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Enerverende bekerderby
eindigt in 1-1

Foto: De Loosdrechtse keeper Lloyd Dielingen
speelde een hoofdrol (foto: Piet van Bemmelen)

Door: Michel Kamer
In de derde wedstrijd van de beker zijn Victoria en Loosdrecht na
een enerverende wedstrijd niet verder gekomen dan een gelijkspel. Victoria stond lange tijd op voorsprong maar via een penalty
diep in blessuretijd kwam Loosdrecht langszij. Dat is een prima
uitslag voor de oranjehemden want die plaatsen zich daarmee
voor de volgende ronde samen met FC Abcoude.

Uw makelaar sinds 1979 !

De kraker is het afgelopen seizoen steeds meer een echte
derby geworden mede dankzij
uitdagende filmpjes, sarrende
app- berichten en overgestapte
spelers. Daarbij was er voor de
ploeg van trainer Versluis en
assistent Lensink nog wat recht

JA

te zetten na het mislopen van
de promotie, waar Victoria vorig seizoen dus wel mee aan de
haal ging.
De Loosdrechtse bezoekers
zetten Victoria dan ook brutaal
onder druk in de openingsminuten van de wedstrijd en

ik wil...

(VER)KOPEN

Bij ons bent u aan het juiste adres !

makelaars

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

creëerden de beste kansen,
mede dankzij balverlies in de
nerveuze opbouw van Victoria. Zo werd Abou Aouddouh
vrijgespeeld op randje 16, maar
zijn poging om de keeper met
een stift te kunnen verschalken
miste doel. Niet veel later werd
Jordi Stins op aangeven van
Mo Ardaghal prachtig alleen
voor de keeper gezet, maar de
hoek bleek lastig en de bal rolde voorlangs. Victoria brak een
aantal keer gevaarlijk uit met
snel combinatievoetbal en dus
oude bekende Bas Seldenrijk
op rechtsbuiten, die (we willen het u niet onthouden) een
heerlijke panna van Abou als
afscheidscadeau kreeg na 8 minuten spelen.
Loosdrecht had iets meer overwicht en kreeg prima kansen op
de openingstreffer. Met name
uit verschillende corners kregen Bert Doornekamp, Tony
Svetkovic en Abou allen een
kans maar schoten rakelings
naast de goal. Na 35 minuten
spelen moest Versluis Nickay
Schenk al vroeg van de door
ziekte en blessures gehavende
bank halen, want spits Tony
moest eraf vanwege een hamstringblessure. Vijf minuten later kwam de volgende tegenslag
voor Loosdrecht, want de pri-

ma spelende Bert Doornekamp
duwde zijn tegenstander in de
16. Die liet zich gemakkelijk
vallen en de opvolgende penalty werd eenvoudig benut door
Victoria: 1-0.
Drie rode kaarten
Tweede helft startte Loosdrecht
wederom sterk en kreeg het
meteen een goede mogelijkheid nadat Jannis Karafillakis de diepte werd ingestuurd,

maar oog in oog met de keeper
slechts het zijnet vond. Ook
Mervelinho Olijfveld kon de
stand niet gelijktrekken maar
was wel dichtbij, want uit een
mooie vrijetrap raakte hij de lat.
Na 53 minuten kon de nummer
7 van Victoria na een tweede
gele kaart vertrekken en verwachtte menig supporter dat
Loosdrecht de wedstrijd naar
zich toe kon trekken.
Lees verder op pagina 2

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl
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Vervolg van voorpagina
Niets bleek minder waar, want
ondanks het overtal leek Victoria steeds beter te gaan voetballen en creëerde het uitstekende
kansen. Het was aan de Loosdrechtse keeper Lloyd Dielingen te danken dat de thuisploeg
niet verder uitliep, want hij redde meerdere malen waarvan
een katachtig op een dichtbij
ingeschoten bal die eigenlijk al
door iedereen werd geteld. Na
67 minuten was de pijp leeg bij
jongeling Stijn Schouten die
een bewonderingswaardig debuut in het eerste kende, met al
45 minuten in de benen bij het

Woensdag 19 september 2018
2e elftal. De verse krachten van
invaller Jamal Hofwijks waren
van korte duur, want 5 minuten na zijn invalbeurt deelde hij
een tik uit aan zijn tegenstander
en kon met rood van het veld.
Met nog 10 minuten te gaan
werden de ruimtes groter en
werd Schenk steeds gevaarlijker
na enkele goeie acties de diepte
in. Pas diep in de blessure gebeurde het dan toch, met een
laatste krachtinspanning dook
Stins op voor de keeper van
Victoria, tikte de bal erlangs en
voelde zichzelf gevloerd worden. Een rode kaart en een pingel waren het gevolg en Jannis
miste niet. Eindstand 1-1.
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 23 sep: 11.00 uur:
Oec. viering.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 23 sep: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
18.30 uur:
Ds. K. van Velzen

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

NIEUWSSTER.NL

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Spotlight

Paulus Kapel
Zo. 23 sep: 11.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger en
R. Simileer.

Start nieuw seizoen
Muziektheater Spotlight!

Beukenhof
Zo. 23 sep: 11.15 uur:
Geen dienst.

Oud-Loosdrecht

Voor de groepen
Mini, Kids, Speciaal en Adult

Hervormde Gemeente
Zo. 23 sep: 09.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 23 sep: 09.30 uur:
Geen opgave

ADVERTEREN?

Geef je nu op voor een

gratis proefles

Tevens is onze ruimte te huur voor diverse
dagdelen per week; Meidoornlaan (Nieuw Loosdrecht)

Mail: info@muziektheaterspotlight.nl

Programma GooiTV
Vanaf 19 september zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

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

Doe liever weinig goed, dan veel fout

5 Jaar GooiTV, deel 3 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV; RegioHub, met daarin aandacht
voor de actie ‘stoptober’; Eindredacteur Herman Stuijver ‘In gesprek met’ burgemeester Freek Ossel;
Bussum Cultureel.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Hacheerolletje

gekruid rundergehakt omwikkeld met
een runderschnitzel
2 stuks

5,50

100 gram aalrauch schinken
100 gram corned beef
Bakje franse salade

5,95

Vleeswarentrio

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

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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Wachttijd WMO wordt korter
WIJDEMEREN- Wethouder Rosalie van Rijn heeft een maatregel genomen om de wachttijd voor een
gesprek met een WMO- consulent te verkorten. Door de aanstelling van een nieuwe medewerker
voor 0,67 fte (drie dagen per week) per 1 juli jl. ziet ze een daling in de wachttijd.
De wettelijke termijn tussen
een aanvraag voor een WMOgesprek en het besluit of een
bewoner wordt geholpen, is 8
weken. De wachttijd was in veel
gevallen opgelopen tot enkele
maanden.
Daarnaast bleek uit een cliënttevredenheidsonderzoek dat
men iets minder tevreden was
over het contact met de WMOafdeling. Weliswaar zijn de
percentages over ‘ik wist waar
ik moest zijn’, de snelheid, het
serieus nemen en het begeleiden naar een oplossing niet
slecht (alles boven de 70%),
maar lager dan de omliggende gemeentes. Dat sluit niet
aan bij de dienstverlening die
Wijdemeren zijn inwoners wil
bieden. De achterstanden in

de afhandeling van de aanvragen heeft meerdere oorzaken:
Het aantal meldingen is in het
eerste halfjaar van 2018 hoger
dan het eerste halfjaar van 2017
(487 tegenover 428). Onder de
Wmo-consulenten is sprake
geweest van langdurig ziekteverzuim en van het vertrek van
ervaren medewerkers. De wethouder heeft geconcludeerd dat
de bestaande formatie te klein
is voor het aantal aanvragen.
Dus is er een extra medewerker
voor 0,67 fte. Per 1 januari 2019
wordt die formatie structureel,
als de gemeenteraad akkoord
gaat. Gezien de vakantieperiode en het inwerken van de
nieuwe medewerker blijft de
werkdruk desondanks de eerstkomende maanden hoog. Me-

Bewonersinitiatieven en
burgemeestersgesprek
Op vrijdag 28 september van
13.30-17.00 uur organiseert
een enthousiaste groep bewoners uit de verschillende
gemeenten in het Gooi een
bijeenkomst over lokale democratie. Uitgangspunt is dat de
bewoners zelf de samenleving
zijn, bouwen aan onze dorpen.
De middag begint met presentaties vanuit de verschillende
gemeenten die laten zien hoe
de lokale democratie wordt
neergezet. Ook Wijdemeren

heeft een presentatie. Aansluitend van 15.30-16.30 uur het
burgemeestersgesprek. Kunnen
burgemeesters een boegbeeld
zijn voor de lokale democratie,
ruimte scheppen voor bewoners om zelf de samenleving te
zijn. Deze bijeenkomst wordt
gehouden in Raadhuis Hilversum. Iedereen is welkom
bij deze bijeenkomst. Zie ook:
http://wijmakenhetgooi.nl

vrouw Van Rijn merkt op dat
de cliënten over de kwaliteit
van dienstverlening positiever
oordelen dan elders in de regio.
In Wijdemeren is slechts 3%
ontevreden over de kwaliteit
(regio 10%). Die goede scores
gaan ook op voor vragen over
de oplossingen en het zich kunnen redden.
Als de WMO- afdeling weer
naar behoren draait, wil ze
met de medewerkers eens kijken naar de werkprocessen.
Die zouden wellicht effectiever
kunnen. Zo vraagt ze zich bijvoorbeeld af of het voor hoogbejaarden altijd noodzakelijk is
om met een gesprek de voorziening te verlengen.
Foto: Rosalie van Rijn ‘korter en effectiever’ (foto: Douwe van Essen)

In Gesprek met burgemeester
WIJDEMEREN - Vanaf woensdagavond 19 september zendt
GooiTV 24 uur per dag een week lang ‘In gesprek met’ uit. Na de
heren Broertjes (Hilversum) en Ter Heegde (Gooise Meren) is deze
week burgemeester Freek Ossel van Wijdemeren aan de beurt.

Wijdemeren verwerpt
argumenten provincie
Wijdemeren vindt het teleurstellend dat de provincie Noord-Holland
blijft inzetten op drie gemeenten in het Gooi. Volgens B&W zal het
streven naar één gemeente Gooi en Vechtstreek de slagkracht in de
regio verbeteren.
Dat blijkt uit een briefwisseling
tussen Haarlem en Wijdemeren.
Begin september antwoordden
Gedeputeerde Staten op twee
brieven van Wijdemeren over
de fusieprocedure. Daarin staan
geen nieuwe provinciale standpunten. De provincie wil zelfs
niet meewerken aan een onderzoek naar één gemeente, terwijl
Wijdemeren weet dat het toch
uiteindelijk ook een provinciaal
streven is.
Wijdemeren herhaalt nogmaals
drie argumenten tegen een fusie
Wijdemeren- Hilversum (naast
Blaricum, Laren, Huizen en
Gooise Meren). Het draagvlak
voor maximaal drie gemeenten
ontbreekt. De regionale bestuurs-

kracht wordt niet verbeterd door
maximaal drie gemeenten. En
tot slot is de bestuurskracht van
Wijdemeren verbeterd
Bestuurskracht
De provincie stelt dat het draagvlak slechts één van de vijf toetsingscriteria is. B&W van Wijdemeren vinden dat hierdoor
het zwaarwegende karakter van
draagvlak bij inwoners en ondernemers wordt miskend. Haarlem
ziet dat er drie gelijkwaardiger
gemeenten zullen ontstaan, met
een adequate ambtelijke organisatie en minder bestuurlijke
drukte, wat bijdraagt aan de
versterking van de regionale bestuurskracht. Dat weerspreekt

Foto: Misschien zal Cornelis Tromp himself zich ook even laten zien
Wijdemeren, het leidt niet tot
een substantiële verbetering van
de lokale bestuurskracht, eerder
voor vermindering van de regionale slagkracht. Fijntjes wijzen
B&W erop dat de provincie dat
ook erkent door de bewoording,
er wordt namelijk gesproken
over ‘een bijdrage aan de versterking van de regionale bestuurskracht’.
MRA
Voorts wijst het gemeentebestuur erop dat de gemeenteraad
fors geïnvesteerd in de bestuurskracht. Dat had de provincie
toch kunnen weten. De bestuurskrachtproblemen uit het rapport
Deloitte (2016) zijn inmiddels
voortvarend aangepakt. Ook de
financiële positie van Wijdemeren is structureel sluitend, door

de provincie erkend als ‘voldoende’, wat de hoogste beoordeling
is.
Eén gemeente Gooi en Vecht in
2028 zal zorgen voor een sterke
gemeente met een sterke ambtelijke organisatie en minder bestuurlijke drukte. Tevens zorgt
het voor meer gelijkwaardige
gemeenten in de MRA (Amsterdam, Utrecht, Amersfoort,
Almere) wat bij kan dragen aan
de versterking van de bestuurskracht van de Metropoolregio.
B&W van Wijdemeren zullen
zich blijven verzetten tegen de
fusie Hilversum-Wijdemeren.
Ze blijven inzetten op één krachtige gemeente Gooi en Vecht.
Tenslotte vindt Wijdemeren het
jammer dat er nu nog steeds
grote onduidelijkheid is over
het tijdspad van Noord-Holland

Het gesprek zal plaatsvinden
op Trompenburgh, het buitenhuis in ’s-Graveland waar ooit
Cornelis Tromp woonde. Eindredacteur Herman Stuijver zal
de burgemeester onder andere
vragen stellen over de samenwerking met diverse instanties
die het snelvaren op de Loosdrechtse plassen wilden bestrijden. Wat houdt het nieuw evenementenbeleid in? Wat doet
Wijdemeren in de Alzheimerweek? Wat zijn de highlights van
het Meerjaren Veiligheidsplan?
Uiteraard is de redacteur ook
benieuwd of de heer Ossel een
mening heeft over de toekomst
van Veenstaete. En hoe staat het
met de geheimhouding?
GooiTV kunt u zien op de kanalen 41 en 45 van Ziggo en 1432
(KPN). Zie: www.gooitv.nl
inzake de Arhi (fusieprocedure). Haarlem zou die procedure
moeten stoppen en na de Statenverkiezingen een nieuw standpunt in moeten nemen.
Expositie in bieb verlengd
Wegens grote belangstelling wordt de expositie van
kunstenaar Jos de Beer in
de bibliotheek Gooi en meer
verlengd tot 8 oktober. Wie
nog niet geweest is, kan dus
nog komen. Na de zomer is
de bieb vrijwel de hele week
open. Tjalk 41; 035- 582
5488.
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Feestmiddag week tegen eenzaamheid Teleplaza en Hollands Glas als nieuwe providers
Van 27 september tot en met
6 oktober is weer de landelijke
Week tegen Eenzaamheid georganiseerd door de Stichting Coalitie Erbij die hiermee de problematiek van eenzaamheid op de
kaart wil zetten en vooral op de
maatschappelijke agenda’s. Ook
dit jaar doet Zonnebloem Loosdrecht weer mee in de vorm van
een feestmiddag.
Deze gratis middag wordt gehouden op zaterdag 29 september
van 14:00 tot 17:00 uur in de Drie
Dorpen in Ankeveen. De middag
wordt opgeluisterd door het shantykoor de Eemvaarders. Tussendoor kunt u ook aan tafel genieten
van de verbluffende goocheltrucs
van MojoMagic. Natuurlijk wordt
er ook gezorgd voor hapjes en
drankjes.
Voor vervoer is een bus (dubbeldekker) beschikbaar. We kunnen
maar 90 mensen meenemen dus
wees er snel bij. VOL=VOL. He-

laas kunnen deze keer in de bus
geen rolstoelen, dat zult u zelf
moeten regelen. Verzamelen voor
de bus is bij de Emtinckhof om
13:00 uur. Kunt u met eigen vervoer gaan, dan is dat wel het makkelijkst. De Drie Dorpen beschikt
over een ruime parkeerplaats.
Voor wie is deze uitnodiging?
Deze uitnodiging is niet alleen
voor gasten van de Zonnebloem.
Bent u geen gast van de Zonnebloem en wilt u eens graag onder
de mensen komen tijdens een
gezellige middag, dan kunt u zich
ook aanmelden. Aanmelden kan
tot vrijdag 21 september bij Marga Rijkse, telefoon 035-5821190.
Het aantal plaatsen is beperkt dus
nogmaals, wees er snel bij!
Wij bedanken onze sponsoren
die deze middag mede mogelijk
maken: Riki Stichting, De Drie
Dorpen, shantykoor de Eemvaarders, Jumbo Loosdrecht, Bakker
Jacques Maas en MojoMagic

Breedband Loosdrecht groeit verder

Afgelopen zomer is Teleplaza al voorzichtig begonnen
als 2e provider in Loosdrecht.
Vanaf nu kan iedereen die een
glasvezelaansluiting heeft zich
abonneren. Teleplaza levert
een 3-in-1 pakket met internet,
telefonie en TV. Zij hebben bewust gekozen voor internet TV
omdat dat de toekomst heeft.
Daarnaast leveren zij ook een
Internet Only abonnement.
Voor meer informatie en/of
aanmelden kunt u kijken op
teleplaza.nl/breedband-loosdrecht/.
Nog een nieuwkomer op ons
glasvezel netwerk is Hollands
Glas. Deze Internet Only provider levert 1Gbps internet
voor €44,50. Op hollandsglas.
nl/glasvezel/loosdrecht kunt u
zich direct aanmelden.
2e fase uitrol rond
Breedband Loosdrecht heeft de
2e fase van glasvezelaansluitingen in Loosdrecht (bijna) afgerond. Ruim 500 percelen aan of
langs de Oud-Loosdrechtsedijk
zijn daarna aan-gesloten op het

glasvezelnet. Op de foto ziet u
een beeld van de POP die is opgeleverd. Is uw woning aan de
Dijk nog niet aangesloten en
wilt u wel een aansluiting neem
dan contact op met secretaris@
breedbandloosdrecht.nl.
Verder
Nu de 2e fase achter de rug is
gaan we met extra inzet aan de
slag om ook in de wijken Oppad en Vuntuslaan/Heulakker
voldoende abonnees te werven
om daar de uitrol van glasvezel
mogelijk te maken.

bb-loosdrecht.nl/PC_checker
Financiën
Om de verdere uitbreidingen te
financieren zoeken we nog investeerders. Bedrijven of personen die willen investeren in een
Loosdrechts initiatief tegen een
aantrekkelijke rente.
Wilt u meer weten? Kijk op
onze vernieuwde website www.
breedbandloosdrecht.nl
of
stuur een mail naar secretaris@
breedbandloosdrecht.nl .

Postcodechecker
Inwoners van Oud-Loosdrecht
kunnen met de postcodechecker van Breedband Loosdrecht
zelf kijken hoe het staat met
de aansluiting van hun adres.
Op basis van postcode, huisnummer en/of toevoeging kan
iedereen direct zien of zijn woning/bedrijf al is aangesloten,
snel kan worden aangesloten
of nog in een gebied ligt waar
een vraagbundeling is opgestart. Probeer maar eens: www.

Wij zijn
verhuisd!

Remco van Kooi

Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

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

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

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

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Appelplaatcake
(1 persoons)

3 + 1 gratis

Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

18/08- 30/09
wo. 19 sep.
do. 20 sep.
do. 20 sep.
za. 22 sep.
zo. 23 sep.
wo. 26 sep.
vr. 28 sep.
za. 29 sep.
za. 29 sep.
za. 29 sep.
za. 29 sep.
zo. 30 sep.
zo. 30 sep.
zo. 7 okt.
zo. 7 okt
wo. 10 okt.
16-20 okt.

10.30 u.
10.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
15.30 u.
12.00 u.
18.30 u.
20.00 u.
13.00 u.
13.00 u.
15.30 u.
16.00 u.
15.00 u.
15.30 u.
12.00 u.
15.00 u.
19.30 u.
20.00 u.

Beelden op Syp (kasteeltuin)
Themaochtend: smid Jasper Daams
Gemeenteraad
Theater ‘Het Lortcher Syndroom’
Jubileumconcert Voc. Ens. Fioretto
JoinVolleybalTour; Volleybal VVN
Open avond badminton Blijkklappers
COM missie concert
Feestmiddag Zonnebloem Ldr.
Open middag Hist. Kring (16.00 u.)
Concert Buitenklanken, Trois Sous
Familieconcert ‘Meneer Tobias…’
Big Bad Bruce Band in concert
Concert Ebonit Saxophone Quartet
Opening expositie Gallery McSorley
D3D Jamsessie
Infoavond Energie Coöperatie
DSO toneel ‘Sophie’

Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Dillewijn, Ankeveen
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sporthal De Blijk, NdB.
Sporthal De Blijk, NdB.
Sijpekerk, Nw-Ldr.dijk 171
vertr. Emtinckhof, Ldr.
Kerklaan 89, Kortenhoef
Veltschuur, Noordereind 60
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 150
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Zuidereind 14, ‘s-Graveland
De Drie Dorpen, Ankeveen
Landgoedwinkel,Rading 1B,Ld
Cult. Centr. K’hoef, Parklaan
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Woongenot in Veenstaete zal overeind blijven
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Nog maar een week in functie als directeur- bestuurder van zorginstelling was Mariët de Zwaan onaangenaam
verrast door het bericht in dit blad dat de extra faciliteiten van
Veenstaete zouden verdwijnen. “ Ik snap niet waar die verhalen
vandaan komen.”
“Veenstaete wordt anders,
maar niet minder” opent ze.
Per 1 oktober zal de officiële
overdracht plaatsvinden van
Veenstaete aan Bouwinvest.
“Die partij hebben we juist
zorgvuldig gekozen, omdat
ze ook iets hebben met zorg.”
Bouwinvest gaat het beheer in
handen geven van vastgoedbeheerder MVGM, dat hierin gespecialiseerd is. Het lukt
MVGM niet om alle organisatorische en technische zaken al
op 1 oktober in orde te hebben.
Daarom zal Inovum achter

de schermen een aantal taken
tijdelijk blijven uitvoeren. De
keuken wordt wel gesloten,
omdat Inovum juridisch dan
niet meer verantwoordelijk kan
zijn voor het personeel. Hoe
MVGM deze functie zal gaan
invullen, is nog onbekend. Wel
is er afgesproken dat de huidige
activiteiten als bingo en bridge,
etc. gewoon door kunnen gaan
in het restaurant. De clubs
moeten dan zelf initiatieven
ondernemen om de gasten desgewenst van een natje en een
droogje te voorzien. Inovum

wil de overgangsfase naar een
nieuw horecaconcept zo goed
mogelijk faciliteren en laat
daartoe bijvoorbeeld een ruime
hoeveelheid koffie achter. Dit
om de last minimaal te maken.
Bewoners die gebruik maakten
van de maaltijdservice krijgen
een maand lang op kosten van
Inovum de gelegenheid om een
commerciële maaltijdleverancier uit te proberen.
Alles blijft doorgaan
De psycho-geriatrische afdeling, de twee woongroepen
voor mensen met dementie,
blijft gewoon gehandhaafd.
Inovum komt dan terug als
huurder van die ruimtes. Dat
geldt ook voor het winkeltje,
de kapper, de artsenpraktijk en
de fysiotherapie, die kunnen
onder het beheer van MVGM

gewoon blijven doorgaan. “En
ook ’t Wijdehuis blijft. Daarin
heeft Inovum samen met Versa
een aandeel. Dat laten we echt
niet gaan” vertelt Mariët de
Zwaan. Dat de kans bestaat dat
de huren plots zouden stijgen,
ontkent mevrouw De Zwaan.
“Koop breekt geen huur. Dat
kun je niet zomaar veranderen.”
De komende tijd zal MVGM
veel tijd steken in gesprekken
met bewoners en groepen om
met hen de toekomstplannen te
bespreken. Dat geldt ook voor
mevrouw De Zwaan die deze
week een gesprek zal hebben
met wethouder Van Rijn. “Ik
wil op een holletje langs veel
mensen om hen gerust te stellen. Het komt echt allemaal
goed.” De bewoners en andere
direct betrokkenen van Veenstaete ontvingen recent een
nieuwsbrief met de juiste informatie. Vorige week was er

Dode buxus in de grijze bak
Nu de herfst in aantocht is en
de grote tuinopruiming voor de
deur staat is het wellicht handig
om aandacht te besteden aan
het opruimen van de, door de
buxusmot, gedode struiken.
Veel mensen weten niet dat die
struiken niet in de groene kliko
mogen om verdere verspreiding
te voorkomen. De dode buxus
moet in een dichte vuilniszak in
de grijze kliko worden afgevoerd.
De buxusmot (Cydalima perspectalis) is een soort uit de
familie van de grasmotten. De
eerste meldingen in Nederland
dateren van 2007 maar waren
toen nog zeer lokaal. Door het
invasieve karakter van de soort
is anno 2018 heel Europa besmet met deze mot. De vleugels

van de buxusmot zijn wit met
een donkere rand en hebben

een spanwijdte van ongeveer 4
cm. De motten leven ongeveer

acht dagen en kunnen per mot
tot vijfhonderd eitjes leggen. De
mot is actief van mei tot september en verplaatst zich per seizoen
5-10 km. Tussen mei en september kunnen tot drie generaties
voorkomen.
De rupsen van de buxusmot zijn
goed te bestrijden, zowel chemisch als biologisch. Voor wie
het ervoor over heeft, geeft elke
gevangen en gedode rups de
zekerheid dat die zich niet meer
kan voortplanten. Biologischer
kan het niet. Niet levend in de
vuilnisbak gooien, want dan
klimmen ze er weer uit. In tuinen
verdienen biologische middelen
de voorkeur.

Hoe maak je een jaren ‘50 huis klimaatneutraal?
Om te kijken welke maatregelen mogelijk zijn in een jaren
‘50 huis ging Christien Pennings op bezoek bij Rob Koedijker. Rob is energiecoach bij
de Energiecoöperatie Wijdemeren.
“Ik adviseer soms zelfs om
isolatie folies te plaatsen op de
ramen waarmee de isolatiewaarde verdubbelt. Een relatief
goedkope oplossing. Ook zie ik
veel lampen van 150 Watt die
je eenvoudig kunt vervangen
door LED lampen van 5 Watt.
De aanschafprijs is hoger maar
dat geld verdien je snel terug.”
Zelf woont Rob samen met zijn
vrouw in Nederhorst den Berg.
Na de aankoop van zijn huis in
2013 werd het verbouwd. Rob
verving en isoleerde het dak,
isoleerde de spouwmuren en

de vloer, plaatste vloerverwarming en HR++ glas. Ook zette
hij een glazen pui op het zuidoosten waardoor in de winter
bij zonnig weer verwarming
nauwelijks nodig is. Verder
plaatste Rob een warmtepomp
in de woonkamer die zorgt
voor verwarming in de winter
en koeling in de zomer. Rob wil
in de toekomst ook een zonneboiler en zonnepanelen zodat
hij zelf zijn elektra opwekt.
Op de vraag waarom Rob zo
bezig is met energie antwoordt
hij: “Ik wil dat mijn achterkleinkinderen ook een leefbare wereld hebben. We moeten
stoppen met het verkwanselen
van onze aarde anders komen
extremen als deze warme en
droge zomer vaker voor. Let
wel, ik ben hoopvol over de
toekomst. Ik zie hoe snel de

techniek voortschrijdt. We
kunnen steeds meer en goedkoper energie halen uit de zon.
En ik zie bewustwording bij de
mensen om mij heen.”

Wil je een gratis gesprek met
een energiecoach? Meld je aan
via http://energiecooperatiewijdemeren.nl
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ook een bewonersbijeenkomst.
Vragen beantwoordt de leiding
van Veenstaete graag en daar
is regelmatig gelegenheid voor.
Het liefst zou ze zelfs de gemeenteraad willen toespreken.
“Ik wil echt benadrukken dat
onrust niet nodig is. Het wordt
anders, maar niet minder. Ik
heb veel vertrouwen in de nieuwe eigenaar en beheerder. Die
willen ook dat mensen met plezier op deze locatie wonen, met
veel voorzieningen.”
Orkest BMOL speelt op Kerkbrink
Op donderdagavond 20 september geeft het orkest van
BMOL een concert op de
Kerkbrink in Hilversum. Het
concert, met lichte zomeravondmuziek, start om 19.30
uur. U kunt horen dat het orkest het nieuwe jaar goed is
begonnen. We hebben diverse
nieuwe muzikanten mogen
verwelkomen (ook leerlingen!)
en enkelen van hen spelen voor
het eerst mee. Of wij nog in de
muziektent passen? Dat kunt u
zelf zien, komende donderdagavond in Hilversum.

Grote Clubactie in Wijdemeren
Vanaf 15 september gaan er
weer 225.000 enthousiaste
clubleden op pad om loten
van de Grote Clubactie te verkopen. Ook Wijdemeerse verenigingen doen mee om hun
clubkas een financiële injectie
te geven. Maar liefst 80% van
de opbrengst van de loten gaat
direct naar de verenigingen.
Lotenkopers maken kans op
één van de 32.000 prijzen uit
de Grote Clubactie loterij.
Deelnemers:
SV Loosdrecht; SV ’s-Graveland; ASV ’65 (handbal en
voetbal); gymnastiekvereniging NILO; Gooise Wielerclub
De Adelaar; Gymnastiekvereniging ODIS; VV Nederhorst; SV ODIS; judoclub Nederhorst
Zangkoor ‘t KOOR!; tennisver.
De Rading; muziekver.BMOL.

Parkinson Café Laren
Donderdag 20 september
zal het programma in het
teken staan van ‘Visuele
stoornissen bij de ziekte van
Parkinson’. Medewerker Inge
Bouwman van Koninklijke
Visio, een expertisecentrum
voor slechtziende en blinde
mensen, zal ons hierover vertellen. Toegang: gratis; zaal
open om 14.00 uur.
Amaris Theodotion, Werkdroger 1, 1251CM Laren
(Ridderzaal). www.parkinsoncafelaren.nl
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Open Huis Gezondheidscentrum Kerkelanden

NIEUW DEZE WINTER BIJ

Gezellig met elkaar uit eten en
vooraf het totaalbedrag weten?
Twee uur drankjes (Hollands ass.)

& drie gangen keuze menu
HILVERSUM - Het Gezondheidscentrum Kerkelanden is gevestigd
in de wijk Kerkelanden in zuidwest Hilversum en bestaat sinds
1987. Hier werken meerdere (para-)medische disciplines samen,
te weten huisartsen, apotheek, tandarts, mondhygiëniste, fysiotherapie, chiropractie, psychologische begeleiding, logopedist,
diëtist, gewichtsbeheersing en schoonheidsspecialist.
Recent is het Gezondheidscentrum gerenoveerd en hebben de

FinnComfort

FINNAMMIC
Gratis attentie
bij aankoop
www.ﬁnnamic.info
VOETDe Finnamic modellen hebben een
KLACHTEN?
speciaal gevormde zool waardoor
BEZOEK ONS!

omvangrijk
wijdte maten
systeem

uitneembaar lederkwaliteit
voetbed
voor bovenleder
en voering

lucht
gepolsterde
zool

zacht
gepolsterde
tong

zacht
schokabsorberend
gepolsterde voorvoetpolster
schachtrand

voorvoetpolster

iedere
Wijdte F stap
t/m M minder energie kost.

Lopen op Finnamic Dames: maat 34 t/m 44
Doordat de zool van de
Gratis attentie Heren: maat 39 t/m 50
gaat makkelijker door
Finnamic rond loopt, is de
bij aankoop
www.ﬁ
nnamic.info
afwikkeling gemakkelijker.
de unieke rolzool. Deze
natuurlijke afwikkeling
VOETKLACHTEN?
rolzool voorkomt
Bezoek
ons voor en
Door de brede onderverhelpt
voorvoet- en
advies!
steuning en stabilisatie
hielklachten.
Lopen op Finnamic

gaat makkelijker door
Finnamic
maakt het
de unieke rolzool. Deze
bewegen
soepeler
rolzool voorkomt
en en
verhelpt voorvoeten bij
aangenamer.
Zowel
hielklachten.
staan als gaan is er een
Finnamic maakt het
voort-durende
dynamiek
en
vanbewegen
de hielsoepeler
naar de
tenen.
aangenamer. Zowel bij
Vanzelfsprekend
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dynamiek
superzachte
van de hiel naar de tenen.
voetbed
ook omwisselen
Vanzelfsprekend kunt u het
voor
uw eigen,
op maat
superzachte
FinnComfort
voetbed ook
omwisselen
gemaakte
steunzool.

ontspannen stabiliteit

van het geleng krijgt u een
goede steun.

De hiel heeft een zachte

zachte landing

schuimvulling zodat de
hiel niet geïrriteerd raakt
(hielspoor).

De houding verbetert omdat

de Finnamic schoenen u
dwingen om rechterop te
staan.

voor uw eigen, op maat
gemaakte steunzool.

8,7
8,7
8,9
8,9

427
575
600 recensies
recensies
427 recensies
recensies

Al
jaar
Al zeven
zes
AlGediplomeerd
zeven
jaarjaar
op
rij de
op
rijbeste!
de beste!
voetkundig
team

George In der Maur Beterlopenwinkel

op rij de beste!

Voetklachten?
Een gratis kop kofﬁe of thee bij
Pedicure
aanwezig.
Gratis
voetenscan.
Pedicure
Eenbinnenkomst!
gratis 3D
kop
kofﬁeaanwezig.
of thee bij
www.beterlopenwebwinkel.nl
binnenkomst!
Openingstijden:
MaPedicure
t/m za 8.30aanwezig.
- 17.00 uur

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
dikte juist is!!

R
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RESTAURANT Robberse Eiland
ZEETONG ACTIE

In roomboter gebakken zeetong met een
frisse salade en gebakken aardappeltjes.
19,75
www.restaurant-robberse-eiland.nl

disciplines met elkaar de weg
naar de toekomst geplaveid.
De diversiteit in specialismen
maakt het mogelijk binnen
het gezondheidscentrum van
meerdere expertises gebruik te
kunnen maken.
Om dit meer tot de verbeelding te laten spreken is het
Open Huis geïnitieerd door de
Chiropractie, Fysiotherapie en
het Tandheelkundig Centrum.
Ze willen u graag kennis laten
maken met de verschillende
mogelijkheden en staan dan
ook deze dag met raad en daad
klaar, om uw vragen te beantwoorden! Natuurlijk kunt u
ook zelf op onderzoek uit gaan
en onder het genot van een kop
koffie de mogelijkheden in Gezondheidscentrum Kerkelanden verkennen.
Neem vooral ook een familielid en/of vriend(in) mee en ga
samen een kijkje in de keuken
nemen van de Chiropractie,
Fysiotherapie en het Tandheelkundig Centrum, tijdens het
Open Huis op 22 september a.s.
van 11.00 uur – 16.00 uur. U
kunt aan de Kerkelandenlaan 3
te Hilversum. Gratis parkeren.

All-in € 25,00 p.p.
Kids t/m 12 jaar € 12,50 p.p.
Vanaf oktober elke
vrij-, zater- & zondag v.a. 17 uur
Voor info &
reserveringen:

ottenhome.nl

Meditatieve dans
In de 2e helft van september beginnen de nieuwe herfstcursussen meditatieve dans. We komen samen in de kring en doen
eenvoudige choreografieën op allerlei soorten muziek. De herhaling van de passen geeft rust en ontspanning. We ontmoeten elkaar voorbij de woorden, in afgestemde beweging. In de
danskring ontstaan verbondenheid, schoonheid en stilte, waardoor eenieder een stapje dichter bij zichzelf, en de ander, kan
komen. We dansen eens per twee weken op de woensdagavond,
vanaf 19 september, en vanaf 24 september eens per maand op
de maandagmiddag in de De Graankorrel, Zuidereinde 15 te
’s-Graveland. Iedereen met of zonder danservaring is welkom
in de kring. Judith van Wakeren, 035-6563772
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Campagne apploos fietsen bij SV ’s-Graveland
’s- GRAVELAND- Voor een volle kantine van 10 tot 12-jarige
meisjes, jongens en ouders
vertelde Michael Kulkens het
indrukwekkende verhaal van
de dood van zijn zoon, TommyBoy. Een ongeval dat leidde tot
een landelijke campagne om
het apploos fietsen te promoten.
Michael was terug op bekend
terrein, hij was een stijlvolle
keeper voor de blauwwitten en
later actief als trainer en leider.
Ook Tommy- Boy voetbalde bij
SV ’s-Graveland. Toen hij op 22
augustus 2015 bij de oversteek
op de Franse Kampweg werd
aangereden, had hij veel andere
hobby’s. Naast atletiek, goochelen en uitvinden ook muziek.
Op het fatale moment luisterde
de 13-jarige op zijn mobiel naar
het nummer Butterfly van dj
Tiësto. Ademloos hoorden de
jonge voetballers naar het gedetailleerde verslag van die dag
aan, ondersteund door foto’s
van Tommy-Boy. Velen kenden
het verhaal, maar de emoties
blijven aanwezig. Vooral toen
Michael vertelde dat drie politieagenten bij zijn vrouw thuis
aanbelden met de mededeling
dat hij was vervoerd naar het
ziekenhuis waar hij uren laten zou overlijden, is een mo-

ment dat eeuwig blijft hangen.
Michael wil met zijn verhaal
voorkomen dat meer ouders
dat ‘aanbelmoment’ zullen
meemaken. Jaarlijks belandden
1450 kinderen na een ongeluk
in het ziekenhuis, van wie 350
als gevolg van hun smartphone.
Elke dag één. Michael Kulkens
richtte de stichting TButterfly op om onder andere veel
voorlichting te geven over het
apploos fietsen. Hij bereikte al
30.000 jongeren. De twee avonden in de voetbalkantine (ook
op dinsdag voor 13- tot 16-jarigen) waren zijn eerste op een
sportclub.
Hij introduceerde ook de leus
‘Smombie’ wat staat voor een
zombie met een smartphone.
Hij kreeg zelfs de kantine zover dat ze hard ‘Smombie’ mee
schreeuwden. De campagne is
een kwestie van een mentaliteitsverandering. Je moet dat
oproepje, piepje of beeldje op je
mobiel kunnen weerstaan. Al
is het maar een paar seconden,
die kunnen al fataal zijn. Het is
‘the fear of missing out’. Ouders moeten het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door
dat ding ook niet aan te raken
tijdens het rijden of door geen
onnodige berichtjes naar hun
kids te zenden.
In 2019 komt er een wet die

fietsen met een mobiel in de
hand verbiedt. Dan moeten er
veel bekeuringen worden uitgedeeld om de boodschap duidelijk te maken. Maar dan nog
blijft het een zaak van de lange
adem. Michael kon bekend
maken dat er in samenwerking
met het ministerie en diverse

landelijke instanties een campagne van 10 jaar komt om de
smombies in te peperen dat het
fout verkeersgedrag is. Aan het
einde van de presentatie deelde hij contracten uit waarbij
ouders en kinderen elkaar beloven geen smartphone in het
verkeer te gebruiken, met een

tegenprestatie als iemand de
afspraak schendt.
Het waren twee buitengewoon
emotionele en zinvolle avonden.

Barry van de Bunt (vriend van
Hellen) kijkt het allemaal aan
van een afstandje. “Prachtig
toch? Naast mijn eigen bedrijf
ben ik hier vaak. Ik doe wat onderhoud op het erf, de stallen

en de rijbanen. Er is altijd wel
iets te doen.”
Op de website: www.hallinckveld.nl vindt u nog veel informatie over deze levendige manege waar je je nooit verveelt.

Meer info: www.tbutterfly.nl

Stralende Open Dag manege Hallinckveld

rander en Raspotin. De lessen
starten op je 6e.

zonder schoenen oefeningen
op Henkie, een metalen paard
met dikke bekleding. Ze doen
‘een rondje om de wereld’ maar
kunnen ook staan op de oefenknol. Maar de voltige lukt ook
al op Harry, een forse zware
pony die nooit moppert als de
meiden op zijn rug staan.

Ontwikkelingskaarten
Hellen Rotteveel heeft zelf
een systeem van 14 ontwikkelingskaarten ontworpen dat
langzaam toewerkt naar een
eindfase, een uniek Hallinckveldleerlingvolgsysteem.
Vaardigheden als ‘zelfstandig
naar de bak brengen’ worden
beoordeeld en bij voldoende
scores kan er na 10 stappen
worden gepromoveerd naar
een hogere kaart. Het loopt
van Beginnend-1 tot Vergevorderd-3. In de buitenbak zien we
een instructrice die met de microfoon de jonge ruiters leert
dresseren. ‘Wij bepalen wat er
gebeurt’ zegt ze en ze spoort
de amazones aan om over te
gaan op ‘arbeidsdraf ’ of ‘de rem
te zoeken’. Ook is het een hele
kunst om de paarden te leiden
langs of door lichte obstakels
als slingers of een poortje. Verderop doen twee jonge meiden

Activiteiten
Het is een wirwar van activiteiten. In de grote binnenbak mogen kinderen pony rijden. Veiligheid staat voorop, ook hier.
Dus altijd cap op, geen teenslippers en de begeleider houdt de
pony vast. Er hangen elders nog
meer aanwijzingen, over hoe je
een paard moet zadelen, van de
neusriem tot de teugel. Vanuit
de kleine kantine heb je een
ruim zicht op de binnenbak.
Je kon frietjes oppeuzelen, paardenpoep opscheppen, schminken, pony’s poetsen, paardje
prikken, toiletteer-of longeerles
krijgen en zelfs paardenmassage stond op het programma. Er
was ook een verloting met als
hoofdprijs: drie dagen rijden
op een leasepony – of paard in
de herfstvakantie. Aan het eind
van de middag waren er diverse demonstraties: pas de deux,
dressuur en carrousel rijden.

Door: Herman Stuijver
Manege Hallinckveld profileert zich door het familiegevoel en
door de kwaliteit. Dat was afgelopen zaterdag goed te merken op
de Open Dag, waar je de heerlijke paardenlucht en de gezellige
sfeer kon opsnuiven
Het was een lust voor het oog
om al die activiteiten, met voornamelijk gemotiveerde paardenmeisjes, te observeren. Een
vol programma dat strak georganiseerd ervoor zorgde dat je
je snel op je gemak voelde. Elke
bezoeker kon een persoonlijke
rondleiding krijgen van een
vrijwilliger in poloshirt.
Eigenares Thea Schouten vertelt dat ze samen met haar
dochter Hellen Rotteveel dagelijks leiding geeft aan de manege. “Het is hard werken, maar
het geeft ook veel voldoening.
Vooral omdat we zien dat het
goed loopt met het bedrijf. Het
is echt een familiebedrijf waar
naast de kwaliteit ook de gezelligheid belangrijk is.” Hallinckveld heeft 60 paarden en pony’s
in de keurig verzorgde stallen
waar zo’n 300 à 350 bezoekers
geregeld gebruik van maken.
Al vanaf 4 jaar kun als ‘smurf ’
onder begeleiding wennen aan
de edele viervoeters met fraaie
namen als Maura, Kruidje, Ja-

Gezocht kinderboeken
Hebt u nog leuke kinderboeken thuis? Doet u er niets meer
mee? U kunt ons er heel blij mee maken! Lever uw boeken (alleen boeken na 2000 s.v.p.) vóór vrijdag 5 oktober in op de Regenboog. U kunt de boeken inleveren bij juf Rianne (groep 7),
juf Manon (groep 6) of juf Joke (groep 5). Deze boeken kunnen
we goed gebruiken voor onze bibliotheek. Wat we niet kunnen
gebruiken in onze bieb verkopen we. Van de opbrengst kopen
we zelf weer nieuwe boeken. De boeken verkopen we op woensdag 10 oktober op school.
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Indrukwekkend stuk over
dementerende componist

FAMILIEBERICHTEN
Καλό ταξίδι

Καλό Παράδεισο

Kalo Taxidi – Goede Reis

Kalo Parádiso – Goed Paradijs

Wij danken allen hartelijk voor de belangstelling en het medeleven na het veel te
vroeg overlijden van

Rianne Renée Breuer-Reijn
Bij het zo plotselinge afscheid van Rianne schreven wij: ‘lieve, lieve Rianne…..’
Tot twee keer toe. Het zou eigenlijk tot drie keer toe of meer moeten zijn, want één
keer ‘lieve’ is voor Rianne onvoldoende. Dat blijkt ook uit de omschrijvingen van
Rianne in de vele reacties van vrienden en vriendinnen op Facebook en andere
plaatsen.
En het blijkt uit de vele, vele reacties die wij in de vorm van bezoeken, brieven,
kaarten, social media en bloemen mochten ontvangen. Die overweldigende en veelal
persoonlijke reacties hebben ons diep getroffen en steun gegeven. Dank daarvoor!
Wij hebben opnieuw ervaren dat Rianne niet alleen voor ons, maar voor velen om
haar heen van grote betekenis is geweest.
Tijdens de druk bezochte afscheidsviering in haar Antoniuskerk hebben wij het
leven van Rianne gevierd. Wij hebben stil gestaan bij de strijd die zij telkens
opnieuw aanging, maar uiteindelijk niet kon winnen. Wat waren wij trots op haar
doorzettingsvermogen.
Zoals pastoor Dresmé het tijdens de viering zei: ‘Ze is maar 27 jaar geworden,
maar dat waren wel tropenjaren. Die tellen driedubbel en in die zin is
Rianne eigenlijk veel ouder geworden.’
Nu heeft zij haar rust gevonden en hebben wij haar een mooie
rustplaats gegeven, vlakbij haar moeder Marga en vlakbij
haar zus Roelien.
Dank voor al uw reacties, in welke vorm dan ook, die
ons steunen op onze weg die wij nu als echtgenoot,
vader, familie en vrienden zonder Rianne verder
moeten gaan.

ANKEVEEN- In het kader van de Alzheimer week brengt Theater
De Dillewijn op donderdag 20 september de intrigerende voorstelling ‘Het Lortcher Syndroom’. Zelden was het niveau van Hilversums toneel zo hoog en indrukwekkend als bij Het Lortcher
Syndroom, aldus een van de recensies op de try-outs van dit intense en goed ontvangen stuk. Op het podium staan slechts 2 acteurs
en een piano met pianist. Het is muisstil in de zaal; af en toe wordt
er gelachen, af en toe wordt er gesnift.
Anderhalf uur lang neemt Het
Lortcher Syndroom met de nodige humor het publiek mee in
de herinneringen van een dementerende componist. Pijnlijke, mooie, ontroerende en
hilarische momenten worden
door de speciaal voor dit stuk
gecomponeerde muziek aan
elkaar geregen tot een aangrijpende voorstelling.
Ithar da Costa speelt Peer Lortcher, een componist, voor wie
het schrikbeeld van Alzheimer
meer dan reëel is. Een groot
deel van zijn familie heeft het
immers. Zijn zoon Marcel, gespeeld door Rijco van Egdom
neemt hem liefdevol op een
live-muzikale reis mee door

zijn herinneringen. Vastbesloten de verbinding met Peer niet
te verliezen, brengt hij samen
met pianist Nicolaas Duin in 5
taferelen een familiegeschiedenis in kaart over afscheid, verlangen en onzekerheid.
Ondanks het heftige thema, het
drama, de vertwijfeling en de
pijn, is er gelukkig ook genoeg
te lachen. De pijnlijke kwetsbaarheid van het menselijk
brein zorgt voor een ontroerende voorstelling. Een die u niet
mag missen.
Donderdag 20 september.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten: €
13,50 via www.dedillewijn.nl

Ricardo Breuer
Theo Reijn

Venetiaanse haven van Heraklion op Kreta
waar Rianne vanaf 1992 jaarlijks kwam.

Van het concert des levens
heeft niemand een program.
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen mijn moeder, onze schoonmoeder en oma

Corrie uit den Bosch - van Ekris
echtgenote van Jan uit den Bosch († 2010)
Hilversum,
21 mei 1938

Loosdrecht,
6 september 2018
Jan ( in herinnering) en Cisca
Kees en Silvia
Gerda (in herinnering) en Peter
Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Vrijheid 38
1231 TN Loosdrecht
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand
voor maandag 10.00 uur.
De opmaak van de advertentie
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand)
opsturen voor maandag 10.00
uur.
Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per
mm per kolom in full-color.
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43
mm en 2 kolommen 90 mm.

Kom met me mee naar …
Maastricht?
Benny Neyman zong het jaren
geleden al: de Ode aan Maastricht. Ook Fun4All brengt een
muzikale ode aan Maastricht,
als afsluiter van hun jubileumjaar.
Dat Fun4All dit jaar 5 jaar bestaat is u vast niet ontgaan. In
maart was er het uitverkochte
jubileumconcert in het MCO
te Hilversum, waar we in de
NieuwsSter uitgebreid verslag
van deden. En onlangs verzorgde Fun4All nog een spontaan
miniconcert aan de Frans Halslaan, ter ere van het 10-jarig

jubileum van Wijninspiratie.
Als feestelijke klap op de vuurpijl maakt Fun4All een jubileumreis naar Maastricht en
treedt zij daar twee maal op:
op zaterdag 29 september om
16:00 in de muziektent aan het
Vrijthof, en op zondag 30 september om 16:00 in de Sterre
der Zee Basiliek. Beide concerten zijn vrij toegankelijk,
dus als u toevallig in de buurt
bent…?
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Big Bad Bruce Band op Kasteel Sypesteyn
LOOSDRECHT - Zondagmiddag 30 september staat het
terras van Kasteel Sypesteyn
in Nieuw Loosdrecht volledig
in het teken van swingende
bigbandmuziek. Vanaf 15.00
uur kunt u genieten van heerlijke jazz, funk & latin muziek
van deze inmiddels bekende
Ankeveense bigband onder
leiding van Bruce Skinner.
De ‘Big Bad Bruce Band’ van
Muziekvereniging de Vriendschapskring in Ankeveen bestaat inmiddels zo’n drie jaar
en is in korte tijd uitgegroeid
tot een bigband met een volledige bezetting. Die bestaat
uit een uitgebreide blazerssectie (trompet, trombone,
saxofoon) en een swingende
ritmesectie (drums/percussie, piano, gitaar en bas). Tijdens het concert op Sypesteyn

wordt de ritmesectie bovendien aangevuld met gastspeler Doy Salsbach op conga’s.
En natuurlijk is ‘leading lady
singer’ Yvonne Soff ook weer
van de partij. Op het programma staat een prachtige
variatie aan bigband arrangementen, waarbij verschillende
muziekstijlen
langskomen.
Van klassieke bigband swing
en het ingetogen, in het Portugees gezongen Latin nummer Corcovado, tot bekende

funky nummers als Streetlife.
Het concert start om 15.00
uur. Het kasteel ligt aan de
Nieuw Loosdrechtsedijk 150.
De toegangsprijs bedraagt
7 euro. Kinderen tot 12 jaar
hebben gratis toegang. Meer
achtergrondinformatie vindt
u op www.vriendschapskring.
nl en op www.sypesteyn.nl
Foto: Artist impression van de Bi
Bad Bruce Band (Pia Sprong)

COM-missieconcert met
Mans en Zonnenberg

Sygyzy wint finale JazzBattle
Door: Herman Stuijver
Tussen twee swingende muziekavonden op het Loosdrecht
Jazz Festival was er ook op zaterdagmiddag veel te doen bij
jachthaven Het Anker. Vooral optredens van jong talent.
Hoogtepunt was de finale van
de JazzBattle die gewonnen
werd door het trio Sygyzy.
Zij ontvingen uit handen van
Saskia Luijer de door het Wijdemeren Fonds gesponsorde
trofee.
Na de voorrondes met 7 jeugdige muziekgroepen in de Vorstin bleven er drie finalisten
over die elk twee nummers op
het buitenpodium mochten
brengen. De jongemannen van
Syzygy uit Loosdrecht bespeelden het keyboard, het slagwerk
en op gitaar Tyler McCullough
(16) die volgens een trotse oma
een absoluut gehoor bezit. Dat
is altijd handig als je verder wilt
gaan met de muziek. Op de be-

kende Pink Panther-melodie
improviseerde het drietal verschillende thema’s uitlopend in
het bekende deuntje. Take Five
van het Dave Brubeck Quartet
is een klassieker die echt thuishoort in de geschiedenis van de
jazz. Tussen de steeds terugkerende vijfkwartsmaat speelde
de gitarist steeds een ander
loopje, heel strak.
Een totaal ander genre speelde het Kortenhoefse Madjet,
bestaande uit zes meisjes en
twee jongens, tussen pakweg
13 en 20. Ze bespeelden de
dwarsfluit, djembé, marimba,
gitaar en het slagwerk. Met de
twee zangeressen klonk het als
een klok. Ze zongen Valery van
Amy Winehouse, niet zo rauw
als de ex- jazzsinger, maar wel
zuiver en emotioneel. Havanna had wel enige Zuid-Amerikaanse trekjes, maar nog niet
optimaal. Knap dat deze band
zelf het repertoire bij elkaar
zoekt en zo gevarieerd is. Tot

slot besloten zes voetbalmeiden om de koppen en instrumenten bij elkaar te steken. Zij
vormden een maand geleden
Camino met drums, gitaren,
viool en saxofoon. Heel herkenbaar was ‘An Englishman
in New York’ van Sting, een
beetje reggae-achtig. Met een
fraai intro van de viool klonk
vervolgens Blow me Away lekker pittig, ook door de sax-solo.
Juryvoorzitter Pieter van den
Dolder (samen met Pim Fenger
en Jan Willem Klein Willink)
had de lastige taak om verschillende soorten muziek te
beoordelen. “Als je veel oefent
en doorgaat, kan het leiden tot
een muzikaal succes als Louis
van Dijk die hier in 1961 won”
zei Van den Dolder. Uiteindelijk won Syzygy omdat deze
groep het meest ‘had geroken
aan de jazz’. Wat neerkomt op
eindeloos improviseren en na
de laatste noot is het ‘gone’.

Foto: Winnaars Syzygy

Foto: Martin Mans en Martin Zonnenberg

In het tienjarige jubileumseizoen van de afwisselende reeks
COM-missieconcerten zullen
op vrijdagavond 28 september
a.s. om 20.00 uur Martin Mans
en Martin Zonnenberg in solo
en duo het orgel en de piano
bespelen. Deze saamhorige
avond in de historische Sijpekerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te Nieuw-Loosdrecht
kent als altijd een afwisselend
en inspirerend programma
met tevens ruimte voor samenzang.
Beide musici behoeven bijna
geen toelichting, zo bekend
zijn zij in Nederland. Toch een
korte schets:
Martin Zonnenberg is als organist verbonden aan de Ned.
Herv. Kerk te Sliedrecht en
Nieuwpoort. Hij is ook dirigent
van twee koren. Verder is hij

samensteller en arrangeur van
het bekende TV-programma
‘Nederland Zingt’.
Martin Mans is organist van de
Breepleinkerk in Rotterdam.
Martin geeft per jaar gemiddeld 250 concerten en niet alleen binnen de landsgrenzen:
buitenlandse
concertreizen
voerden hem door Europa,
Canada, Amerika, Australië
en Zuid-Afrika. Hij is artistiek
leider en dirigent van zeven
koren, ensembles en een band.
Hij schrijft ook muziek voor
orgel, koor en orkest in diverse
bezettingen.
De COM-missie biedt u als
altijd een kopje koffie of thee
aan in de pauze. De aanvang
is 20.00 uur en de kerk is open
vanaf 19.30 uur. De toegang is
zoals altijd vrij.
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Het gewone leven, ook bij het
Kursusprojekt Loosdrecht
We zijn weer thuis en druk
met het leven van alle dag
zoal school, werken, sporten
en huishoudelijke taken. Is er
nog tijd voor ons zelf? Ja hoor!
Bij het KP Loosdrecht zijn er
allerlei activiteiten. Zaterdag 8
september kon je inschrijven,
maar is dat om wat voor reden
dan ook niet gelukt, dan kun
je altijd nog contact opnemen
met het KP want er is nog ruimte bij de diverse cursussen, excursies en workshops.
Korte termijn
In oktober beginnen verschillende langer lopende cursussen zoals: Keramiek Handvormen, Zumba®Fitness, Deutsch
lernen macht Spass, Zhineng
Qigong; Chinese Yoga en de
cursus Boetseren.
Oktober
Verder zijn er in oktober nog
diverse andere activiteiten. De
3de is de lezing Breng je emoties (en daarmee je gedrag) in
balans met essentiële oliën. Op
6 oktober krijgen wij een kijkje
achter de schermen tijdens de
Rondleiding Stichting Aap. Op

de 14de staat het Waterloopbos
wandelen met waterbouwkundig gids op de agenda. De 18de
gaan wij naar Amsterdam voor
de Wandeling Amsterdam als
diamantstad. De 20ste is de
Rondleiding door voormalig
slotklooster Gods Werkhof.
Maandag de 29ste kun je creatief aan de slag met het maken
van Toiletartikelen schaal 1:12
voor in poppenhuis of kijkbak.
En tot slot op woensdag de
31ste start de eerste van 3 lessen Interieur & Styling.
Natuurlijk zijn er de komende
maanden nog veel meer leuke activiteiten, deze staan op
de website www.kploosdrecht.
nl bij de agenda zie je op volgorde van datum welke cursus
wanneer wordt gegeven en bij
Cursussen op nummer staat
meer informatie en hoe aan te
melden. Deze informatie staat
overigens ook in het bekende
gele boekje. Kom je er niet uit,
is de begeleider niet bereikbaar
dan kun je altijd contact opnemen met het secretariaat: maire@kploosdrecht.nl.

Genoeglijke opening Wijde Meer voor
Minder
Door: Herman Stuijver
Het ziet ernaar uit dat de weggeefhoek Wijde Meer voor
Minder in het 3-Luik een succes
gaat worden. Bij de opening
was er een prettige opkomst.
De aanvoer van spullen loopt
zo hard, dat mensen soms zelfs
in de rij moeten staan. Nu nog
het ophalen in de kijker zetten.
Rosalie van Rijn mocht haar
eerste lintje doorknippen in
haar functie als wethouder sociale zaken. Ze was uiteraard
heel blij met dit initiatief van
de Loosdrechtse Petra van den
Ham, die op krachtige wijze
wordt ondersteund door Versa Welzijn. Begeleider Herma
Kleve heeft heel wat laatjes
open getrokken om de ruimte, de tijd en de organisatie op
soepele wijze te laten verlopen.
Tijdens de opening waren er
drie modellen die second-hand
kleding showden die er perfect
uitzag. Mede door de swingende modellen Thea, Hennie en
Petra op de catwalk. Petra: “We

hebben een flinke voorraad, de
laatste tijd ook meer speelgoed
en linnengoed. Dat kunnen we
goed gebruiken. Van andere
spullen hebben we meer dan
genoeg. Daar moeten we misschien iets meer selecteren.”
Aanvoer loopt naar wens. Het
is de vraag hoe het gaat lopen
met het aantal personen die
de gratis spullen komen ophalen. “Misschien is er schaamte.
Dat men het voor elkaar niet
wil weten. Maar ik weet dat
er veel stille armoede is. We
zullen mensen over de streep
moeten trekken en ik denk dat
mond-op-mondreclame zeker
zal werken. Ik ben al blij als ik
één persoon of gezin blij kan
maken met iets uit onze weg-

geefwinkel.” “Daarnaast mogen
mensen ook gewoon aanschuiven voor de gezelligheid, een
beetje sfeer snuiven” vult Herma Kleve aan. Tijdens de opening was de sfeer er in ieder geval. Boomstammen behangen
met aantrekkelijke spulletjes,
modieus aangeklede paspoppen, volle rekken met kleding,
het was een mooi gezicht.
Wilt u ook helpen? Wijde Meer
voor Minder heeft behoefte aan
sorteerders, sjouwers en chauffeurs. “Voor mij is een droom
uitgekomen” zegt een blije Petra van den Ham.
Elke maandag aanleveren:
9-11 uur; ophalen: 13-15 uur;
Het 3-Luik. Lindeplein, Loosdrecht. Zie ook op Facebook.

Wij komen graag in contact met een

Online-marketeer
die het leuk om vindt voor enkele uren per week ons te
ondersteunen met onze online marketingactiviteiten.
Ondersteuning (ook technisch) op het gebied van:
Website beheer (Wordpress)
Facebook (advertenties & campagnes)
LinkedIn (advertenties & campagnes)
SEO & SEA
Je zal input krijgen met betrekking tot blogs en overige campagnes.
Ben jij in jouw werk ‘hands-on’, zelfstandig, leergierig en flexibel
en heb je een bovengemiddelde affiniteit met marketingcommunicatie?
Reageer!
Mail jouw informatie (CV) en motivatie naar:
Franc Hogguer, f.hogguer@dunnebier.nl.
Mocht je aanvullende informatie willen ontvangen?
Bel gerust met telefoonnummer: 0294-256200.

Niek en Leanne zijn wat trots op de hoge zonnebloemen bij hen in de voortuin.
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Louisdrecht Jazz Festival
Door: Niels van der Horst
Afgelopen weekend vond al
weer de vijfde editie van het
Loosdrechts Jazz Festival nieuwe stijl plaats. In thuishaven
het Anker was er de traditionele
jazz op de vrijdag en zaterdags
de cross-overs met allerlei andere genres. Zonder ook maar
een van de andere acts tekort
te doen, was het hoofdthema
vrijdagavond het afscheid van
Louis van Dijk. Hij brak door
in 1961 in Loosdrecht door het
toen nog jazzconcours te winnen. Deze avond werd de cirkel
gesloten.
Louis van Dijk studeerde op
het conservatorium cum laude
af in klassieke piano. Toch ontwikkelde hij zich als jazzpianist.
Van Dijk had lange tijd samen
met Ramses Shaffy en Liesbeth
List het ensemble Shaffy Chantant. Ook is hij bekend van vele
optredens met Pim Jacobs en
Pieter van Vollenhoven onder
de naam Gevleugelde Vrienden. Hij produceerde eveneens vele platen met zijn eigen
ensemble en diverse bekende
artiesten als Toots Thielemans

en het Rosenberg Trio. Ook
aan decoraties geen gebrek,
want hij ontving vier Edisons
en kreeg maar liefst drie keer
platina plus 19 keer goud. Verder is Louis van Dijk Ridder in
de Orde van de Nederlandse
Leeuw.
Eind 2014 ontving Louis van
Dijk in het Conservatorium
van Amsterdam de aan hem
opgedragen Louis van Dijk
Award. Dit is een jaarlijkse
award en is bestemd voor talentvolle jazzcomponisten.
In 2017 werd bekend dat hij lijdt
aan de Ziekte van Alzheimer en
aan kanker. Dit is mede de oorzaak van zijn afscheid. Hij werd
op geestige wijze geïntroduceerd door ceremoniemeester
Cees die Louis bedankte voor
de vele hoogtepunten met de
bijbehorende oxytocine golven.
Dat is het geluksstofje dat wordt
aangemaakt bij intens plezier of
genot. Z’n spel was erg goed.
Samen met Peter Beets werd
het publiek flink getrakteerd.
Mooi was de toegift van Louis
van Dijk aan het eind van zijn
optreden. Dat betrof het korte
stuk ‘Hoop’ dat hij twaalf jaar
eerder had geschreven voor de

Alzheimer Stichting. Daar is
het inmiddels een soort verenigingslied geworden. Het zorgde
voor een traan bij dit gloedvolle
afscheid van een van Neerlands
beroemde musici.
Er was meer
Peter Beets werd al even genoemd. Door Louis van Dijk
werd hij geroemd om zijn grote talent. Als twaalfjarig jochie
hoorde Louis hem voor het
eerste spelen. Het viel hem op
dat Peter een aparte en trage timing had, alsof hij gedrogeerd
was. Later bleek dit afgeluisterd
van een plaat van inderdaad
een jazzmuzikant die veelal allesbehalve nuchter was (naam
niet kunnen achterhalen,
red.)! Het viel Louis op dat een
twaalfjarige al zo gedetailleerd
kon luisteren. Een waslijst aan
beroemde namen uit binnenen buitenland waarmee Peter
Beets heeft samengewerkt en
vele prijzen, vallen hem ten
deel. Hoe indrukwekkend ook,
de ultieme invulling hiervan
kan pas plaatsvinden als je hem
live ziet. Hij hupt op zijn stoel,
kijkt als een vrolijke fuut om
zich heen tijdens het spelen. De
lol in het spel en het samenspel
spatten er continu van af. Timing, techniek en speelgemak

Loosdrecht zzaJterdag Festival

Door: Niels van der Horst
De zaterdag van het Loosdrechts Jazzfestival was erg
goed bezet en druk bezocht.
Deze tweede dag van het evenement kenmerkt zich door
een verbreding van de genres en crossovers naar pop en
funk. Buiten is een derde podium toegevoegd. Dit staat als
hoofdelement gepositioneerd
aan wat je het foodtruckplein
kan noemen. Hier een aantal
muzikale hoogtepunten:
Ruben Hein begint langzamerhand een bekendheid te wor-

den in Nederland. Deze zanger
en pianist studeerde jazzpiano
aan het conservatorium in Amsterdam. Zijn zang is ook erg
sterk. Met twee gasten speelde
hij in de grote zaal voornamelijk eigen werk dat in lichte
mate de jazz toucheerden. Wat
betreft sfeer en stemgebruik
schurkte de muziek soms ook
aan Radiohead. Dat was vooral in de rustige nummers die
mede daardoor prettig dwongen om te luisteren. In zijn solo’s kwam de jazzpianist wel regelmatig naar voren. Spijtig was
de grote hoeveelheid bezoekers
die massaal stonden te kake-

len. Het aantal decibellen dat
dit opleverde, stoorde nogal.
Hein zelf vroeg op een gegeven
moment aandacht voor een gevoelslied: “dus ja misschien…”
inclusief een handgebaar en
een licht gelaten glimlach die
duidelijk maakten dat hij hoopte op iets minder lawaai. Niettemin konden de dichterbij gekropen enthousiastelingen die
wel wilden luisteren, genieten
van deze getalenteerde musicus
en zijn mooie optreden.
The Jig
Een rijtje blues- en funkbrothers, dat als je langsloopt,

zijn weergaloos. Tussendoor is
hij ook spraakzaam en gevat.
Kortom, Peter Beets is een juweel binnen de jazzwereld. Ook
Fay Claasen zong nog een setje
mee en bracht zo nog meer variatie in dit optreden dan je je
al durfde te wensen. De avond
kende verder nog fraaie bijdragen van Michael Varenkamp,
Martijn van Iterson en Izaline
Calister.
Dulfer
De vrijdag werd afgesloten
door de familie Dulfer & guests.
Veel van de mensen die voor
Louis van Dijks afscheid waren gekomen, waren toen vertrokken. Ondanks de afname
in het aantal aanwezigen werd
het een heus sax-feest. Hans is
een autodidact die al vele decennia aan vele wegen heeft getimmerd. Laat in zijn carrière,
die zich daarvoor vooral live

meteen je billen verovert. Ze
knallen er in hoog tempo de
ene funk compositie na de andere uit. Stil staan luisteren
is geen optie. Het achterwerk
moet swingen. En de muzikanten zijn stuk voor stuk steengoed. Van de toetsenist, naar
de saxen, de trompet, bassist
en gitarist en tot slot de zanger.
Laatste brengt een uitgebreid
palet aan stemgeluiden mee en
voegt zo een pikant sausje toe
aan deze maaltijd van funkdieren. Gezien het eerdergenoemde geklets in de grote zaal en
het aantal bandleden van The
Jig is het misschien een idee om
hun een volgende keer het grote podium te bieden en een act
als Ruben Hein meer een luisterplek. Hoe dan ook, The Jig
is een zevenkoppige funkband
met een enorme allure, power
en virtuositeit. Met recht kan je
deze formatie een zevenklapper
noemen. Heerlijk!
Alain Clark
Alain Clarke was wellicht de
bekendste naam van de zaterdagprogrammering. Hij is
vooral bekend van hits als Blow
Me Away en Father & Friend.
Zijn frisse stem en lichte soul
zijn uitermate prettig om naar
te luisteren. En die mening
werd gedeeld door een zeer enthousiast publiek dat bijvoorbeeld in het begin de hit Blow
Me Away luidkeels meezong.
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afspeelde, richtte hij zich op
het maken van albums. Naast
Nederland leverde hem dat ook
veel bekendheid op in Japan.
Het is een podiumdier dat zijn
publiek er graag bij betrekt. Dat
kreeg bijvoorbeeld gestalte toen
hij tijdens het optreden ineens
tussen het publiek opdook. Hij
moest dat wel ‘bekopen’ met
een fan die bij terugkeer naar
het podium een selfie met hem
wilde. “Ik heb eigenlijk nog andere dingen te doen” of woorden van die strekking klonken
maar de selfie werd toch gemaakt. Dochter Candy – die
verder geen introductie behoeft
– knalde er ook lustig op los. Bij
haar zie je dat ze geen saxofoon
speelt maar er gewoon eentje
is. Ze ademt het instrument en
praat ermee en maakte zo van
het optreden vrijdag een extra
bijzondere gelegenheid.

Minpuntje was dat het geluidsniveau letterlijk inhaakte
op de titel. Gelukkig kon dit het
merendeel van het publiek niet
deren dat zichtbaar genoot van
een strak concert van Clarke.
Topevenement
De organisatie van het Loosdrechts Jazz Festival heeft
opnieuw een topevenement
neergezet. De acts waren muzikaal gezien van een zeer hoog
niveau, de vrijwilligers waren
zeer servicegericht en alles liep
op rolletjes. De bezoekers waren dan ook zeer vrolijk en enthousiast. De buitenplaats met
de foodtrucks was erg gezellig
en het eten was er heerlijk. Je
kon onder andere Surinaamse
lekkernijen, pasta’s en zelfgemaakte friet krijgen. Allemaal
van lokale en regionale bedrijven. De inkomsten van de
kaartverkoop tijdens het jazzfeest zijn niet voldoende om
neer te zetten wat er is neergezet. “Het mag ook best worden
gezegd dat zonder sponsors
geen jazzfestival georganiseerd
kan worden”, aldus bestuurslid Janneke Siezen. Zonder
iemand over te slaan noemde
zij de sponsors. Hier worden
in het bijzonder hoofdsponsor
Rabobank genoemd en de bijdragen van Sloep die onmisbaar waren voor de organisatie
van dit lustrumevenement. Op
naar de volgende vijf edities!
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STERRETJES
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 offerte
en advies tel: 06-25592378
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
PEDICURE,VAKKUNDIG,
voor de moeilijkste voeten,
KOMT AAN HUIS, blijf niet
tobben 0648566394
Voor stalling van caravan,
camper, vouwwagen, boot,
auto, aanhanger, motor, …?
Bel Gert Zagt Loosdrecht
voor goed onderdak!
06 1027 6728

Nieuwe expositie bij
Gallery McSorley

MEDISCHE DIENSTEN

‘s- GRAVELAND - Gallery McSorley houdt een nieuwe expositie in de ’s-Gravelandse galerie met een receptie op zondag 7 oktober van 12-18 uur. Gedurende de receptie wordt u in de gelegenheid gesteld de diverse kunstenaars te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de kunstwerken.
Onder het genot van een drankje kunt u genieten van de mooie klanken
van jazz standards door pianist Jos Buitink.
De galerie neemt tevens deel aan de een deel van de nieuwe collectie genieuwe internationale kunstbeurs toond worden van zijden tapijten,
FINE! Dit kunst-antiek evenement schilderijen, glas en bronzen beelden
vindt plaats van woensdag 26 t/m van Jaap Hartman-NL, Fredy Wubzondag 30 september 2018 in Kas- ben-NL, Marianne Benko-HU, Mari
teel Groeneveld in Baarn. Hier zal Mészáros-HU, Sabine Lintzen-DE,
Birgit Huttemann-Holz-DE. Meer
informatie: http://www.fineartantiquesfair.nl/ Begin november staat
Schoonmaakster aangeb.
Gallery McSorley op de 13e editie
Hulp nodig bij de najaars
van The Amsterdam Affordable
schoonmaak of gewoon
Art Fair, stand C1. Hier tonen wij
regelmatig bel Ella voor
moderne schilderijen van de hand
een betrouwbare
van Tay Dall (Zuid-Afrika) en Jan
huishoudster 0623244885
van Lokhorst (NL). De Affordable
Bijles Biologie, Wiskunde Art Fair is een beurs voor moderne
kunst, van 31 oktober - 4 november
Rekenen. Bel 06-10650819
in de Kromhouthal,1021 KP Amwww.bijlesloosdrecht.com
sterdam.
https://affordableartfair.
susanhageschadd@gmail.
com/fairs/amsterdam
http://bit.
com
ly/2OwkC0n Toegangskaarten voor
Hou de herinnering levend
beide kunstbeurzen zijn beschikbaar
Hebt u nog spulletjes uit
door contact met ons op te nemen.
de oorlog? Wij verzamelen Gallery McSorley, Zuidereinde 124
ze voor de toekomst.
-1243 KL ‘s-Graveland NH. Open:
En komen ze graag
zaterdag - zondag 12-18 uur en op
vastleggen. 06 831 696 43
afspraak Tel. +31 06-13786779; fiHilversum in de Oorlog
neart@gallerymcsorley.com www.
gallerymcsorley.com

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

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

