door te geven aan Ria 
Moorman: ria.moorman@pla-
net.nl Dan kunnen we er we-
derom een extra feestelijk tintje 
aan geven.
www.schippersdagloosdrecht.nl

De leden van de club spelen 
iedere donderdag vanaf 19.30 
uur voor de interne competitie. 
Dit omvat, naast een reguliere 
seizoenscompetitie, ook nog 
de strijd in vier perioden, wat 
uiteindelijk leidt tot vier perio-
dekampioenen, die aan het eind 
van het seizoen voor de perio-
debeker spelen. Interessant voor 
diegenen, die niet iedere week 
kunnen spelen. Daarnaast speelt 
de club met een achttal in de ex-
terne competitie van de S.O.S., 
de regionale onderbond van de 
KNSB. Ook zin om wekelijks op 
de donderdagavond in een ont-
spannen sfeer een potje te scha-
ken en wellicht in het team deel 
te nemen aan de externe com-

petitie? Kom dan op 6 septem-
ber naar De Matrijs en meld je 
aan als lid. Aanmelden kan ook 
bij secretaris John van der Klein 
(035-6563297 of agenturen@
intertextiles.nl) of bij wedstrijd-
leider Joop Selders (06-21513998 
of jeselders@hetnet.nl) Voor de 
contributie hoef je het niet te la-
ten: die is slechts 80 euro per sei-
zoen. De vereniging beheert haar 
eigen ‘natje en droogje’, zodat die 
tegen gereduceerd tarief kunnen 
worden aangeboden. 
De rating van de spelers van de 
vereniging ligt tussen 1300 en 
1750 punten. Er zijn echter ook 
spelers zonder rating (nog geen 
of onvoldoende partijen in het 
kader van de KNSB/SOS compe-

We gaan weer schaken titie gespeeld). Kortom, je hoeft  
geen ‘superschaker’ te zijn om 
lid te worden van deze vereni-
ging, maar als je serieuze tegen-
stand zoekt, dan je kun je die ook 
krijgen. Wellicht gaan we elkaar 
zien!

WIJDEMEREN - Het schaakseizoen van de schaakvereniging Wij-
demeren gaat van start op donderdag 6 september. De enige bij 
de KNSB ingeschreven schaakclub in onze gemeente speelt haar 
potjes schaak in De Matrijs aan de Julianaweg te Kortenhoef. Te 
bereiken via de gang naast perceel Julianaweg 11. 

de actie van de maand september is 

Teppan Yaki Ossenhaas
(200 gram) van €17,90 voor €10,-

 

Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 

tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

Ons nieuwe adres: 

Koninginneweg 60

1241 CW Kortenhoef

Wij zijn
verhuisd!

Tel. 035 - 656 12 87

info@birkhoffbv.nl
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Mondzorg en Alzheimer

Vogelherkenningscursus
Een enthousiast cursusteam 
van ervaren vogelaars staat 
weer klaar om nieuwe be-
langstellende cursisten op 
weg te helpen met het ver-
werven van kennis over vo-
gels zowel door middel van 
presentaties als de praktijk in 
het veld. Voor slechts € 45,00 
leer je tijdens 6 interactieve 
theorieavonden en 4 veldex-
cursies alles over vogels van 
’t Gooi en Omstreken én u 
bent een jaar lid van de Vo-
gelwerkgroep..
Infoschuur GNR, Naarder-
weg 103A, Hilversum; 6 
dinsdagavonden van 20.00-
22.15 uur; 2, 9, 16, 23, 30 
oktober  en 6 november. 
Excursies: zaterdag 13 en 27 
oktober en zondag 21 okto-
ber (van 08.00 tot 11.00 uur) 
en zondag 4 november (van 
09.00 tot 12.00 uur). Inschrij-
ven: cursussen@vwggooi.nl .

SLOEP loterij Feestweek
Misschien hebt u de trekkings-
uitslag van de SLOEP Loterij 
gemist? Of nog niet gecontro-
leerd? Nog geen tijd gehad? 
De prijzen van de volgende 
lotnummers zijn nog niet 
opgehaald: 2259-3798-2463-
3129-0742-0207- 0077-1550-
3220-2452-2128-2141. Hebt u 
een van deze loten in uw bezit? 
Mail of bel voor 31 oktober 
naar: sabine@stichtingsloep.nl 
of bel: 06-54706514.

In 1950 was een kunstgebit 
een mooi huwelijkscadeau van 
de ouders aan hun dochter, om 
kosten in de toekomst te voor-
komen. In 1980 had 30% van 
de Nederlanders een kunstge-
bit en in 2018 naar verwachting 
8%. Prachtig een hoge leef-
tijdsverwachting en een eigen 
gebit, maar…

Door: Anita Vonhoff 

Actieve/ gezonde ouderen 
hebben amper problemen met 
de gebitsverzorging, mits ze 
hun gebit goed onderhouden 
en regelmatig naar de mond-
hygiënist / tandarts gaan. De 
groep ouderen met geheugen-
problemen en ernstige gezond-
heidsproblemen groeit. Bij hen 
wordt de zelfzorg minder, als 
de dagelijkse mondverzorging 
wordt vergeten in combinatie 
met een droge mond (bijwer-
king van diverse medicijnen), 
kan dit heel tot achteruitgang 
van de mondgezondheid lei-

den.
Een goed verzorgd (kunst) ge-
bit voorkomt pijnlijke ontste-
kingen aan tandvlees, tanden 
of kiezen. Er kan beter gegeten 
worden, men ziet er verzorg-
der uit, voorkomt een slechte 
adem. Een slechte mondge-
zondheid veroorzaakt slikpro-
blemen, en vergroot hierdoor 
de kans op longontsteking, en 
heeft  invloed op diabetes en 
hart- en vaatziekten.

Demente patiënten
Mensen met dementie kunnen 
zelf vaak niet aangeven dat ze 
klachten hebben, en zijn vaak 
minder in staat goede mond-
verzorging toe te passen. Pijn 
in de mond kan zorgen voor 
onrust, agitatie, niet willen 
eten etc. Vaak vervallen de af-
spraken bij de mondhygiënist / 
tandarts, omdat het bezoek aan 
hen te belastend is. Het bezoek 
aan de praktijk brengt veel on-
rust met zich mee, omdat de 
mensen niet lang stil kunnen 

zitten, neiging hebben te gaan 
lopen, of niet weten waar ze 
zijn. Belangrijk is (beginnende) 
dementie te melden, zodat er 
qua tijd en behandelaanpak re-
kening gehouden kan worden, 
bijvoorbeeld door adviezen 
mee te geven op papier.
Mantelzorgers / thuiszorgme-
dewerkers weten vaak niet hoe 
ze de kwetsbare oudere kun-
nen helpen. Een bezoek aan 
de mondhygiënist (eventueel 
aan huis) kan uitkomst bieden. 
Met een goede instructie leert 
de hulpverlener hoe het poet-
sen te begeleiden of eventueel 
geheel over te nemen. Vaak 
zijn eenvoudige adviezen zo-
als de mond altijd na het eten 
laten spoelen, samen poetsen 
(na-apen), en de poetshouding 
van de hulpverlener eenvoudig 
uit te leggen en toe te passen. 
Zo lang mogelijk zelf het gebit 
verzorgen versterkt het gevoel 
van onafh ankelijkheid en zelf-
standigheid, en is belangrijk 
voor het zelfrespect. Het maakt 

bij de verzorging van het gebit 
niet uit of het een (gedeeltelij-
ke) gebitsprothese betreft  of het 
eigen gebit, schoon = klachten 
voorkomen.

Oud je mond gezond
Voor verzorgingshuizen is 
een mogelijkheid om mee te 
doen met het project ‘Oud je 
mondgezond’. Behalve uitleg 
wat er aan kronen, bruggen, 
implantaten en andere con-
structies in de mond kunnen 
voorkomen, leert het personeel 
van een mondhygiënist hoe de 
mond van de kwetsbare oude-
re te verzorgen. Daarnaast zijn 

er instructie vellen om in de 
badkamer op te hangen, zodat 
het personeel kan zien, welke 
mondverzorging er nodig is. 
Als laatste nog een weetje: Bij 
mensen met parodontitis (zwa-
re tandvleesontsteking met 
botverlies) is er 70% meer kans 
op het ontwikkelen van Alzhei-
mer. Het is dus altijd belangrijk 
een mondgezondheidscheck te 
laten doen door de mondhygi-
enist. 

Mondhygiëniste Anita Vonhoff ; 
Elzenlaan 10a Loosdrecht.

Pendelbusjes rijden af en aan 
van de parkeerplaats. Er zijn een 
heleboel fi etsers en sommigen 
zijn optimistisch en gaan lo-
pen over de Kortenhoefsedijk. 
De rook is in de verte te zien 
en te ruiken. Het water loopt 
bij velen in de mond en bij het 
eerste kraampje liggen al kleine 
stukjes om te proeven. Er is ook 
degelijk smaakverschil. De één 
heeft  een mooi compacte struc-
tuur en de ander juist een fi jne 
brosse. Ook de vettigheid en de 
zoutheid verschilt per gerookte 
paling. Een iets mindere verse 
paling is te herkennen aan een 
lichte zure nasmaak. Een goed 
gerookte juist aan een mooie 
bruine huid. Iedere palingboer 
maakt gebruik van een ander 
soort rookhout. Zo heb je beu-
kenhout, eikenhout, maar ook 
walnoothout. Van walnoothout 
krijgt de paling een interessante 
nootachtige nasmaak.
Blije gezichten
De palingrokerij trekt een bij-
zonder publiek. Als je daar 
loopt zie je blije, maar ook twij-
felende gezichten. Blije gezich-
ten, omdat de paling heerlijk 
vers wordt gerookt. Maar ook 
twijfelende gezichten, omdat er 
zo’n scala is aan keuze. Welke 
ga je kiezen? Dat blijft  tot het 
einde van de dag lastig. 

Braderie
Ook voor de mindere paling-
liefh ebbers is er bij het palin-
groken nog gerookte makreel, 
gerookte zalm en gerookte ha-
ring. Geen visliefh ebber? Dan is 

Vers gerookte palingen, het verschil proef je
missie). De vrijwilligers van 
VPC bieden een glimlach aan 
alle bezoekers. De sponsors 
geven alle benodigdheden 
voor het op- en afb ouwen. Zo 
worden er bijvoorbeeld vuil-
nisbakken aangeboden, om na 
het evenement alle troep op te 
ruimen. Gemeente Wijdeme-
ren helpt ook een handje hier 
en daar. 
Jury
Dit jaar bestaat de jury niet 
uit zes leden, maar uit elf. 
Meer professionals, dus ook 
meer kennis over paling. Er 
wordt druk geproefd en fl ink 
overlegd. Ook voor hen is het 
kiezen, van de beste palingro-
ker van 2018, geen makkelijke 
taak. Er zijn een aantal prijzen 
weg te geven. De prijs voor 
beste presentatie en een eerste, 
tweede en derde prijs voor bes-
te palingroker. 

Winnaars
Volgens de voorzitter van de 
jury was de kwaliteit van de 
palingen dit jaar, ‘nog nooit 
zo goed als voorgaande jaren’. 
De balans tussen paling, zout, 
rook en vet is namelijk uniek. 
Dit jaar was de best uitgeba-
lanceerde gerookte paling van 
Jan Paul Heldoorn uit Harder-
wijk. Hij kreeg de eerste prijs. 
De tweede prijs ging naar Kees 
de Graaf uit Spakenburg. Op 
de derde plek staat palingroker 
Cor Jansen uit Putten. De prijs 
voor beste presentatie ging 
dit jaar naar René de Vries uit 
Winschoten.

Door: Nikwi Hoogland

KORTENHOEF – Palingen, rook en heel veel gezellige mensen. Dat 
omschrijft eigenlijk wel het NK Palingroken van dit jaar. Het 25e 
jaar wordt ingeluid met verse vis uit het IJsselmeer of uit Ierland. De 
palingrokers staan in de startblokken en roken de palingen in hun 
eigen rookcabines. Je kunt het allemaal zien, proeven en kopen. 

er nog een braderie met poff er-
tjes, verse worsten, hamburgers 
en stroopwafels. Voor ieder is 
er wat, bij het NK Palingroken. 
Vergeet vooral niet ook even 
te kijken bij de tweedehands 
kraampjes, waar kleding wordt 
aangeboden door de bewoners 
van de Kortenhoefsedijk. 
Sponsors en vrijwilligers
Het NK Palingroken heeft  heel 
veel baat bij haar sponsoren 
en alle vrijwilligers van VPC 
(Vechtplas Palingrook Com-
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Door: Herman stuijver

KORTENHOEF- De Kwakel, de 
smalle weg die Kortenhoef 
met Ankeveen verbindt, is en 
blijft zeer onveilig. De recente 
herinrichting met ‘auto te gast’ 
heeft niets opgeleverd. Er zijn 
drastischer maatregelen nodig 
om fi etsers en wandelaars te 
beschermen. 

Naar aanleiding van een brief 
van bewoner Arnoud Klein, die 
op 13 juli een antwoord kreeg 
op een mail van 2 mei, heeft  De 
Lokale Partij dit onderwerp op 
de agenda gezet voor de com-
missie Ruimte en Economie van 
woensdag 5 september. Er lijkt 
maar één oplossing mogelijk, 
namelijk deze weg af te sluiten 
voor auto’s. Arnoud Klein stelt 
voor om een paal halverwege te 
plaatsen, zodat aanwonenden 
of vanaf de Herenweg of vanaf 

de Kerklaan/ Kortenhoefsedijk 
hun bestemming kunnen vin-
den. De verkeersonveiligheid 
is zo groot dat veel mensen 
deze weg mijden. Fietsers en 
wandelaars worden in de berm 
gedrukt door passerende au-
to’s. Die zich over het algemeen 
niet houden aan de symbo-
len en teksten op het wegdek. 
‘Fietsstraat, auto te gast’ is een 
lachertje, verreweg de meeste 
automobilisten rijden met 50 
km. over deze weg. Ook kom 
je regelmatig verkeer tegen dat 
zich niet houdt aan het een-
richtingsverkeer en tegen de 
stroom inrijdt. De brede trac-
tors van de boer aan de Kwakel 
kennen het verschil tussen 30 
en 50 km. niet. De geparkeerde 
auto’s bij de volkstuinen passe-
ren vergt een zeer goede stuur-
vaardigheid om geen fi etsers/ 
wandelaars te raken. Het is en 

blijft  een gevaarlijke sluiproute, 
die niets meer over heeft  van 
het landelijke boerenweggetje 
van weleer. 

Wethouder ‘Nee’
Verkeerswethouder Boermans 
staat niet open voor de ver-
keersveiligheid. Hij antwoordt 
de heer Klein dat hij geen maat-
regelen gaat nemen. Die zijn al 
in het voorjaar 2017 getroff en, 
schrijft  hij. Met drempels en 
symbolen op het wegdek. Er 
zijn geen andere maatregelen 
mogelijk, want de breedte is te 
smal. Dat de weg niet verbeterd 
is, is blijkbaar niet meegeno-
men in de evaluatie. Afsluiting 
voor doorgaand verkeer leidt 
tot meer drukte op Koningin-
neweg en Noordereind, denkt 
Boermans, die zijn al zwaar be-
last. Hij zou de politie doorge-
ven dat ze beter moeten letten 

op de verkeersovertredingen. 
Bij de kredietaanvraag voor de 
reconstructie van de Kwakel 
waren in juli 2016 bijna alle po-
litieke partijen sceptisch over 
de maatregelen. Men sprak 
van ‘schijnveiligheid’.  PvdA/ 
GroenLinks- fractievoorzitter 
Stan Poels zei bij die gelegen-
heid zelfs dat de onveiligheid 
op de Kwakel reden was om 
in de lokale politiek te gaan. 

Hij was ruim 2 jaar geleden 
‘verheugd’ over de aanpak. 
In retrospectie is de verwoed 
fi etsende politicus wellicht iets 
minder blij. Of hij derhalve uit 
de politiek zal stappen, lijkt niet 
waarschijnlijk. 
Hopelijk heeft  de politiek nu 
eens het lef om een eff ectieve 
maatregel te nemen: een stevige 
paal halverwege.

Kwakel is en blijft zeer onveilig

KORTENHOEF – Op zondag 9 
september is de première van 
een lied over het ‘Kerkje aan de 
Dijk’. Zangeres Marlous Lazal 
zal het ten gehore brengen tij-
dens een kerkdienst van de Oe-
cumenische Streekgemeente.  

Marlous Lazal werkte als ra-
diomaker voor de NTR en de 
Boeddhistische Omroep, maar 
is nu terug bij haar eerste lief-
de: de muziek. Tussen 1992 en 
2004 stond zij op Nederlandse 
en buitenlandse podia met een 
repertoire van Spaanstalige 
tango’s. Ze nam twee CD’s op, 
waarvan ‘Un amor en la distan-
cia’(Een liefde in de verte) vier 
sterren kreeg in Het Parool. De 
laatste jaren werkt zij aan een ei-
gen persoonlijk, Nederlandsta-
lig liedrepertoire in samenwer-
king met Rob Chrispijn. Recht 

uit het hart gezongen bespiege-
lingen over verlangen, liefde en 
eenzaamheid en de dood. Zij 
speelt momenteel haar theater-
concert Heimwee in het theater 
en heeft  een sterke persoonlij-
ke band met de O.S.G en het 
Oude kerkje van Kortenhoef. 
Haar moeder Margreet Koop 
was een zeer actief lid binnen 
de gemeente en ze bezochten in 
de laatste jaren van haar leven 
vaak samen de diensten. Mar-
lous schreef er een lied over: 
Kerkje aan de dijk. Dat zal zij 
op zondag 9 september samen 
met een strijkkwartet bestaan-
de uit Marianne van den Heu-
vel en Tanja Keesom op viool, 
Désirée Wijma, altviool en El-
lis Moorman op de cello voor 
het eerst ten gehore brengen in 
het Oude Kerkje van Korten-
hoef. Daarnaast zullen zij nog 

twee tango’s spelen, het instru-
mentale Libertango van As-
tor Piazzolla en de Tango van 
de ziel van Marlous Lazal. Dit 
concertje maakt deel uit van de 
korte kerkdienst waarmee de 
Oecumenische Streekgemeente 
Kortenhoef het nieuwe seizoen 
opent. 
Adres: Kortenhoefsedijk 168 
Kortenhoef. Aanvang 11.15 
uur. Toegang: gratis.

Première: lied over ‘Kerkje aan de Dijk’

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- Sinds 
slager Han Janmaat z’n wor-
stenmakerij op Nieuw Walden 
heeft geopend, is z’n drive om 
puur ambachtelijk vlees te ma-
ken alleen maar groter gewor-
den. 

In een ruime bedrijfsruimte, up 
to date ingericht met nieuwe 
apparatuur, kan hij z’n hobby 
nog beter uitvoeren. “Ik begon 
ooit met 15 worstjes, nu maak 
ik er 4000 per week” zegt de 
man die 5x Nederlands kampi-
oen ‘paardenworst’ was. Achter 
zijn slagerij in winkelcentrum 
Hilversumse Meent werd de 
werkplek te klein, hier heeft  hij 
de kans om te groeien. Dat zit 
er dik in, want de behoeft e aan 
ambachtelijk geproduceerde 
vleesproducten is groot. Jan-
maat bedient naast zijn winkel 
de markten van Bussum en 
Hilversum, Jumbo Hilversum, 
diverse keurslagers in Noord- 
Holland en zelfs op Urk. Ook 
topkok Julius Jaspers betrekt 
zijn vlees van Janmaat. “Okay, 
groter worden kan leuk zijn. 
Maar het gaat mij vooral om de 
kwaliteit, dat is echt mijn pas-
sie. Ik zie haast geen ambach-
telijke slagers meer. Ze gaan 
vaak alleen maar om de laagste 
prijs, met slecht vlees, met 20 
à 30 % vocht. Ik gebruik geen 
kleur- of smaakstoff en, puur 
droogzouten, alles volgens ei-
gen recept.” Voor Han geen 
traiterie, meet & eat en andere 
moderniteiten om de slagerij 
op te vrolijken. Nee, puur vlees, 
biologisch, met een goede ser-
vice, dat zijn en blijven de eer-

ste Janmaat-principes. De Ber-
ger betrekt het vlees van zijn 
eigen boeren, rechtstreeks. “De 
consument mag weten waar 
het vandaan komt. Niet van de 
grossier, maar van onszelf.” Het 
uitbenen en verwerken is zijn 
vakmanschap. 

Harry Brandsen tribute
Uitgebreid legt deze specialist 
het proces van de paardenwor-
sten nog eens uit. Het malen, 
zouten, marineren, kruiden, 
opstoppen, drogen, rijpen, ro-
ken en koken neemt bij elkaar 
minstens twee dagen en nach-
ten in beslag. Waarbij vooral de 
toevoeging van de JST-kruiden, 
genoemd naar de zoons Jelle, Sil 
en Ties, een factor van belang 
is. Naast een ietsiepietse var-
kensvlees voor de smeuïgheid 
en het gebruik van runderdar-
men als worstverpakking. 
In de bedrijfshal staan diver-
se apparaten die computerge-
stuurd de temperatuur en an-
dere zaken bijhouden. Naast de 
worsten maakt hij onder ande-
re ook bakbloedworst , ham-
men, boerenschouwspekken en 
rookworst. “Echt, de beste kwa-
liteit” weet Han zeker, die eraan 
toevoegt dat hij het vak geleerd 
heeft  van Harry Brandsen, die 
recent overleed. Die zou ‘m het 
recept van de bloedworst nog 
geven, het kwam er niet meer 
van, helaas. 
Een slager moet veel tijd beste-
den aan het schoonmaken. “Ja, 
hygiëne, voor alles. Alles wordt 
ook regelmatig gecontroleerd 
door de Voedsel- en Waren-
autoriteit.” Gelukkig is jongste 
zoon Jelle regelmatig te vinden 
in de worstenmakerij om een 

Han Janmaat gaat voor 100% puur vlees
handje te helpen. Die voelt er 
wel voor om ook het slagers-
vak in te duiken. De 14-jarige 
doet in ieder geval mee aan het 
Jeugdkampioenschap ‘paarden-
worst’. Janmaat heeft  een druk 
bestaan, zes dagen per week 
vanaf 05.30 uur, ongeveer 10 
man personeel begeleiden, het 
transporteren van bestellingen, 
klanten te woord staan, enzo-
voort. “Ho, ho, vergeet mijn 
vrouw Esther niet. Wij vormen 
samen een twee-eenheid” vult 
Han aan. “Weet je, ik vind het 
nog steeds machtig. Omdat 
wij iets maken wat een ander 
niet heeft .” De worstenmake-
rij ‘Worst en meer’ biedt nog 
meer mogelijkheden. Zo gaat 

Janmaat junior en senior

Esther deze winter workshops 
‘paté maken’ op touw zetten. 
Gezellig, met een wijntje, moet 

dat lukken. Janmaats worsten-
makerij lijkt een stralende toe-
komst tegemoet te gaan. 
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'Voetbal’

Door: Michel Kamer

In de eerste offi  ciële wedstrijd 
van het seizoen ’18 – ’19 is 
Loosdrecht gestart met een 
overwinning in de beker. 2e 
Klasser DVVA werd met 2-4 
overwonnen. 

De ploeg van trainer Roy Ver-
sluis kent weer de nodige nieu-
we gezichten en het bleek nog 
even aft asten voor de Oranje 
Leeuwen. DVVA speelde com-
pact en fel en kwam na gestun-
tel in de Loosdrechtse verdedi-
ging op 1-0. Abou Ouaddouh 
bracht Loosdrecht na 20 minu-

ten op gelijke hoogte nadat zijn 
schot via een DVVA’s been het 
net vond. 
Na rust kwam Loosdrecht be-
ter in het spel en maakte Anto-
nio Cvetkovic een uitstekende 
goal. Vanaf randje 16 vond hij 
scherp de verre hoek. Nieuw-
komer Jordy Stins deed er met 
de 1-3 een schepje bovenop, hij 
bekroonde zijn goede 70 minu-
ten voetbal met een weergaloze 
goal. Op 40 meter van de goal 
draaide hij kort weg van zijn te-
genstander, had al gezien dat de 
keeper van DVVA ver voor zijn 
goal stond, en mikte prachtig in 
de kruising. 

DVVA bracht de spanning 
binnen enkele minuten toch 
weer terug in de wedstrijd door 
slordig balverlies op het Loos-
drechtse middenveld meteen 
af te straff en. Gelukkig voor de 
Oranje Hemden bracht invaller 
Laurens Tallart Fabré de marge 
terug naar  twee. De overgeko-
men jeugdspeler schatte een 
lage voorzet van Abou op waar-
de en schoot van dichtbij hard 
binnen. Loosdrecht kan terug 
kijken op een goede 2e helft  
en genoeg aanknopingspunten 
voor de 2e bekerwedstrijd tegen 
Abcoude op 8 september.

Loosdrecht opent seizoen met bekeroverwinning

Foto: Klok net te laat (foto: Piet van Bemmelen)

Ook schaatsliefh ebber? Wij van Jeugdschaatsen 
Loosdrecht leren je graag op een leuke en sportieve 
manier schaatsen. Ben je tussen de 7 en 12 jaar?
Ga dan met ons mee naar de IJsbaan in Utrecht! 
Wij hebben nog plaats in het 3e uur van 18-20 uur 

(incl. busrit). De schaatslessen starten op zaterdag 
29 september en gaan door tot half maart 2019. Wil 
je meer informatie? Stuur dan een mail naar: lede-
nadmin@jeugdschaatsenloosdrecht.nl Aanmelden 
kan direct via onze site: www.jeugdschaatsenloos-

drecht.nl. Graag tot snel. 

'Jeugdschaatsen’

Jeugdschaatsen Loosdrecht

Open dag Globe 
Op zaterdag 8 september is 
het Open Dag bij Globe in 
het MCO op de Heuvellaan 
(ex-VARA-studio) in Hilver-
sum. Vanaf 12.00 tot 16.00 
uur is het mogelijk on instru-
menten te proberen en zijn 
er verschillende optredens 
en open lessen door docen-
ten bij Globe in de diverse 

studio’s van het MCO. Wil 
je een instrument bespelen, 
tekenen, zingen, fotografe-
ren, fl amenco dansen, in een 
klassiek ensemble spelen of 
in een popband optreden, 
zagen, knippen of aquarel-
leren? Globe heeft  voor jou 
wat je zoekt. Voor jong én 
oud. Van elektrische gitaar 
tot saxofoon.

Op zaterdag 8 september is 
het van 10.00 tot 16.00 uur 
weer Open Monumentendag 
in Weesp. Van de 15 monumen-
ten in Weesp zijn er 11 geopend 
voor bezoek. 

Het is dé kans om een monu-
ment gratis te bezoeken waar je 
normaal niet zo snel komt en 
om mee te doen aan de leuke 
activiteiten. Vanaf de Nieuw-
straat voor de Grote Kerk ver-

trekt een paardentaxi en vanaf 
de steiger aan bij molen ‘De 
Vriendschap’ vertrekt op gezet-
te tijden de Weesper boot ‘de 
Vuurlinie’ voor een tochtje op 
de Vecht. 
Dit jaar is er een leuke tocht 
langs de monumenten uitgezet. 
In bijna ieder monument is een 
‘Weespermop sticker’ te halen 
die je op een kaart kunt plak-
ken.  De volgeplakte kaart kun 
je in het stadhuis inleveren met 

daarop je naam en e-mailadres. 
Uit de ingeleverde kaarten trekt 
de notaris drie winnaars die ie-
der een Weesper Welvaart-pak-
ket winnen bestaande uit ty-
pisch Weesper genotsartikelen.
Een overzicht van de monu-
menten, de activiteiten en de 
openingstijden in Weesp is te 
vinden op de website www.
welkominweesp.nl/monumen-
tendag.

Open Monumentendag Weesp

In de jaarlijkse vergadering van 
het biljart-district Het Sticht 
heeft  Ankevener Gijs van Rijn 
onder groot applaus het voor-
zitterschap neergelegd. De ver-
gadering bedankte biljarter Gijs 
met groot applaus voor de tien 
jaar dat hij zich als voorzitter 
voor Het Sticht heeft  ingezet. 
De grote waardering bleek ver-
volgens uit het districts-erelid-
maatschap, dat hem werd aan-
geboden.
KVC-voorzitter Piet Verhaar, 
die Gijs voor zijn jarenlange in-
zet een waardevol lid van de bil-
jartfamilie noemde, reikte Gijs 
vervolgens de onderscheiding 
Bondsridder van de KNBB uit. 
Gijs van Rijn blijft , zoals hij in 
zijn dankwoord vertelde, op 

ander terrein wel actief. Hij is 
wedstrijdleider van het gewest 
Midden Nederland en sinds 

kort ook lid van de bondsraad 
van de KNBB. 

Gijs van Rijn Bondsridder

 Nu (H)eerlijke ambachtelijke producten 
uit de Horstermeer polder

 
De ‘ R ’ is  weer in de maand dus nu heerlijke

Boeren Smulspek, vers gerookte Boeren Schouwspek 

(reepjes), ouderwetse Bloedworst, droog gezouten 

Ontbijtspek, de lekkerste Paardenworst van Nederland 

(6x Nederlands Kampioen), Rookworst dagelijks vers ge-

maakt (gerookt op eiken- en beukenhout), Ambachtelijke 

Paarden-of Runderrookvlees, Boerenleverworst, heerlijke 

Boerenpolderham.

 
Al dit lekkers wordt gemaakt in de Horstermeer 

polder en is te verkrijgen bij Slagerij Janmaat
 

Slagerij Janmaat in de Hilversumse Meent
Woensdag en Zaterdag op de markt in Hilversum

Donderdag op de markt in Bussum 



Woensdag  september 12 NIEUWSSTER

ADVERTEREN? 

WWW.NIEUWS-

STER.NL

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen

neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

BEZORGERS GEZOCHT!

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis off erte 
en advies tel: 06-25592378

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Klantgerichte Aanpakker
gevraagd tuin/

hoveniersbranche
fulltime + zaterdag

Mail naar: 
info@houtensteenhandel

kortenhoef.nl

PEDICURE,VAKKUNDIG,voor 
de moeilijkste voeten,

KOMT AAN HUIS, blijf niet
tobben 0648566394

Te Koop kleine pakjes HOOI 
telefoon 06 575 65 103 

Voor stalling van caravan, 

 

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60
Receptenlijn                  24 uur               588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60
Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 27,   582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen     035-621 40 40 
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTENSTERRETJES

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

camper, vouwwagen, boot, 
auto, aanhanger, motor, …?

Bel Gert Zagt Loosdrecht 
voor goed onderdak! 

06 1027 6728


