FEESTSTER
2018
STICHTING SLOEP JUBILEUM UITGAVE
Ook

SLOEP gaat voor GOUD!

‘Je mag dan wel voorzitter zijn geworden; van die ouderenmiddag blijf je af jongen, tel je zegeningen!’, aldus een oudere dame die mij op het Lindeplein bij de huldiging van onze
‘gouden Bibian Mentel’ aansprak. Wie ben ik om aan deze
Feestweek te gaan sleutelen? was mijn voorzichtige verweer,
waarna uit het antwoord: ‘ik ben benieuwd mannetje’ toch nog
de nodige twijfel sprak.
Ik kan iedereen geruststellen; er
staat weer een geweldig feestprogramma klaar. Als starter
in het bestuur mag ik me aansluiten bij de geoliede machine
die de harde SLOEP-kern is en
door wie weer een fantastische
opzet voor een mooie Feestweek is uitgewerkt. Als altijd
weer met ongelooﬂijk veel passie, ondersteuning en inzet. Een
goed concept moet je koesteren, dus ook de Ouderenmiddag
staat weer op het programma!
De busjes, taxi’s en andere vervoermiddelen kunnen met TomTom die weg naar de Feesttent
voor deze senioren nog feilloos
vinden, zoals dat ongetwijfeld
voor alle Loosdrechters in de
Feestweek geldt. Hoewel je uit
het woord Feestweek zou kunnen opmaken dat het gaat om
een week van zeven dagen, telt

in Loosdrecht deze éne bijzondere week van het jaar maar
liefst negen dagen! Maar er
is geen dorpsgenoot die deze
‘Loosdrechtse telling’ bestrijdt
of betreurt. ‘Tel je zegeningen’
was de tip van de eerder genoemde dame en dat moeten
we absoluut doen. Ik heb de
dorpsgenoten die een bijdrage
leveren aan de voorbereidingen,
de uitwerking, de opbouw van
ons eigen terrein, het programma, de activiteiten, in de afgelopen periode mogen ontmoeten
en heb veel bewondering en
respect voor het werk dat zij verzetten. Ook de inzet van de vele
sponsoren vormt een belangrijke ﬁnanciële ondersteuning
die ‘onze Feestweek’ mogelijk
maakt. En ook de lotenaanbieders, die u geen ‘nee’ kunt verkopen en -wie weet- waaraan

u ook nog een mooi prijs kunt
overhouden, zijn een onmisbare
schakel in het geheel. Honderden positieve dorpsgenoten zijn
uiteindelijk een SLOEPER of
hebben daar een relatie mee; dit
verbindt ons en samen koersen
we rechtstreeks af op een geslaagd feest.
We zijn een bijzonder dorp. Wij
verbinden ons in plezier, ontspanning, saamhorigheid en vrolijkheid, ongeacht leeftijd, geslacht,
afkomst of politieke voorkeur. Ook
in het jubileumjaar van SLOEP
kunnen wij daar als dorp trots op
zijn! Jawel, 23 jaar SLOEP, 20
jaar Feestweek en alweer 15 jaar
feestelijkheden op het alom bekende weiland/feestterrein met
de eigen inrichting, afspraken en
sfeer; kom als je er zin in hebt,
blijf als je er zin in hebt en kom
vooral terug als je er weer zin in
hebt!
We hebben kort geleden onverwacht al een mooi voorproefje
gehad van een geslaagde activiteit van SLOEP. Onze dorpsgenote Bibian Mentel liet bij de

Paralympics zien hoe je met
ongelooﬂijk veel wilskracht twee
prachtige gouden medailles kunt
binnenhalen. In een mum van tijd
stond Bibian, dankzij de bekende
SLOEP-organisatie, een meer
dan verdiende huldiging te wachten. Hierbij lieten ook onze oud
SLOEP-voorzitters Peter en Bart
zien dat als het eenmaal in de
genen zit je hier altijd weer een
bijdrage in blijft leveren. Trots op
onze dorpsgenoot Bibian die ondanks alle lichamelijke tegenslagen liet zien dat als je maar wil,
je heel veel kunt, hanteren wij als
SLOEP deze zelfde slogan ook
graag. Geweldig dat we opnieuw
op jullie allemaal kunnen rekenen; waar een klein dorp groot in
kan zijn, ook wij gaan voor goud!!
Lees hierbij alles over het programma en niet te vergeten het
speciale jubileumspel. Ik wens
jullie allemaal een topweek. Laat
je zien en horen en geniet vooral
van deze spetterende jubileumfeestweek.
Namens de Stichting SLOEP,
Wim Bekenkamp

Voorwoord
burgemeester
De feestweek komt eraan
en ook dit jaar heeft Stichting Sloep een prachtig programma
samengesteld.
Het programma biedt ruimte
voor vrolijke festiviteiten maar
ook voor herdenken. In deze
FeestSter leest u er alles over.
Vanaf Koningsdag op 27 april tot
Bevrijdingsdag op 5 mei staat er
op het weiland aan de NieuwLoosdrechtsedijk weer een grote
feesttent. Ruim een week lang
worden in en om de tent diverse
aantrekkelijke activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor
de jongsten worden er verschillende spellen georganiseerd,
uiteraard is er een vrijmarkt en
tijdens de ouderenmiddag worden de oudere dorpsgenoten in
het zonnetje gezet. En natuurlijk
zijn er fantastische feestavonden met spetterende optredens.
Stichting Sloep en alle vrijwilligers en sponsoren gaan er voor
zorgen dat het een mooie week
wordt. Het maakt mij trots om die
betrokkenheid en saamhorigheid
in Loosdrecht te zien. Laten we
er een mooi feest van maken!

WENST U EEN
GEKLEURDE
FEESTWEEK TOE!

KROMME RADE 6 KORTENHOEF
WWW.KWEKERIJOMEJOOP.NL

• eigen gekweekte perkplanten
• hanging baskets
• biologische kruiden & zaden
• vaste planten

Tot en met 30 juni 2018:

GRATIS
SOMFY
BUISMOTOR
inclusief afstandsbediening
Bij aanschaf van een knikarmscherm
type Sunmaster SunEye.
Vraag naar de voorwaarden.
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PROGRAMMA FEEST
& HERDENKINGSWEEK

di 01/05

vr 27/04

koningsdag
Vanaf 07.00 uur

Kindermarkt op de Nieuw Loosdrechtsedijk

08.00 - 09.00 u.

Lawaaiwedstrijd

11.30 - 17.00 u.

Fietsenrally

12.30 - 17.00 u.

Ponymiddag

12.30 - 14.30 u.

Spellencircuit, thema: Alle ballen rollen

14.00 - 17.00 u.

Schminkcircus

14.00 - 16.00 u.

Polsstokverspringen

14.00 - 15.00 u.

Hondenshow

14.00 - 18.00 u.

Attracties

15.00 - 17.00 u.

Paardenshows

15.30 - 16.00 u.

Kinder-disco

16.00 - 17.00 u.

De 4e Loosdrechtse Prutrace

Tot 21.00 uur

Oranjeborrel

14.00 – 16.00 u.
14.00 – 16.00 u.
19.30 - 22.30 u.

13.30 - 15.30 u.
15.00 – 17.00 u.
16.00 - 18.00 u.
18.00 - 21.00 u.
20.30 – 00.00 u.

Jeugd Zeskamp
Knutselmarathon
Panna Knock Out Toernooi
LUCHTBALLONNENFESTIVAL
Hollandse (bier)pullenfeestavond met
optredens van Geen Hofkapel & Lange Frans

do 03/05

10.00 - 11.00 u.

BootCamp by Marissa

11.00 - 15.00 u.

LOOSDRECHT LEKKER SPORTIEF
(info & demonstratie “markt” over diverse

15.30 - 18.30 u.

ZESKAMP MET o.a. STERKSTE MAN SPELLEN

19.00 - 20.30 u.

RONDE VAN LOOSDRECHT (jongeren ter plaatse

13.00 – 16.00 u.

WK VOETBAL!

15.00 - 17.00 u.

Badbeestjesrace

19.30 - 22.30 u.

11e Korenavond

dodenherdenking

sporten/activiteiten en lekkere foodstands)

19.30 - 20.30 u.

aanmelden / 15+ grote ronde wel via site).

11.00 - 17.00 u.

vr 04/05

Dodenherdenking

bevrijdingsdag

Feestavond met optreden van Bob van Veen

zo 29/04
10.30 - 18.00 u.
Vanaf 17.30 u.

Ouderenmiddag
WANDELING MET DIRK & JACOB DOETS
Super Bingo

wo 02/05

za 28/04

20.30 – 01.00 u.

2018

za 05/05

Jong geleerd… ! Mini graafmachines
van Everts GWW

SLOEPRally
MAALTIJD VOOR RALLYRIJDERS, SPONSOREN,
LIEFHEBBERS & VRIJWILLIGERS

13.00 - 15.00 u.

Presentatie/Lezing van de Historische Kring

13.00 - 17.00 u.

Klim omhoog & roets naar beneden
via de tokkelbaan

ma 30/04

13.00 - 17.00 u.

FEESTWEEKMARKT VOOR IEDEREEN

16.00 - 17.30 u.

KINDERPLAYBACKSHOW

13.30 - 15.00 u.

TALENT IN DE TENT

20.30 - 01.00 u.

Feestavond met optreden van Jamento

15.00 - 17.00 u.

Huttenbouwen

21.15 - 22.00 u.

Lampionnenoptocht met

18.30 - 23.00 u.

BESLOTEN BIJEENKOMST

Show- & Marchingband VIOS

voor SLOEPvrijwilligers

BELANGRIJK!
- VOOR DE VETGEDRUKTE ACTIVITEITEN DIEN JE JE VAN TE VOREN IN TE SCHRIJVEN!
EN!
INSCHRIJVEN? WWW.STICHTINGSLOEP.NL
- UITSLAGEN WORDEN BEKEND GEMAAKT IN DE NIEUWSSTER EN
OP DE WEBSITE VAN STICHTINGSLOEP.
- KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.STICHTINGSLOEP.NL
OF MAIL JE VRAAG NAAR INFO@STICHTINGSLOEP.NL
3

T. 035 5824916 M. 06 51377817 F. 035 5826374
E. info@wingelaarbv.nl W. www.wingelaarbv.nl

www.rallyevents.n l

4 bandenwissel 50 euro incl BTW
4 wielenwissel 20 euro incl BTW
distributieriem vervangen
vanaf 150,-- incl BTW exclusief materiaal

Adverteren in uw eigen regio, iets voor u?
Buitenreclame

Binnenreclame

LEDSCHERMEN

Hilversum - Loosdrecht
Laren - Maartensdijk

koppelingsplaten vervangen
vanaf 150,--incl BTW exclusief materiaal

‘s-Graveland - Loosdrecht

klein en groot Laswerk voor apk, bel voor de kosten.
Narrowcasting - Buitenreclame
Loosdrecht - info@screen4all.nl

www.screen4all.nl

€ 50,- per week
PER LOCATIE

Freek: T 06-12 11 69 68 - Maarten: T 06-13 43 58 17

€ 75,- p.mnd

Nieuwe Havenweg 16 D
Hilversum
035-5231530
Spanker 38, Loosdrecht
035 - 582 68 23

Westerlaan 40, De Bilt
030 - 273 32 97

RF Tweewielers staat voor:
- Kwaliteit (erkend leerbedrijf SBB)
- Geen afspraak nodig
- Gratis haal en brengservice
HKDQGVHQQLHXZHÀHWVHQPHWJDUDQWLH

- Klantgericht
- Zeer snelle service
- Laagste prijsgarantie op alle reparaties!
2RNYRRUDOXZYRRUNRPHQGHVFRRWHUVHUYLFH

Bij het inleveren van deze advertentie complete servicebeurt €

15,00]VVYÄL[Z
€ 62,50]VVYZJVV[LY

(heel 2018 geldig)

%LMGH]HEHXUWZRUGWXZÀHWVRIVFRRWHUJHKHHOQDJHNHNHQJHVWHOGJHVPHHUG
en schoongemaakt! U rijdt weer als nieuw en lachend de deur uit!
* excl. eventuele te gebruiken materialen, passende offerte bij brengen,
geen verrassingen achteraf.
4

Lindelaan 96A
1231 CN
Loosdrecht
www.rftweewielers.nl
035-6315223
Geopend: ma t/m za

Kindervrijmarkt

08.00u.

Ponymiddag

vr 27

Kindervrijmarkt op Koningsdag!
Op de stoep van de Nieuw Loosdrechtsedijk, tussen het St. Annepad en de
Laan van Eikenrode, zijn op Koningsdag
weer alle kinderen van Loosdrecht uitgenodigd om een zakcentje bij te verdienen
tijdens de traditionele kindervrijmarkt.
Let er wel op dat je niet óp de straat gaat
zitten want dan zal je moeten verkassen.

Houd jij ook zo van paarden en pony’s, net als de Koninklijke familie?
Alle prinsen en prinsessen van Loosdrecht
opgelet! Op vrijdag 27 april, op Koningsdag, zorgt manege Hallinckveld aan de
Nieuw Loosdrechtsedijk voor een prachtige ponymiddag op het Feestweiland! Iedereen die van paarden en pony’s houdt
is van harte welkom. Niet alleen om te
komen kijken, maar ook zijn er de gehele
middag ponyritjes en kan er volop worden
geknuffeld en gepoetst.

Tweedehands (speel-)goed, eigen maaksels en baksels, mooie acts. Laat u verrassen door de creatieve, kind-ondernemers van Loosdrecht en vergeet uw
portemonnee niet!!
Wij hopen weer op veel JONGE verkopers. De Vrijmarkt is niet bedoeld voor
commercie, in geen enkele vorm!
En omdat SLOEP alle jonge verkopers
deze plek biedt, hopen wij ook dat iedereen -kopers en verkopers- helpt bij
het schoonhouden van het marktterrein.

12.30u.

Ponyritjes en -shows
Om half 1 zullen de vorstelijk opgetuigde
pony’s op het Feestweiland aankomen
zodat jullie prinsheerlijk kunnen rijden. Om
3 uur beginnen de majestueuze shows
met onder andere een statig optreden van
Hallinckveld’s Carrouselteam, een prachtige kur op muziek van koninklijke Friese
paarden en schitterende vrijheidsdressuur!
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Manege & Dressuurstal Hallinckveld - www.hallinckveld.nl - 035 5821192

Spellencircuit
S
ll
i i
SPELLETJES OP KONINGSDAG…
LAAT DE BALLEN ROLLEN!!

Vergeet niet om aan het eind van de dag
je niet-verkochte handelswaar weer mee
naar huis te nemen.

08.00u.

12.30u.

Leeftijd: tot 12 jaar
Waar:
nabij de tent, op het feestweiland
Tijd:
van 12.30-14.30 uur

vr 27

Schminkcircus
S

VRIJDAG 27 APRIL
VROEG OPSTAAN!
We maken iedereen in het dorp vrolijk wakker met de gezelligste en
lawaaierigste optocht van het jaar
OP JE EIGEN VERSIERDE FIETS.
Een paar dagen bonen-uit-blik eten en
je hebt de beste spullen om je ﬁets vol

Fietsenrally
Een mooie ﬁetstocht op Koningsdag!
‘Ken uw streek’ is de jaarlijkse ﬁetstocht
langs een prachtige route waar onze
vaste ﬁetsfans al maanden naar uit zien!
Het is een tocht door en in de omgeving van onze mooie gemeente Wijdemeren. Afwisselend richting Hilversum,
Westbroek, Lage Vuursche, Weesp,
Loenen, Maarssen, en verder. Zo’n 20
à 25 km en altijd weer met plekjes die
velen verrassen.
U krijgt een duidelijke routebeschrijving
mee en, voor wie nog wat extra’s wil,
een quiz met vragen en puzzels op en
over de route. ‘Fraternitas’ verzorgt deze
ﬁetsenrally al vele jaren met als start- en
eindpunt het Feestterrein. Vertrek tus-

14.00u.

vr 27

Wat is Koningsdag zonder prinsen en
prinsessen?
Dat is als een tijger zonder strepen, of als
een clown zonder rode neus... Dus kom
je ook dit jaar weer gratis laten schminken in de Feesttent! Hoeveel tijgers,
leeuwen, vlinders, clowntjes en andere
mooie creaties zullen we dit jaar zien tijdens het schminkcircus?

te hangen met herrieschoppers. Verzamelen doen we bij De Emtinckhof om
08.00 uur.

De schminkkist staat al klaar, dus
kinderen, komen jullie maar :-)

Dus HATSJEE, UIT DE VEREN
en meedoen met het leukste
FIETSKABAAL van het jaar:
DE LAWAAIWEDSTRIJD!

11.30u.

vr 27

Kom, en doe mee met het
spelletjescircuit!
Natuurlijk is Koningsdag pas een échte
feestdag met de leuke spelletjes op het
Feestweiland! Dit jaar staan er allerlei balspelletjes klaar, dus laat ze maar rollen...
Kegelen, knikkeren, ﬂipperen, rollen, stuiteren, gooien, schieten en wat kun je nog
meer met een bal?
Neem familie en vriendjes mee om je te
laten aanmoedigen of misschien zelfs om
mee te doen.

Als je aan de marktmeesters Hennie
en Tjamke laat zien dat je opgeruimd
hebt ontvang je ook nog een beloning!!

Lawaaiwedstrijd

vr 27

Hondenshow
Martin Gaus’ Hondenschool Renga
verzorgt op Koningsdag weer leuke
demonstraties en meedoe-activiteiten op hondengebied. Dit jaar demonstreren we de nieuwe hondensporten Flygility en Hoopers Fun.

vr 27

sen 11.30 uur en 13.30 uur. Inleveren
van de ingevulde vragenlijst kan tot uiterlijk 17.00 uur bij onze kraam op het
Feestterrein, net binnen het toegangshek dichtbij de rotonde. Elke deelnemer
draagt 1,- euro bij in de kosten. Voor wie
de ingevulde vragenlijst inlevert is er ook
nog een kans om een prijs te winnen! Iedere deelnemer krijgt sowieso een aardigheidje bij vertrek! Denkt u er wel aan
om bij het weer van de dag passende
kleding mee te nemen, een pen en een
goed ﬁetshumeur om zo’n twee uur te
ﬁetsen? (stops niet meegerekend). Tot
ziens op het Feestterrein of bij een van
de controleposten onderweg!
‘Fraternitas’.

Vanaf 14.00 uur start ons royal demoteam Renga met spetterende demonstraties op het gebied van Hoopers Fun,
Flygility en Jacht. U zult versteld staan
wat je een hond allemaal kunt leren op
het gebied van apporteren, gehoorzaamheid en sport. U kunt kennis maken met
deze nieuw hondensporten die geschikt
voor jong en oud.
Meedoen met je eigen hond?
Het leukste is natuurlijk om na aﬂoop zelf
deze sporten te proberen. Na de demo

14.00u.

vr 27

is er volop gelegenheid om mee te doen
met de diverse fun- en balansparcoursen. Deze zijn geschikt voor jonge en
oudere honden. Ook de kids kunnen na
aﬂoop van de demo weer met hun eigen
hond meedoen en krijgen ze een heus
diploma. Voor jonge pups hebben we
een mini-kussenstormbaan en rariteitendoolhofje opgezet. We sluiten om 15.00
uur af met een indrukwekkende demo
van Paard en Hond. Aanmelden voor de
workshops en kennismaken met hondensporten kan ter plekke.
Voor vragen:
Petra Wouters
Martin Gaus Hondenschool Renga
035-5820222
www.hondenschoolrenga.nl

kijk voor uitslagen & foto’s op www.stichtingsloep.nl
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Hendrik van Loenen
VERHUUR - CONTAINERS - SCHAFTUNITS
GROND EN SLOOPWERK
ZAND - GRIND - GROND

HILVERSUM - TEL: 06-53943244

voor al uw feestelijk drukwerk
ma- t/m vrijdag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

ŅŅ'NMDGFTKLHGGPUQNKFGƈPCPEKNGƈUECNGGPCFOKPKUVTCVKGXGDCUKU
'GPDCUKUYCCTWCNUQPFGTPGOGTQRMWPVDQWYGP
2GTUQQPNKLMGPQROCCV$GVTQWYDCCTGPXGTVTQWYFŅŅ

YYYUJCOTQEMCFXKGUPN
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DEGIJSBRECHT

meubels

Trendy Damesmode

gordijnen
houten jaloezieën

wenst u een hele
GEZELLIGE Feestweek

verlichting
verf & behang
interieur advies
woonaccessoires

Tijdens de
gehele Feestweek
op vertoon van
deze advertentie
op 1 artikel
naar keuze

We make you feel good !
Gijsbrecht van Amstelstraat 172
Hilversum
de-huiskamer.nl

20%
KORTING

CAMBRIDGE
Herenmode

N E W
STYLE

Gijsbrecht van Amstelstraat 167-169 - 1214 AX Hilversum - 035 - 6216641
info@cambridgemode.nl - www.cambridgemode.nl

Het grootste
kookwinkeltje
van ‘t Gooi!

ZONNEN
voor een
vaste lage prijs
t/m 20 min.

12,95
Dagelijks open van
8.30 tot 22.00 uur en
in 't weekend tot 20.00 uur
zonder afspraak
WWW.BALTHAZARKOOKWINKEL.NL

Gijsbrecht 164, Hilversum

Gijsbrecht van Amstelstraat 240 Hilversum
035 647 38 83
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Gijsbrecht v Amstelstraat 165
Hilversum

JACHTHAVEN DOORNBOS
www.jachthaven-doornbos.nl

Direct gelegen aan de 5e plas. Electra en water op de steiger.
Gratis parkeren op winterstallingterrein.
Service & onderhoud aanwezig.

Willibrorduslaan 101 - 1216 PA Hilversum
Tel.: 035 - 58 27 442 - Mob.: 06 - 53 13 23 28

Email: john.vanderklooster@hetnet.nl

Herenweg 21  Loosdrecht (3625 AA Breukeleveen)  tel. 035-582 46 54


Recreatiecentrum Mijnden
varen en kamperen

ĞŝůďŽŽƚͲΘƐůŽĞƉǀĞƌŚƵƵƌ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ƚĞƌƌĂƐ͕
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ͕ĨĞĞƐƚĞŶΘďĂƌďĞĐƵĞƐ

Dagkaart trailerhelling
incl. parkeren € 16,50
Seizoenspas trailerhelling
01-04 tot 01-10 voor € 150,-

Bloklaan 22a
Loosdrecht
www.mijnden.nl
0294 - 233165

Ligplaats en trekkershut
v.a. € 50,- per nacht

ƵǁĞϮϬභ<ŽƌƚĞŶŚŽĞĨභt͘ŽƚƚĞŶŚŽŵĞ͘Ŷůභd͘ϬϯϱͲϱϴϮϯϯϯϭ

LEKKER,
NU OPEN
IN LOOSDRECHT
Velodrôme Wielersport
• 100% wielersportbeleving
• groot aanbod topﬁetsen,
accessoires en kleding
• cursussen en gedegen advies
• exact op maat gemaakte frames

Nieuw Loosdrechtsedijk 204
1231 LE Loosdrecht

met Bike Fitting Tool

Raceﬁetsen / MTB’s / cyclocross /
gravelbikes / kleding / accessoires

IJsboerderij van Herk
Oud Loosdrechtsedijk 38A
Loosdrecht
035-5826485

   
Wordt op locatie geproduceerd
en geassembleerd.

Volg ons:

De Zodde 2, 1231 MB Loosdrecht
T 035 - 888 76 71 E info@velodromewielersport.nl

velodromewielersport.nl

info@caravanparkvandewetering.nl
www.caravanparkvandewetering.nl

www.ijsboerderijvanherk.nl

Logistiek op grote Hoogte
wate rsport

CLUYSENAAR

^ĞƌǀŝĐĞZĞƉĂƌĂƟĞKŶĚĞƌŚŽƵĚsĞƌŬŽŽƉDŽƚŽƌĞŶ

29((5=,9/<<9
/01:,5.965+>,92,5

Herenweg 21 3625AA Breukeleveen
Tel. 035-577 98 55 Mob. 06-31 69 85 01
www.molenaarwatersport.nl

3VVZKYLJO[;LS 
^^^JS\`ZLUHHYUS
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Overige attracties 14.00u. vr 27

Afgelopen jaar is door de slechte
weersomstandigheden het polsstokverspringen niet doorgegaan.
Maar wegens het grote succes van
de voorgaande jaren zal er dit jaar
voor de 13e keer polsstok worden
gesprongen op het Feestweiland.
We hopen dit jaar namelijk op heerlijk voorjaarsweer!
De wedstrijd zal zowel voor de junioren
als voor de senioren op vrijdag 27 april
2018, Koningsdag, plaatsvinden. De juniorenwedstrijd (t/m 15 jaar) zal verdeeld
worden in een jongens- en meisjesklasse. Bij de senioren wordt de wedstrijd
verdeeld in een heren- en damesklasse.
Iedere deelnemer maakt twee wedstrijdsprongen, waarvan de verste sprong
meetelt voor het eindklassement. Ook is
er tevoren gelegenheid voor een oefensprong. In alle klassen winnen de beste
drie springers een heuse beker en de
winnaar van de volwassenen (man of
vrouw) mag tevens voor een heel jaar
de wisselbeker mee naar huis nemen.
Deelnemers hoeven niet zelf voor een
polsstok te zorgen, deze zijn ter plaatse
aanwezig. Ook aan de innerlijke mens
is gedacht, want op het Feestterrein is
volop gelegenheid om wat te eten en te
drinken. De polsstokspringbak zal voor
dit evenement weer speciaal worden ge-

Op het Feestweiland heeft Partykist
uit Hilversum weer diverse attracties
geplaatst.
Zo kunnen de waaghalzen klimmen in de
klimtoren van 7 x 7 meter; de duikelaars
springen in het speelpaleis; de durfals obstakels trotseren op een hindernisbaan van
14 meter lang en de diehards hun kracht

graven bij de tent op het Feestweiland,
gelegen aan de Nieuw Loosdrechtsedijk.
De wedstrijd voor de junioren begint rond
14.00 uur en rond 15.00 uur zal de seniorenwedstrijd beginnen. Inschrijven voor
het polsstokspringen kan vanaf 13.00
uur. Aansluitend is de prijsuitreiking.
De wedstrijd wordt georganiseerd door
de Loosdrechtse vriendenclub ‘de Modderkruipers’. In 2015 was de winnaar
van de ‘Barry van de Bunt Groen en
Civiel’-wisselbeker Johan Zeldenrijk met
een nieuw record van 9,06 m!! Jaco
Zeldenrijk eindigde als tweede na zijn
broer, en meervoudig kampioen Floris
Dukel werd derde. Wordt het weer een
strijd tussen de broertjes of gaat Floris Dukel voor een verrassing zorgen??
Knip onderstaande coupon uit en
lever hem in bij de organisatie op Koningsdag! Zonder coupon mét handtekening wordt niet gesprongen!!

Kinder-disco
Koningsdag, 27 april van 15.30 tot
16.00 uur is de dansvloer in de Feesttent gereserveerd voor de kleinste
fuifnummers en pretletters.
Heb je al geoefend voor de ‘Fitlala’? Want
daar gaan wij zeker op dansen! Maar

4e Prutrace
Wie durft het aan om met de 4e Loosdrechtse prutrace mee te doen??
De race houdt het volgende in:
Na het polsstokspringen (wanneer de
pakken toch al nat zijn) wordt achter de
Feesttent een parcours uitgestippeld
waarbij diverse sloten moeten worden
getrotseerd, zowel in de lengte als in de
breedte…
Het belooft weer een spectaculaire
race te worden, georganiseerd door vrien-

POLSSTOKSPRINGEN 2018





Geboortedatum:

Handtekening:

Handtekening ouders/verzorgers
voor 16 jaar

• In verband met de veiligheid wordt geadviseerd stevig schoeisel
(hooggesloten stevige schoenen) te dragen tijdens de sprongen!
• Alle sprongen worden begeleid door ervaren polsstokspringers!



Naam:

en moed tonen op een bungeerun voor de
kids met lef! Kortom, genoeg voor vermaak
voor jong en oud. Jullie mogen naar hartenlust springen, klimmen, rennen, rollen
op, aan en rond de attracties, maar houd
je wel aan de aanwijzingen van de medewerkers van Partykist en van de stichting
SLOEP. Deelname is op eigen risico!

15.30u.

vr 27

ook gouwe ouwe als de ‘Chocolate’, de
‘Hokey Pokey’ en - de favoriet van onze
DJ’s - de ‘Tsjoe Tsjoe Wa’, staan op de
playlist. En natuurlijk gaan we uit ons dak
met ‘Hoofd Schouders Knie en Teen’ en
de ‘Pinguïndans’.
Kom je ook ?!

16.00u.

vr 27

denclub De Modderkruipers, dus zorg dat
je er bij bent. Opgeven kan vanaf 15.00
uur in de keet bij het polsstokspringen. Als
vrijwilliger kan je je aanmelden bij Richard
de Wild 06-27090432, graag zo spoedig
mogelijk in verband met inplannen. Onder de 16 jaar is de ‘eigenrisico-coupon’
ondertekend door je ouders een vereiste.
Voor boven de 16 zijn coupons ter plaatse
aanwezig. Er zijn prachtige prijzen gesponsord door Everts Grond-, Weg- en
Waterbouw.

PRUTRACE 2018

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening:

Handtekening ouders/verzorgers
voor 16 jaar



Polsstokspringen 14.00u. vr 27

• In verband met de veiligheid wordt geadviseerd stevig schoeisel
(hooggesloten stevige schoenen) te dragen tijdens de sprongen!

Overlast en afsluitingen
Vanaf Koningsdag (vrijdag 27 april) tot en met Bevrijdingsdag (zaterdag 5 mei)
genieten we samen van de ‘Feestweek Loosdrecht’. Maar… daar waar meer
dan ‘een paar mensen’ bij elkaar komen, is er al snel sprake van overlast.

Oranjeborrel
Koningsdag is hét moment dat Loosdrecht samen borrelt. Dan ontmoet
je vrienden, familie, buren, kennissen
en alle andere Loosdrechters en vieren we samen de start van een gezellige Feestweek.

Die overlast beperken wij ‘samen’ door buiten het Feestterrein geen rottigheid uit
te halen en de geluidsoverlast te beperken. Voor sommige evenementen wordt de
rijbaan van de Nieuw Loosdrechtsedijk tussen het voormalige gemeentehuis en De
Beukenhof afgesloten; ook dat geeft overlast.
Wanneer zijn de afsluitingen:
• Vrijdag 27 april, Koningsdag van 07.00 tot 13.00 uur;
• Zaterdag 28 april, de Ronde van Loosdrecht van 17.00 tot 21.00 uur

Met een hapje en een drankje wordt het
dorpsfeest compleet en na alle activiteiten op het Feestweiland sluiten we samen Koningsdag af en bereiden we ons
voor op de Feestweek. De kinderen
vermaken zich heerlijk op het Feestweiland en in de zandbak van Everts terwijl
de volwassenen het terras gebruiken
om te chillen en te kletsen.

Géén afsluiting maar wél even goed opletten:
• Dinsdag 1 mei tussen 13 en 17 uur als de ouderen
onze feestlocatie komen bezoeken;
• Zaterdag 5 mei tussen 21 en 22 uur, wanneer de jongsten
samen met hun ouders meelopen in de lampionnenoptocht.
Verder moet u rekening houden met meer verkeerbewegingen en voetgangers op dit
gedeelte van de Nieuw Loosdrechtsedijk dan u normaliter gewend bent. Houd een
beetje rekening met elkaar!

Rond negen uur is het uit met de pret
en kan Loosdrecht voldaan naar bed...
9

tot 21.00u.

vr 27

Fysiotherapie
Loosdrecht


Harald Erdmann
Oud Loosdrechtsedijk 16A
Tel. 035-5826250
www.fysiotherapieloosdrecht.nl





 
 





makelaars
WENST U EEN
FEESTELIJKE WEEK TOE!

veermanmakelaars.nl
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Bootbouwschool, Houten Vletten en Sloepen, Jachthaven
WWW.SCHERPEL.NL

en
de thuiinshheatvnatuurgebied

WWW.ZEILSCHOOLDEVUURTOREN.NL
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BootCamp
Wanneer? zaterdag 28 april
Hoe laat? van 10 tot 11 uur
Waar?

bij de Feesttent

Wat?

BootCamp by Marissa

Wil jij de feestweek ook sportief beginnen? Doe dan mee met de bootcamp
van Marissa! Het doel is om samen lekker actief bezig te zijn, niet om met de
tong op de knieën de eindstreep te halen. Dus wees niet bang, iedereen boven de 16 kan mee doen!
Wat is Bootcamp?
Bootcamp is in groepsverband sporten
in de buitenlucht onder begeleiding van
een trainer. Is binnen in een sportschool
trainen niks voor jou? Maar wil je wel ﬁt,
sterk, soepel, strak én in de buitenlucht
in beweging zijn? Dan is Bootcamp echt
iets voor jou!

Lekker sportief
Dat sportief zijn en eten samen gaan,
wordt door stichting SLOEP aangetoond met dit nieuwe evenement tijdens de Feestweek.
Op zaterdag 28 april van 11.00 tot
15.00 uur wordt het een drukte van
belang en kan iedereen iets naar zijn of
haar gading vinden, doen, bekijken, beluisteren en natuurlijk proeven.

10.00u.

za 28

Zeskamp

De Bootcamp Team training:
De ideale work out om je sterk, strak,
slank en energiek te voelen in een uitdagende omgeving zoals strand, bos, park
of SLOEP’s Feestterrein!

Het hoogtepunt van de Feestweek!
Dat mag toch wel gezegd worden van
de zeskamp. Daarom, ook dit jaar is
de Feestweek pas weer compleet
met de zeskamp! Op zaterdagmiddag
28 april worden maximaal 8 teams
getest op intelligentie, spierkracht,
uithoudingsvermogen en teamwork.

Kenmerken bootcamp training
De belangrijkste kenmerken voor een
Bootcamp Team training zijn:
• Sporten met plezier
• Actief bewegen in de buitenlucht
• Uitdagende omgeving
• In groepsverband je conditie en
je (spier-)kracht verbeteren
• Fit en soepel worden (of blijven)
• Op je eigen niveau trainen
• Afwisselende en uitdagende
trainingen o.l.v. een ervaren
en professionele trainer

Het enthousiasme is zo groot dat er nu
(op 2 april) al vier teams ingeschreven
zijn. Deze teams kent u vast al, zij maken de zeskamp tot hun traditie!
Haast je, want vol = vol!!
Niet alleen de teams hebben een uitdaging deze middag… Ook de organisatie
van deze zeskamp stond v oor een ﬁkse
uitdaging! Het organisatieteam van vorig
jaar was nieuw en wat deden ze het goed!
Dus ook dit jaar staan ze er weer en gaan
ze ervoor! Dit organisatieteam bestaat uit
vier enthousiaste vrijwilligers die al jaren
meedoen aan de zeskamp en andere
evenementen binnen SLOEP. Er is dit jaar
een aantrekkelijk programma ontwikkeld
waarbinnen de teams worden uitgedaagd
om op leuke sportieve onderdelen de strijd
met elkaar aan te gaan. Voor de toeschouwers wordt het een geweldig spektakel
om te bekijken. Zoals gebruikelijk zal er
voldoende water aangevoerd worden en
in combinatie met de nodige hindernissen
belooft dit een spektakel voor zowel deelnemers als toeschouwers. Om het geheel
compleet te maken is er dit jaar weer een
STERK-spel i.s.m. ‘De Sterkste Man’.

Gewoon doen! Een mooie start voor
jouw ‘gewoon lekker in je vel voelen’.

11.00u.

za 28

alles vertellen over de mogelijkheden die
er op sportief gebied in ons dorp te vinden zijn. Sporten doe je in Loosdrecht!
Geef je op!
Interesse om mee te doen, zowel voor
LEKKER als voor SPORTIEF, geef je
dan op via tjamke@stichtingsloep.nl of
via onze website www.stichtingsloep.nl.

za 28

Welke spellen gaan gespeeld worden?
Nee, dat gaan we niet verklappen.
Wat we wel verklappen zijn de namen
van de spelen, die wel heel Loosdrechts
zijn: we hebben de spellen Tjalk, Optimist, Jol, Pampus, Regenboog, Schouw
en Schakel genoemd. Pas nadat de
ploegen op 28 april hun jokers hebben
ingezet zullen we bekend maken wat de
inhoud van de spellen is. Kortom, verrassing op verrassing.
Inschrijven:
Stuur een e-mail naar Jenny Sülter
( jennysulter@hotmail.com) of Peter Op
de Beek (pjamopdebeek@hetnet.nl).

SLOEP
Loterij

!

De enthousiaste vrijwilligers van
stichting SLOEP komen vanaf 16
april weer bij u aan de deur om
loten voor de SLOEP-loterij te
verkopen. De prijs van een lot is
slechts 2 euro.
Heeft u geen kleingeld in huis? Geen
probleem! Een van de verkopers
heeft een pinautomaat op zak! De loten zijn ook te koop op het Feestterrein, maar… OP=OP! De trekking:
na de Feestweek. De uitslag: website en facebookpagina van stichting
SLOEP en De NieuwsSter.

Ronde van Loosdrecht za 28

Lekker
Op het Feestweiland vindt u een gezellige foodcorner met verrassende lekkernijen om direct te proeven én om mee te
nemen. Veel van de heerlijke producten
komen uit ons eigen Loosdrecht!

Op zaterdag 28 april 2018 van 19.00
uur tot circa 20.30 uur worden de
sportievelingen onder ons weer uitgedaagd mee te doen aan de hardloopwedstrijd de ‘Ronde van Loosdrecht’.
Een echt traditioneel evenement.
Aanmoedigen is trouwens ook geweldig leuk! Ook dit jaar is ervoor
gekozen om zowel de ‘kleinere’ als
de ‘grotere’ ronde te lopen. Je kunt je
inschrijven bij de start/ﬁnish

Sportief
Vertegenwoordigers van diverse verenigingen promoten hun sport en kunnen u

EHBO-Loosdrecht
Vanaf de oprichting van stichting
SLOEP in 1995 en daarvoor al ter
ondersteuning van de door de VVVLoosdrecht georganiseerde activiteiten stonden de vrijwilligers van
de EHBO-Loosdrecht paraat aan de
zijlijn. Nooit verzuimd en altijd met
gedrevenheid en passie voor hun
taak… het helpen van mensen!

tot 15.30u.

Je ziet ze wel en je weet niet beter dan
dat ze er altijd zijn. Maar zo vanzelfsprekend is het niet. Opleidingen volgen én
bijhouden, alleen om u en mij te kunnen helpen als het er op aankomt is.
ook voor de EHBO-er geen sinecure.
EHBO-Loosdrecht zoekt naar meer van
dit soort gedreven mensen.
Interesse: www.ehboloosdrecht.nl

De kleine ‘Ronde van Loosdrecht’
De kleinere ronde is voor de jongste lopers. De iets oudere jonge lopers komen
dan een aantal keren voorbij aan start/
ﬁnish. En dat is uiteraard voor zowel de
lopers als voor het publiek erg leuk.
Kleine Ronde van Loosdrecht:
Lengte 500 meter
Starttijd
(1 ronden)
- meisjes 6-7 jaar
± 19.00
- jongens 6-7 jaar
± 19.05

Lengte 1000 meter
(2 ronden)
- meisjes 8-9 jaar
- jongens 8-9 jaar
- meisjes 10-11 jaar
- jongens 10-11 jaar
Lengte 1500 meter
(3 ronden)
- jongens en
meisjes 12-14 jaar
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De Grote Ronde van Loosdrecht
Na drie succesvolle jaren organiseren we
dit jaar wederom de “Grote Ronde” Lopers
van de Grote Ronde gaven aan, dat ze liever
één grote, dan tien kleine rondjes wilden lopen. De categorie 15+ zal de ‘Grote Ronde
van Loosdrecht’ gaan lopen. Als je jonger
dan 15 jaar bent, maar de Grote Ronde
aan kunt en ook liever loopt, dan de Kleine
Ronde, dan ben je van harte welkom.
Grote Ronde van Loosdrecht:
Lengte 5000 meter
(1 grote ronde van 5 km) Starttijd
- dames en heren
± 20.10
(vanaf 15 jaar)
Voor de Grote Ronde van Loosdrecht
moet je je vooraf per email inschrijven:
monique@stichtingsloep.nl. Voor de Kleine Ronde inschrijven tot 5 minuten voor
de wedstrijd.

Starttijd
± 19.10
± 19.20
± 19.30
± 19.40
Starttijd
± 19.50

19.00u.

H

Al ruim 20 jaar
voor hem en haar

je
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Kapsalon Schoonheidssalon Snelbruiner
MicroSkinPolisch / IPL

Wout en Jolanda van der Linden
Nootweg 61, 1231 CR Loosdrecht

tel. 035 582 72 21
www.knippandje.nl

Landgoed de Rading
Winkel, Lunch en Tuinderij

Bouwkundig Ontwerp & Adviesbureau

Rading 1B
1213 RK Hilversum
www.landgoedderading.nl
Winkel en Lunch:
landgoedwinkel@xs4all.nl
tel. 06 283 60 786 (Julien)
Tuinderij:
www.csa-landinzicht.nl
tel. 06 523 36 247 (Wietse)

Bezoekadres: Oud Loosdrechtsedijk 69b - 1231 LR Loosdrecht
Postadres: Postbus 152 - 1230 AD Loosdrecht
tel. 06 52358551 - mail: wim@boaw.nl

Nootweg 30
tel.: 06 300 94 105

Tijdelijk of permanent
onderdak?
Wij hebben ruimte voor uw:
-

06-29041257
www.arjanvanwoudenberg.nl

Caravan
Vouwwagen
Boot op trailer
Aanhanger
Camper
Auto
Oldtimer
Motor
En nog veel meer ……..

Uw eigendom
veilig van de straat!
Bel Gert of Marjan Zagt:
035 – 582 1326 of 06 – 1027 6728
Oud Loosdrechtsedijk 16
1231 NA Loosdrecht

ONTWIKKELD
ONTWIKKELD VOOR
VOOR B-E
B-E RIJBEWIJS
RIJBEWIJS

c.v.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Noordereinde 171
1243 JP ’s-Graveland
Tel. 035 - 656 12 87
Fax 035 - 656 22 38

NIEUW
Sleutel
Service

huurprijs € 175,=/dag
Kon. Wilhelminaweg 259 | 3737 BA Groenekan | T. 0346-259600

Winkeltijden: Maandag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 uur, zaterdag gesloten

www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl
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www.beautysalonﬁore.nl

MDDUHUYDULQJLQµW*RRL

035 - 533 85 65 - info@beautysalonﬁore.nl
van Mijndenlaan 11, 1231 XA in Loosdrecht

Brinklaan 18a, 1404 ET Bussum, tel: 035 ± 692 10 55, www.floberg.nl,

Ongediertebestrijding
LOONBEDRIJF GROEN-, GROND-, EN INFRAWERKEN

Egelshoek 9 A
1213 RD Hilversum

035 - 544 76 38 | 24/7 bereikbaar

T +31 (0)35 - 577 13 71
M +31 (0)6 - 537 741 58

Alexander Kroon
+

Nootweg 31
1231 CP LOOSDRECHT

E-mail: info@vermex.nl
Internet: www.vermex.nl

ONGEDIERTEBESTRIJDING | HOUTBESCHERMING |
BOUWKUNDIGE PREVENTIE & INSPECTIE

www.loonbedrijfvdmeent.nl

Nootweg 59
1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-2400123
Neuweg 24
1211 LW Hilversum
Tel. 035-6249960
info@buffingoptiek.nl
www.buffingoptiek.nl

Jacques Maas

Monturen - Zonnebrillen
Oogmeting - Contactlenzen
kinderbril.com

AANNEMERSBEDRIJF

De Echte Bakker

Nootweg 22, tel (035) 58 23 847, Loosdrecht
jacques.maas@echtebakker.nl
www.maas.echtebakker.nl

bouw - verbouw - onderhoudswerken

LOOSDRECHT
Nieuw Loosdrechtsedijk 172 s Tel. 035 - 582 65 37

eGYM

RESULTAAT GEGARANDEERD!

“Toen ik de eGYM cirkel op de beurs in Köln zag
wist ik meteen dat ik dat moest hebben.
Ik heb in mijn hele sportloopbaan nog niet zo’n
vooruitstrevend product gezien.”,
aldus Bert van Haren

Via een persoonlijke chip
worden je gegevens behouden
en dat is tevens ook het enige
dat je nodig hebt om aan de slag te gaan.
De oefeningen kunnen simpelweg niet fout en je hebt gegarandeerd resultaat. Wat ook belangrijk is, is dat je per toestel een
krachtmeting krijgt.
Binnen enkele seconden weet je je kracht per onderdeel en weet
je dus ook met hoeveel kilo je kan trainen. De computer rekent
het helemaal voor je uit.

D
NIET GOE
UG
GELD TER
!
GARANTIE

DE VOORDELEN VAN eGYM
- De toestellen werken
volautomatisch via je
persoonlijke chipkaart
- Daardoor train je snel, veilig
en bovendien heel eenvoudig
- Efficiënt trainen zonder
wachttijd
- Complete training in
slechts 30 minuten

FRANCISCUSWEG 247, 1216 SG HILVERSUM * 035 - 623 71 44 * RECEPTIE @ VANHARENSPORT.NL
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Feestavond

20.30u.

za 28

Maaltijd

Wanneer iedereen is bijgekomen van
Koningsdag en zich overdag lekker
sportief heeft beziggehouden op het
feestterrein is het tijd voor de eerste
echte feestavond van deze jubileum
Feestweek.

Ook dit jaar is er weer een gezamenlijke maaltijd na aﬂoop van de
rally van 17.30 tot 21.00 uur. Wij nodigen alle rallydeelnemers uit om
in de Feesttent aan lange tafels,
samen met onze vrijwilligers en andere betrokken Loosdrechters, van
een heerlijke maaltijd te genieten.
De prijs? U kunt het er zelf niet voor
bereiden! Maaltijd: 13,50 euro per persoon, drank op eigen kosten. Doet u

Vanaf 20.30 uur brengen Jan en Lesley
iedereen, met hun vrolijke gouwe ouween hedendaagse hits, helemaal in de
feeststemming. Wanneer de voetjes van
de grond zijn en iedereen de kelen heeft
gesmeerd komt Bob van Veen voor ons
optreden. Bob van Veen is een echte
volkszanger, wij kunnen dus allemaal uit
volle borst meezingen met zijn repertoire.
Deze eerste feestavond belooft een waar
feest(je) te worden.

Dus… volgend jaar snel inschrijven!
Bij de start krijgt ieder team een deelnemersnummer met routeboek! U bent
met uw rallycrew van harte welkom vanaf
10.30 uur in de Feesttent op het Feestterrein aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Vanaf
12.15 uur wordt gestart. Bij redelijk weer
kan er gewoon op de rijplaten en ‘voorzichtig’ op een deel van het feestweiland worden geparkeerd. Indien het zwaar regent of
geregend heeft, bekijken we of we moeten uitwijken naar rijplaten èn de rijbaan en
eventueel deels St. Annepad. Volg de aanwijzingen van onze verkeersregelaars! Bij
terugkomst dan niet op weiland parkeren,
maar zoveel mogelijk in de wijk of het oude

Wij zoeken de jonge talenten van
Wijdemeren! Het podium in de Feesttent in Loosdrecht staat op maandag
30 april van 13.30 tot 15.00 uur klaar
voor alle kinderen die hun kunsten
willen vertonen voor een fantastisch
publiek.

zo 29

parkeerterrein van de brandweer. De rally
heeft een gemiddelde rijtijd van ongeveer
4 uur (als u zich aan de opdrachten houdt).
Wat u nodig heeft: een vrolijk humeur, een
goed stel hersens, een kiene navigator en
passagiers die goed opletten. Denkt u ook
aan pen, loep, markeerstift, plakband…,
want je weet toch maar nooit! De stichting SLOEP zorgt onderweg op een BRC
(Bemande Route Controle) voor gratis kofﬁe of thee. Frisdrank e.d. zijn daar tegen
betaling verkrijgbaar.

Ben je heel goed, nog niet ontdekt en heb
je een leuke act als cabaretier, muzikant,
zanger, danser, acrobaat, goochelaar of
acteur en wil je dat graag aan iedereen laten horen en zien, dan is ‘Talent in de Tent’
jouw grote kans! Wil je alleen of samen

Ben je 6 jaar of ouder? Kom dan op 30
april om 15:00 uur samen met de buitenschoolse opvang van Eigen&Wijzer
hutten bouwen op het Feestterrein!
Stapels hout en bakken spijkers staan
voor je klaar om te bouwen aan jouw
eigen droomhut. Net als andere jaren
wint het team met de mooiste hut een
leuke prijs. Vraag vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen, neefjes en nichtjes of
ze samen met jou een super bouwteam
willen vormen. Een team bestaat uit ongeveer zes kinderen en mag worden
geholpen door maximaal drie volwassenen. Heb je geen team, dan delen we
je in bij een ander team. Het thema is

VRIJWARINGSVERKLARING
Voor u vertrekt moet de bestuurder/
eigenaar van de auto een vrijwaringsverklaring ondertekenen. Let wel: dit
is een navigatierit en dus absoluut géén
snelheidsrit. Als u goed navigeert komt
u op de mooiste plekjes en treft u in de
berm de goede controlebordjes aan. De
aangetroffen letters of cijfers vermeldt u
op een deelnemerskaart, die u tezamen
met het routeboek bij de start in ontvangst neemt.

13.30u.

ma 30

met je vereniging, theater- of toneelgroep
die speciale act opvoeren, geef je dan op
(vóór 26 april) via tjamke@stichtingsloep.
nl. De act mag niet langer dan 5 minuten
duren en informatie over de mogelijkheden
voor geluid en podiumruimte kan worden
verkregen via bovenstaand e-mailadres
of telefoonnummer 06-2523 2854. Een
kleine commissie van deskundigen beoordeelt de acts op muzikaliteit, originaliteit en
enthousiasme. Verliezers zijn er nooit want
iedereen wint een goed advies en krijgt
een leuke verrassing.
P.S. Geef je snel op want vol = vol!

Huttenbouwen

INSCHRIJVING
Inschrijving gesloten!!

zo 29

niet mee met de rally maar wilt u, met
uw gezin, gezellig komen mee-eten,
graag uiterlijk 26 april opgeven via de
site www.stichtingsloep.nl klik op feesten herdenkingsweek en daarna op 30
april, of op de site www.rallyevents.nl
(hier staat ook de uitslag van 2017…
goed voor de onderlinge competitie!)
Alleen voor hen die zich hebben opgegeven, reserveren wij een plaatsje in de
Feesttent!

Talent
T
l t in
i de
d Tent
T t

14e SLOEP autorally
Vanaf de eerste rally in 2004 mocht
de SLOEP-rally zich verheugen op
een jaarlijks stijgend aantal deelnemers. De 14e rally wordt voor u samengesteld, beschreven en verzorgd
door Henny Miltenburg, (RallyEvents)
i.s.m. enkele SLOEP - vrijwilligers.
Honderd teams kunnen deelnemen.
De inschrijving is inmiddels gesloten!
Het maximale aantal was al halverwege maart 2018 gehaald!

voor Rallyrijders, sponsoren,
liefhebbers en SLOEP-Vrijwilligers

15.00u.

ma 30

dit jaar ‘Lente’. Uiteraard geeft de jury
meer punten wanneer dit thema tot uiting komt in jullie hut. Je mag vijf attributen van thuis meenemen die passen bij
dit thema. Denk aan tijdschriften, oude
lappen, papieren bloemen of andere zelfgemaakte items. Waardevolle spullen zijn
niet toegestaan. Kom in oude kleding en
trek stevige schoenen aan! Eigen gereedschap (hamer en zaag) zijn handig
om mee te nemen, dan hoef je niet op elkaar te wachten. En vergeet niet je naam
erop te zetten.
Rond 17.00 uur zal het bouwfestijn en
de wedstrijd zijn afgelopen. Tot ziens
op 30 april!

Stichting SLOEP bedankt
al haar sponsoren
Het is inmiddels zo’n vanzelfsprekendheid: ‘de Feestweek komt er
weer aan!’. Er komt heel wat bij kijken om een programma te verzinnen, uit te werken en gestalte te geven tijdens de Feestweek.

Positieve honden training
voor alle honden.

Maar… als je dan het programma in de steigers hebt staan is het de taak van
de penningmeester om de vraag te stellen: ‘En wie betaalt dat?’ Dat is ook
de enige vraag die een penningsmeester mag en zelfs moet stellen. Dat doet
Jan Vis dan ook met grote regelmaat. Maar dan gebeurt er ook wat. Onder
leiding van Sabine Hendriks worden de, anders o zo aardige en meegaande
dames van de sponsorcommissie, ineens gepassioneerde, ietwat drammerige
fondsenwervers.

Puppy cursus
geen wachttijden
iedere week instroom
www.hondenschoolrenga.nl

En dat werkt! De stichting SLOEP is ﬁnancieel gezond en elk jaar, voor elk
evenement worden weer sponsoren gevonden. Het gebeurt werkelijk dat
sponsors zelf bellen met de vraag of wij ze niet vergeten te benaderen… Dat
is mooi, en hartverwarmend! Zonder onze vrijgevige middenstand én -bedrijven kan ‘onze’ Feestweek nooit deze omvang en zeker niet deze voortreffelijke
kwaliteit hebben.

ALLEMAAL EEN

FANTASTISCHE
FEESTWEEK
TOEGEWENST!

LANDGOED ZONNESTRAAL
LOOSDRECHTSE BOS 15
1213 RH HILVERSUM
035 - 6 252 484
WWW.TANDHEELKUNDEZONNESTRAAL.NL
INFO@THKZ.NL

Bedankt Ondernemend Loosdrecht en omstreken!
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TENDERS - SLOEPEN - ONDERHOUD - WINTERSTALLING

www.smallandmaritiem.com
035-58 28 411 - Ouloosdrechtsedijk 113B

GROOT AANBOD
VAN RUIM 60
KWALITEIT OCCASIONS
OP VOORRAAD!
U kunt bij ons terecht voor:
INKOOP
VERKOOP
(PRIVATE) LEASE
VERHUUR
ONDERHOUD
REPARATIE
BANDENSERVICE
SCHADEHERSTEL

Al 30 jaar zijn uw lichamelijke klachten onze zorg.
Kwaliteit op maat en altijd individuele
en persoonlijke begeleiding.

MEER INFO: WWW.AUTOSPIJKER.NL

Oefentherapie Cesar Loosdrecht
Bianca de Graaf-Spierings
Eikenlaan 49a (in de huisartsenpraktijk)
1231 BG Loosdrecht - 035-588 90 61
www.oefentherapiecesarloosdrecht.nl

De mooiste
thuishaven
van Loosdrecht

he t

a nk er

J AC H T H AV EN
vormgeving
IRWRJUDȴH
illustratie

Fleur de Haas
ZZZȵHXUGHKDDVQO
ȵHXUGHKDDV#OLYHQO

Agenda 2018

Oud Loosdrechtsedijk 117 1231 LS Loosdrecht 035 58 25 000 INFO@HETANKER.NL WWW.HETANKER.NL
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Datum
Activiteit
SLOEPenTOCHT Zo 8 Juli 2018
Thema: JUNGLE
Jaarmarkt
Wo 29 augustus 2018
Jazzfestival
Vr 14 en
za 15 september 2018
Halloween
Za 27 oktober 2018
(o.v.b.)
Intocht Sinterklaas Za 17 november 2018

Uw partner in brandbeveiliging
Tempo Voorneveld Brandbeveiliging is een service en verkoop bedrijf wat al
meer dan 40 jaar actief is op het gebied van onderhoud brandblusmiddelen.
Waar de markt de afgelopen jaren veel is veranderd, proberen wij de service zo
hoog mogelijk te houden. Met ons personeel proberen wij u zo goed mogelijk te
bedienen. Dit gebeurt op landelijk niveau, dus waar u zich ook bevindt.

INFO@TEMPOHOLLAND.NL

–

CONTACTGEGEVENS:
Tempo Voorneveld Brandbeveiliging
Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035 582 34 52

WWW.TEMPOHOLLAND.NL

MArtine
HAAR(WERK)-STYLING-VISAGIE

Kidz Support
•
•
•
•
•
•
•


Bijles & Remedial Teaching Basisonderwijs.
Hulp bij zorg & plus leerlingen.
Dyslexie Screening Test.
Eind groep 8 & Entreetoets training.
Advies & bemiddeling voor ouders.
Huiswerkbegeleiding Voortgezet Onderwijs
Bijlessen Voortgezet Onderwijs: Engels, Frans,
Duits, Spaans, Nederlands, Natuur en Scheikunde,
ZĞŬĞŶĞŶΘtŝƐŬƵŶĚĞ͘

•
•
•
•
•

Kindercoaching.
Training “Ik leer leren” & Training “Mindset “.
Jungle Memory Coach.
DĞŝΘŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞƉƌŝǀĠůĞƐƐĞŶ͘
tŽƌŬƐŚŽƉƐǀŽŽƌǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ͘

kidz support maakt
leren weer leuk!

Kortom, wij bieden
maatwerk begeleiding voor alle kinderen die dat (even) nodig hebben.
www.kidzsupport.nl

ELK KIND
WIL LEren

DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗
www.kidzsupport.nl
Aanmelden:
info@kidzsupport.nl

Kidz Support
Schakel 47
1231 SV Loosdrecht
T 06 44 922 622

www.kidzsupport.nl

WZ<d/:<sKKZ'>//E'^/^ͳEsKKZd'dKEZt/:^

Raaweg 28 (Kerkelanden) - 1216 RA Hilversum
Telefoon : 035-6215938
www.puiktuincentrum.nl - verkoop@puiktuincentrum.nl

TEL. 035 582 8000
Industrieweg 12 | 1231 KH Loosdrecht

Laminaat

Uw persoonlijke

Boouw
Bouwmarkt
wmaark

kasten

zonwering

En nog veel meer!

KlusWijs Rading 146 Loosdrecht tel. 035 - 582 49 57 www.kluswijs.nl

Jachtservice • Winterstalling • Poetsservice
Jachtschilder • Bootkap en kussens reiniging
Reparatie- en schadeherstel • Botenlift tot 30 ton
www.professionalboatcare.nl
Oud-Loosdrechtsedijk 186E
1231 NG Loosdrecht
035 - 57 799 99
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OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag
08.00 - 20.00 UUR
Zaterdag
08.00 - 17.00 UUR

k u n s t

k

Interieur & tuin,
ontwerp en advies.

duurzaam

o n t w e r p e n

interieurarchitectuur

w w w . k - i a . n l

M
ok
i
Design

/

0 6 - 2 2 0 9 9 5 9 1

/

v o o r

d e

t o e k o m s t

w w w . m o k i d u u r z a a m d e s i g n . n l

Hilversum-Holland

kleurige

ZONAANBIDDERS

elke zondag

OPEN

VAN 10.00
TOT 17.00 UUR
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De dagen worden langer, de nachten
warmer: we gaan heerlijk de tuin in!
Alle kuipplanten en kwetsbare
moesplantjes mogen weer naar buiten.
En je tuin fleurt helemaal op met alle
kleurige zomerbloeiers. Laat je bij
Intratuin inspireren met de
leukste tuinideeën!

Intratuin Hilversum
(Kortenhoef) www.intratuin.nl
Kromme Rade 2, 035-6559030.
Donderdag en vrijdag koopavond.

SLOEP JUBILEUMSPEL
Dit jaar geen logo- maar een heus Jubileumspel.
Een soort van dorpsquiz met verrassende vragen,
ingenieuze opdrachten en bijzondere puzzels.
Soms kunnen antwoorden eenvoudig gevonden worden
in de advertentie, FB of op de website. Bij andere vragen
moet je op pad om aanwijzingen te vinden.

Doe mee! Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen.
Lever je antwoordformulier in bij de kassa in de tent of mail
vóór 6 mei a.s. je antwoorden naar info@stichtingsloep.nl!
De winnaars van de Loterij en dit jubileumspel worden
bekend gemaakt op stichtingsloep.nl, facebook en in
De NieuwsSter (van 16 mei a.s.)

Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. Prijzen zijn niet in te wisselen tegen contanten. Prijzen zijn op te halen tot 31/10/2018. Daarna vervallen de prijzen aan Stichting SLOEP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoeveel woningen hangen er in de etalage van VTE Makelaars als verkocht, aangekocht en te koop?
Hoeveel ligplaatsen heeft Jachthaven de Funtus ongeveer?
Bij welk bedrijf kun je een hoogwerker als particulier of als bedrijf huren?
Noem 5 merken waarvan Bonnema watersport dealer is?
Welke potjes hebben grote oren?
Hoeveel Boa’s hangen er in de etalage bij Que Chula?
Op welke locatie heeft bouwbedrijf Sterk een prachtig “buitenhuis” gebouwd?
Wat is het specialisme van Wilbert Wolfs & Nick Visser?
Welke beroepen beoefenen vader en zoon Van Tol?
Wat voor bedrijf is Repair Factory?

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Op welke locaties is Timmerfabriek Harmsen te vinden?
Uit welke kleuren kunt u kiezen als u een Vespa huurt bij Scooterverhuur Gooiland?
Wat hanteert Winkelhorst Bouw bij iedere opdracht?
Hoeveel bedragen de kosten per gezin bij de Gooise Kinderopvang?
Hoe oud moet je minimaal zijn om mee te doen aan de mini-opti cursus?
Hoeveel jaar bestaat Firma Hennipman & Zn dit jaar?
Wat staat er boven aan de banner van Bakkerij Maas?
Waar vind ik de “nieuwe stijl”?
Waar ben je in 30 minuten klaar met een hele training?
Vermex kan voor u alle soorten ongedierte bestrijden, maar wat is volgens
Vermex de oplossing om van uw ongedierte af te komen?

31.
32.
33.
34.
35.

Wij zijn een loonbedrijf en kunnen u ondersteunen in …., …. en ….werken.
Bij ons kunt u terecht voor een oogmeting, zonnebrillen en monturen, maar ook voor ……….
Waar is Beautysalon Fiore in gespecialiseerd?
Vragen aan Renger Wallenburg aannemer kunt u sturen naar welk e-mail adres?
Wat repareert ABS Pijnaker in Aalsmeer meer dan autoschade, caravans & campers,
scooters en voorramen?
Waar kun je genieten van de allerbeste burgers uit de hele regio?
Geen bommen, geen granaten maar 1000 klinknagels …. en andere verhalen.
Over welke bedrijf hebben we het hier?
Zeilschool De Vuurtoren dankt zijn naam aan ….?
Welk merk bootlak verkoopt Engels verf?
Hoeveel krukjes staan er in de wachtruimte van de onlangs geopende dierenartspraktijk bij
Dierspecialist Van Henten?

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Op welke pagina in het portfolio van ﬂeurdehaas.nl vind je de Nederlandse vlag?
Welk Loosdrechts bedrijf haalt, héél snel, de kastanjes uit het vuur?
Welke jachthaven is de mooiste jachthaven van Loosdrecht?
Waar staat het Facebooksymbool op de website van www.hsbbv.nl ?
Wat is het tarief voor een nieuwe APK keuring voor een benzine- of dieselauto bij Auto Spijker?
Hoe heet de haard die linksboven op de banner (in de etalage) bij HG Tuinmeubelen staat?
Wat is het geboortejaar van Joop Welle?
Wat is Shiatsu?
Er zijn heel veel bloemen en planten te vinden op landgoed De Rading, maar hoeveel dieren zijn
er in totaal te vinden?
60. Achter het kamerraam op Lindelaan 8 staat een bord met schildersgereedschappen.
Welke imitatietechniek kun je met dit gereedschap maken?

Wat is de postcode van Bosman Bouw?
Met welke grondstof is Van Reenen BV in 1937 gestart?
Wat is het e-mail adres van Mogano?
Welk eetcafé werd in 2008 geopend?
Welk bedrijf zit in Kockengen?
Welk bedrijf zit in Almere?
Wat is de functie van de woning aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg?
Welk reisaanbod kunt u o.a. via de website van Alice & Jose zelf boeken?
Van hoeveel hypotheekproducten kunt u bij Dorrestein Advies de hypotheekrente vergelijken?
Wie is de mol?

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

36.
37.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

61. Wat voor tuin realiseert Arjan van Woudenberg?
62. Welke actie heeft Woninginrichting van der Wilt op dit moment
lopen, gepresenteerd in de winkeletalage?
63. Wie is de man die al 35 jaar een schep en een hark in
zijn handen heeft?
64. Wat is de maximale hoogte voor bussen die Bojo’s Carwash
kan wassen?
65. Hoe lang zitten Paul en Yvonne al in ’t Bruggetje
(voorheen De Nieuwe Brug)?
66. Hoeveel complete zonnepanelen telt u in de advertentie van
Van Vulpen facilitair?
67. Waar is Shamrock van afgeleid?
68. Met welk nummer kunt u aan Installatiebedrijf van
Zoomeren faxen?
69. Hoeveel uur in de week staat Cafetaria De Schakel tot uw dienst?
70. Zie links vraag nr 70.

71. Wat kost een complete servicebeurt voor een ﬁets bij RF Tweewielers?
72. Welk, in Loosdrecht gevestigd, advocatenkantoor helpt je aan
70. Wat zijn de
de winst?
voornamen van
73. Wie is het gezicht achter Trés Joli Catering?
de heren Dekker
74. Hoeveel sleutels staan er in het logo van de Stomerij en
en Nieuwenhuizen?
Schoenmakerij Loosdrecht afgebeeld?
75. Wat staat er op het houten bord op de gevel van De Stille Plas?
76. Wat is de specialiteit van Dennis Weissenbach?
77. Hoeveel huizen kunnen er worden aangeboden in de etalage van Kappelle Onroerend Goed
in Loosdrecht?
78. In welk jaar is manege Hallinckveld verkozen tot de leukste manege van Noord-Holland?
79. Wie is de oprichter van Doornenbal & De Rooij?
80. Op de website van Jorin fotograﬁe kun je het werk van Jorin bekijken.
Hoeveel foto’s staan er in haar portfolio?

81. Op welke datum is Marjolein Lamme Fotograﬁe begonnen?
82. Het wagentje van de sluiswachter heeft aan de voorzijde een
kentekenplaat. Wat staat hierop?
83. Hoeveel gebaksoorten zitten er in het assortiment van Smolders? (Beginnen met de letter A).
84. Hoeveel soorten en inhoudsvarianten pindakaas verkoopt de Jumbo?
85. Wat is het verhaal achter de deuren bij Hulleman & De Bis Mediation?
86. Hoe lang bestond caravanpark De Drechthoeve in 2017?
87. Hoe heet het meertje achter het caravanpark Van de Wetering?
88. Van welk merk is het multifunctionele gereedschap in de etalage van Vreeken Watersport?
89. In welk jaar is Birkhoff opgericht?
90. Wat kost een wielenwissel bij Autobedrijf Trading & Dutch?

Hoeveel koeien staan er op de rechterfoto in de winkel bij Slagerij Gerard de Nooij?
Met het hoeveelste seizoen is Zeilschool Midden Nederland nu bezig?
Wat is de naam van het gebouw in het midden van de advertentie van Intersell?
Op welk adres vind je Car Service Visser Porsche Specialist?
Aan welke landen verhandelt Ramex bv haar producten, logistiek en dienstverlening?
Wat staat centraal bij Martine-styling?
Cryptische omschrijving: Verbouw Verstandig
Wat wordt er bij Heineke aan tafel bereid?
Wanneer is KidzSupport opgericht?
De praktijk voor oefentherapie heeft in 2017 een bijenlint geschonken aan de gemeente.
Hoe lang bestond de praktijk?
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Welk type sloepen verhuurt bootverhuur Manten?
In welk jaar is Jachtwerf van Dusseldorp opgericht?
Welke kleuren hebben de vlaggenmasten bij Centipede?
Hoeveel Vuntus visdagbordjes hangen in restaurant De Otter?
Noem 5 werkzaamheden waarvoor je bij autoschade Loosdrecht aan het juiste adres bent.
Waar staat het logo voor van Fysiotherapie Loosdrecht?
Wat is de naam van de nieuwe draadstoel van Servé?
Human Safety: zoek op! Hoeveel procent van de werkgevers stimuleert zijn werknemers
een gezonde leefstijl na te streven? En hoeveel procent stimuleert zijn personeel meer te bewegen?
99. Wat kun je vanaf 18 april ook doen bij Vakgarage Lamme en onder welke naam?
100. Hoe heet de collectie van Linnerie Annelies waar de natuurlatex matrassen onder vallen?

112. In welke plaats in Nederland staat de productiewerf van Interboat?
113. De nieuwe Volvo V60 staat eind deze zomer bij Volvo Buitenweg.
Met hoeveel millimeter is de wielbasis gegroeid t.o.v. de laatste V70?
114. In welke plaats in Nederland heeft Bouwbedrijf Ron & Rutger van ’t Klooster
trekkershutten geplaatst?
115. Cryptisch: Welk bedrijf kun je omschrijven als “ruime binnenwateren constructie”?
116. Wat zoekt “Eigen & Wijzer”?
117. Waardoor heeft iedere dag een gouden randje op het accountantskantoor Hulleman & De Bis?
118. Cryptisch: Durf industrie?
119. Sinds wanneer bestaat Everts grond-weg-waterbouw?

120.

101. WOORDZOEKER
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Semafooralfabet

121. Van welk jaar dateert het rijksmonument aan de Nieuw Loosdrechtsedijk?
122. De Klantcontact Monitor meet onder andere NPS en de CES.
Waar staan deze afkortingen voor?
123. Wat is de oprichtingsdatum van Kunst Interieurarchitectuur en Moki Duurzaam Design?
124. Als het brein van alles gaat vergeten, welke naam moet dan in het geheugen gegrift staan?
125. In welke auto geeft de Gooise Rijschool les?
126. Welke accommodatie ligt in het Ster-gebied?
127. Waar staat MAXX voor?
128. In welke advertentie staat een geel huis afgebeeld?
129. In het logo van Enjoy staan 3 vervoersmiddelen en 3 andere afbeeldingen.
Wat staat er op de andere 3.
130. Wat kost het slijpen van een tafelmes bij Balthazar?

102. Hoe heten de twee havens op Recreatiecentrum Mijnden?
103. Welk product van eigen bedrijf, behalve natuurlijk boerenijs, verkoopt Ijsboerderij van
Herk nog meer sinds vorig jaar?
104. Welk bedrijf zit hier?: 52°12´34”N 5°06’47”E en waarvoor kun je hier terecht?
105. Welke hapjesplateaus vind je bij Ottenhome op de menukaart?
106. Wat is de missie van Human Invest?
107. Wat voor vlees zit er in De Heeren 1830 Croquette?
108. Hoeveel zitplaatsen heeft Anderz buiten?
109. Wat is het motto van Notariaat Wijdemeren ten aanzien van de gehanteerde tarieven?
110. In welk gerecht van Rosa’s Cantina is zichtbaar “oranje” aanwezig?

111.

A = 18, B = 19
13 18 5 21 22 9

2

3

6

6 10 11 22 9

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Hoeveel jaar bestaat De Huiskamer dit jaar?
Tot wanneer kun je solliciteren bij FJM Accountancy & Belastingadvies?
In welk jaar is Hulsman & De Veluwe opgericht?
Welke jachthaven geeft de geschikte temperatuur aan om te varen?
Sinds welk jaar is Marine Service Loosdrecht ofﬁcieel Volvo Penta Center?
Wat is de jongste doelgroep van Lifestyle & Beauty?
Hoe heten de eigenaressen van Stoerkids?
In welk jaar is ‘t Heerenhuys begonnen als winkel in Winkelcentrum Kerkelanden?
Waar komt u voor een STRALENDE glimlach?
Sinds wanneer bestaat Veerman Makelaars?

141.
142.
143.
144.

Wie repareert binnen 30 minuten kleine reparaties aan uw ﬁets?
Voor wie zijn de laptops die op de Rading worden verkocht?
Waar voor staan de letters vgo in ons emailadres? (Van Vulpen)
Wie maakt je muur weer spiegelglad?

Wat doet men hier?

PRIJZEN JUBILEUMSPEL
HOOFDPRIJS

iPad wiﬁ 32gb black
wordt u aangeboden door

H&R automatisering

2e prijs
Fotoshoot bij Marjolein Lamme
incl. print op ﬁne art
materiaal 60x60cm t.w.v. €250,-

3e prijs
5 rijlessen t.w.v. €225,00
aangeboden door Gooische Rijschool

4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs

Trés Joli Catering
Van Haren sport & wellness
HG Tuinmeubelen
Scooterverhuur Gooiland
Restaurant De Stille Plas
Van Haren sport & wellness
Restaurant De Otter
Van Haren sport & wellness
Sunday’s
Restaurant Anderz
Rosa’s Cantina
H & R automatisering
Martine-styling
Thai Royal Massage
Gebak van Smolders
Pour Vous van der Linden
Pour Vous van der Linden
Pour Vous van der Linden
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Luxe hapjes (15 pers.) t.w.v. €175,00
3 maanden gratis sporten
Decoratiebon t.w.v. €150,00
1 dag huur 2 scooters
Dinerbon t.w.v. €75,00
1 maand gratis sporten
Dinerbon voor 2 personen
1 maand gratis sporten
Zontegoed t.w.v. €50,00
Dinerbon t.w.v. €50,00
4 pizza’s
Chromecast google
Tegoedbon knippen & föhnen
Tegoedbon massage t.w.v. €30,00
Fototaart t.w.v. €25,00
Beautypakket
Beautypakket
Beautypakket
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INLEVEREN VÓÓR
6 MEI 2018

VERGEET NIET
UW NAAM,
TELEFOONNUMMER
EN E-MAIL TE
VERMELDEN !

NAAM:

TELNR:
E-MAIL:
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Wil jij ook weten wat jouw klant en/of medewerker beweegt?
Neem dan contact op met De Klantcontact Monitor.

Frans Halslaan 23D, 1231 BB Loosdrecht - 035 5449800
www.kcmsurvey.nl - info@kcmsurvey.nl

KINDEROPVANG IN LOOSDRECHT



   

Uw specialist voor onder meer:
Autoschadeherstel
Ruitherstel
Caravan- en camperherstel
Banden
Bootherstel
Scooterherstel

De 5 zekerheden
van uw
dierspecialist

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

van Henten

1.
2.
3.
4.
5.

Wij bieden deskundig advies
Een verantwoord assortiment
Zeker van betrokken medewerkers
Voor iedereen betaalbaar
Absoluut betrouwbare service

Voor de lekkerste vleeswaren en
worstsoorten uit eigen worstmakerij.
En hét adres voor uw BBQ-,
fondue- en gourmet schotels.

Pijnaker - Aalsmeer

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer
Telefoon (020) 647 8001 • E-mail info@abspijnaker.nl

Dierspecialist XL van Henten • Oud-Loosdrechtsedijk 34 • 1231 NA Loosdrecht

Uw partner voor ieder evenement

Bestel gemakkelijk via www.serve.nl
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abspijnaker.nl

Ook in LOOSDRECHT advies en bezorging

AMSTERDAM

St. Annepad 12 | 1231 AT Loosdrecht | 06 18 68 92 57
www.lifestyle-beauty.nl

Engels wenst u een
geweldige Feestweek

www.engelsverf.nl
Oud Loosdrechtsedijk 52a • 1231 NB Loosdrecht
Telefoon 035 - 582 31 72 • info@ranca.nl • www.ranca.nl

Scheepsrecht
Advocaten
Adv

Luitgardeweg 9
1231 TA Loosdrecht
06 - 417 63 789

mr. J.C. Klompé
mr. D.M. Woelinga

www.gooischerijschool.nl

Oud Loosdrechtsedijk 112 | 1231 ND Loosdrecht | T 085-877 0945 | F 085 – 877 1038
secretariaat@scheepsrechtadvocaten.nl | www.scheepsrechtadvocaten.nl

50,<>)6<> s=,9)6<> s9,56=(;0,

Postbus 156
1230 AD Loosdrecht
T. 035-7728314

Bezoeksadres:
Zeverijnstraat 24F
1216 GK Hilversum

1 KL)SVR
Benko BV s Nieuw Loosdrechtsedijk 147 s 1231 KR Loosdrecht
T. 035 - 626 7287 (kantoor) s 035 - 582 4770 (privé)
F. 035 - 626 7285 s M. 06 - 53 28 1266
info@benkobv.nl s www.benkobv.nl

info@vanvulpenvgo.nl  www.vanvulpenvgo.nl
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Ouderenmiddag
DE middag van deze Feestweek is
voor velen onder ons toch wel de
Ouderenmiddag, bij menigeen staat
hij al ruim van tevoren genoteerd in
de agenda! Op zoek naar een thema
kwamen wij veel thema’s tegen die
we al gedaan hadden!
High tea, daar zijn we mee begonnen;
het jaar daarop was er de Boerenbruiloft; André Rieu; een Amsterdamse Middag; we gingen samen de Wereld Rond;
maakten er een Beestenboel van en zetten de Bloemetjes Buiten! Welke middagen was u erbij? Wat houden wij toch
van Loosdrecht met al die lieve mensen
die deze Ouderenmiddag organiseren
en niet minder belangrijk, bezoeken!
En, tadaa!! daar werd een nieuw
thema geboren:

I

Loosdrecht

Op dinsdag 1 mei staan we weer klaar
in de Feesttent om u te ontvangen met
veel lekkers en een hoop gezelligheid!
De tent gaat (echt pas) om 13.30 uur

tot 14.00u.

di 1

De Super Bingo
Bingo wie kent dit spel nu niet? Je
weet wel dat spel met de 75 genummerde balletjes in een soort bol met
een slinger, een kaart met 25 vakjes
en 24 cijfers. Je hebt een pen nodig.
Er wordt aan het molentje gedraaid
en een balletje gepakt. Staat het
nummer van het getrokken balletje
op je kaart, gespannen luisteren en
dan afstrepen maar. Wie heeft als
eerste het bovenste rijtje of de hele
kaart afgestreept en vol? Die roept:
BINGO!! En heeft prijs!!

open en om 14.00 uur starten we het
programma. Zoals u inmiddels wel van
ons gewend bent, verklappen we nog
niet wat we gaan doen maar… we adviseren u wel van tevoren thuis niet al
te veel te eten! Er wordt u een mix aan
muziek aangeboden en er komt een
‘gespecialiseerd’ koor uit Ankerveen.
Een toneelgroep uit Loosdrecht heeft
een verrassingsact voorbereid. Zij gaan
voor u een try-out verzorgen van hun
nieuwe voorstelling. Wat geweldig dat zij
dat aanbieden! Maar we zullen er ook
voor waken dat er rustige momenten zijn
om even lekker te kletsen met elkaar,
en… om te genieten van al het lekkers!

Het kan gaan om grote of kleine prijzen, echte serieuze of juist grappige en
misschien zelfs wel onzinprijzen, het kan
allemaal. Je kunt het thuis spelen, in de
kantine van je sportclub, in het wijkgebouw of met je oma in de recreatiezaal,
en zelfs in een Feesttent. Groot of klein,
jong of oud, man of vrouw, iedereen kan

Heeft u vervoer nodig om naar de tent
te komen? Dan kunt u bellen naar 06
22 315 787. U wordt dan opgehaald en,
als u zich netjes gedraagt, brengen we
u ook weer thuis! Geen excuus om thuis
te blijven, zo’n leuke middag wil u echt
niet missen, toch! We hebben plaats genoeg dus neem gerust nog iemand mee!
Tot ziens op dinsdag 1 mei vanaf 13.30
uur bij de Feesttent. De vrijwilligers van
de stichting SLOEP zijn er klaar voor!

Ben je sportief, avontuurlijk, hou je van
samenwerken en zit je in groep 5, 6, 7 of
8 van het basisonderwijs? Doe dan mee
en schrijf je in via de site www.stichtingsloep.nl of bij Team Sportservice ‘t Gooi,
hetgooi@teamsportservice.nl.

De Doets wandeling
Vorig jaar overleed onze SLOEP vrijwilliger Adriaan Doets. Jarenlang konden dorpsgenoten tijdens de Feestweek, met hem meelopen langs
historisch belangrijke plaatsen in
Loosdrecht, waarbij hij niet alleen de
geschiedenis besprak maar ook belangstelling en begrip kweekte voor
hedendaagse problemen.
De zonen van Jacob Doets, Jacob en
Dirk, zijn trots op de bijzondere verhalen die hun vader vertelde en willen
graag in zijn voetsporen treden en de
geschiedenis en de toekomst van het
Loosdrechtse Stergebied belichten. De
familie Doets woont al 4 generaties in
Loosdrecht en de verhalen over de natuur, het dorp en zijn bewoners zijn van
vader op zoon doorgegeven.

14.00u.

di 1

di 1

het! Je kunt het spelen voor een goed
doel maar ook lekker voor ‘je eigen’.
Wist je trouwens dat er verschillende
variaties zijn op dit klassieke Bingospel?
Zo is er bijvoorbeeld een muziekbingo,
maar ook een verhalenversie, een kleurenversie, de laatste tijd helemaal ‘hot’
een kentekenversie en wie weet wat
nog meer?
Hoe de super bingoavond in de Feesttent er precies uit zal zien houden we
lekker nog even geheim. Nou vooruit,
we lichten een klein tipje van de bingosluier op: het gaat om genummerde balletjes en veel plezier. We beginnen al om
19.30 uur, de bar is open dus we zien
wel hoe laat het wordt.
Een heuse SUPER Bingoavond dus.
Ineke, Nico en Marieke zijn erbij, jij
toch ook? Dit mag je niet missen!

JJeugd
dZ
Zeskamp
k
Speciaal voor de bovenbouw van
het basisonderwijs, groep 5 t/m 8,
is er een zeskamp georganiseerd.
Tussen 13.30 en 15.30 uur strijden
meerdere groepen tegen elkaar en
voeren verschillende sport- en spelonderdelen uit om ‘de Kampioen
2018’ van Wijdemeren te worden.

19.30u.

13.30u.

wo 2

Vermeld in deze e-mail: je naam, leeftijd,
woonplaats, school, e-mailadres en telefoonnummer. Trek oude sportkleding
aan voor meer plezier!
Beide sportieve evenementen vinden
plaats op het feestterrein van stichting
Sloep, aan de Nieuw Loosdrechtsedijk
en zijn voor zowel jongens als meisjes.
De deelname is gratis!
Voor meer informatie neem je
contact op met Team Sportservice
‘t Gooi, hetgooi@teamsportservice.
nl of bel 06 30 63 97 54.

Knutselmarathon 15.00u. wo 2

van de landerijen in het Stergebied.
Meelopen? Dat kan!
Dinsdag 1 mei
Start: 14.00 uur
Verzamelen: in de Feesttent
Trek oude schoenen of laarzen aan en
niet de allerbeste kleren! De wandeling
duurt ongeveer twee uur. Deze wandeling is voor kinderen en volwassenen,
aanmelden kan via info@stichtingsloep.
nl o.v.v. naam en telefoonnummer. De
tocht is niet geschikt voor kleine kinderen, lopend of in de buggy. Het meenemen van honden is NIET toegestaan.

Dat Jacob Doets voorzitter is van de vereniging Ster van Loosdrecht laat zien dat
dit gebied hem na aan het hart ligt en
tijdens de wandeling kunt u zien en horen hoe het gebied zich ontwikkeld heeft
en hoe de gebruikers van het gebied
proberen de kwaliteit te verbeteren en
te zorgen dat wij nog jarenlang kunnen
genieten van de prachtige natuur in dit
gebied. Hij zal u de mooiste plekjes tonen en uitleg geven over de geschiedenis, de natuur en het agrarisch gebruik

Vrijwilligers gezocht!
Het bestuur van de stichting SLOEP prijst zich gelukkig dat op zo veel hardwerkende en meedenkende vrijwilligers een beroep gedaan kan worden. Maar…
ons vrijwilligersbestand is dynamisch, zodat er altijd nieuwe aanwas gewenst is.
Meld je aan via info@stichtingsloep.nl Er is altijd behoefte aan juist jouw inzet
tijdens Feestweek, Sloepentocht, Sint Nicolaasintocht, KerstLuister, Halloween
en het door de stichting SLOEP gesteunde Loosdrecht JazzFestival.
Voor verder info: www.stichtingsloep.nl
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 35,- per gezin, per maand
Zeilschool de Vuntus
Horndijk 24
Loosdrecht
Tel: 035-5828741
www.vuntus.nl
info@vuntus.nl

 

NOOTWEG 49, LOOSDRECHT

  

            

DAGJE UIT MET
MET FAMILIE
FAMILIE
N?
OF VRIENDEN?
HUUR EEN VESPAA

en geniet van de
prachtige omgeving..
VOOR RESERVERINGEN  T 06-22460026  035-5827036  SCOOTERVERHUU
SCOOTERVERHUUR.NL
R NL

cWPPS
TVDDFTWPMXPOFO
JOlU(PPJ

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs
Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

Panna Knock Out

16.00u.

wo 2

WK voetbal

Op woensdag 2 mei wordt een
Panna Knock Out-toernooi georganiseerd voor jongeren tussen 8 en
18 jaar. Het toernooi duurt tot 18.00
uur. Vanaf 16.00 uur kunnen deelnemers zich ter plekke inschrijven.

Back to the basics
De voetballers onder ons kennen ze
wel, al die mooie (kunst)grasvelden in
het Gooise landschap. En op tv klagen ze maar, dat de kwaliteit van het
Nederlandse voetbal zo hard achteruit
holt met al die kunstgrasvelden waarop
onze voetballers en voetbalsters hun
kunsten moeten vertonen. En daarom
gaan we in de feestweek ‘back to
the basics’. Want je kunt veel van ons
feestweiland zeggen, maar niet dat het
op een kunstgrasmatje lijkt… We gaan
lekker ballentrappen op echt gras!

De winnaars van dit toernooi maken tevens kans om door te gaan naar de ﬁnale later dit jaar en om te strijden voor de
titel Panna King òf Queen Wijdemeren!
Pannavoetbal is straatvoetbal op een
klein veldje, waarbij 1 tegen 1 wordt gespeeld. Met behendigheid probeer je je
tegenstander af te troeven. Het woord
‘panna’ is afkomstig uit Suriname en
betekent ‘poort’. Een panna is een beweging, waarbij een voetballer de bal
tussen de benen van de tegenstander
door “poort”. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde panna is dat de
speler die de panna uitdeelt, zelf balbezit houdt na zijn actie.

Dit jaar doen we het iets anders. Op
donderdag 3 mei gaan we vanaf 13.00
uur op zoek naar het beste schoolvoetbalteam van Loosdrecht (en omstreken). Op paaszaterdag hebben jullie al
ﬂink kunnen oefenen met het schoolvoetbal, zodat jullie helemaal klaar
zijn voor de Grote Finale tijdens de

Luchtballonnenfestival
Op mooie zomeravonden zien we
regelmatig bemande luchtballonnen voorbij varen. Wat komt er allemaal bij kijken om een luchtballon
op te laten en ermee te varen?
Op woensdagavond 2 mei 2018 is er
weer een luchtballonnenfestijn op het
feestterrein, waarbij diverse bemande
luchtballonnen daadwerkelijk het luchtruim kiezen. U kunt het letterlijk van
dichtbij meemaken. Ook zal er uitgebreid uitleg gegeven worden over alles
wat met ballonvaren te maken heeft.

wo 2

13.00u.

do 3

Feestweek. Stel een team samen van
vijf spelers speelsters (gemengd mag
ook) en geef je op voor het voetbaltoernooi via de site van SV Loosdrecht
(www.svloosdrecht.nl) of via de site
van Stichting Sloep (www.stichtingsloep.nl). Kun je geen volledig team bij
elkaar krijgen dan mag je je ook individueel opgeven. We gaan je dan alsnog
in een team indelen. Iedereen van 5 12 jaar mag zich opgeven. Je kunt je
dus opgeven met een compleet team,
maar dat hoeft niet. Je kunt je ook gewoon individueel opgeven en dan zoeken wij een plekje voor jou.
Uiteraard zullen wij rekening houden
met de verschillen in leeftijd, zodat iedereen uiteindelijk tegen leeftijdsgenoten kan spelen.
Zit jij in het beste schoolvoetbalteam
van Loosdrecht? Geef je dan snel op!

Badbeestjes
Race
B
db
j R

15.00u.

do 3

Wist u, dat u zelf ook kunt meevaren?
Er is nog een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. De prijs bedraagt 150 euro
per persoon.
Informatie en inschrijven:
Ton Rentier, 0655374680,
ton.ballon@gmail.com.
Ben je jonger dan 12 jaar en vind je het leuk om mee te doen aan een grappige wedstrijd?
Kom dan op donderdag 3 mei om 15.00 uur met jouw badeendje, bootje of drijvend knutselwerk
naar de sloot van het feestterrein. In de sloot zal er tegen elkaar geracet worden, waarbij alleen
wind voor beweging zorgt. Voor alle deelnemende ‘’badbeestjes’’ geldt dat deze op geen enkele
wijze aangestuurd of gemotoriseerd mogen zijn wat zorgt voor eerlijkheid & spanning!
Fanatieke knutselaars kunnen vanaf 14.00 uur een eigen super cool ‘’badbeest’’ ontwikkelen in
de feesttent, waarmee zij een uur later kunnen deelnemen.
Kom je ook? Trek dan regenlaarzen en (oude) warme kleding aan!

En nu maar hopen, dat de weergoden ons
goed gezind zijn. Voor ballonvaren is rustig
en droog weer nodig.
Hou de website en Twitter
van Stichting SLOEP in de gaten.

NB Om de veiligheid van uw kind(eren) zoveel mogelijk te waarborgen, is
eigen begeleiding verplicht voor niet zwemvaardige kinderen.
Als publiek e/o deelnemer.

11e Korenavond
Op donderdag 3 mei vindt alweer de
11e Korenavond plaats. Dit jaar met
3 nieuwe deelnemende koren.
Na een aantal jaren afwezigheid zal ’t
Koor uit Wijdemeren de avond openen,
gevolgd door muziektheater Spotlight.
Deze Loosdrechtse theatergroep, o.l.v.
Pauline van Eijk, kent drie theatergroepen: Kids, Adult en Speciaal. Tijden de
Korenavond zal de groep Adult diverse
stukken ten gehore brengen uit de musical ‘Ja Zuster Nee Zuster’, de musical
die zij op 9 juni 2018 in theater Spant
Bussum in zijn geheel zullen uitvoeren.
Mogelijk werken tijdens de Korenavond
ook enkele leden van de groep Speciaal
(jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking) mee.

18.00u.

Hollandse feestavond
De Feestweek is natuurlijk niet compleet zonder een echte Hollandse
Avond. Op deze avond wordt het
bier in echte bierpullen geschonken,
proost!

wo 2

En dan zijn we er nog niet… Lange Frans
komt namelijk ook nog optreden voor ons
Loosdrechters. Hollandser dan zijn hits
‘Dit is het land van…’, ‘Lekkerding” en
‘Zing voor me’ kan natuurlijk niet.

Uiteraard staan onze huis DJ’s, Jan en
Lesley, ook deze avond weer achter hun
DJ-booth. Jan en Lesley krijgen deze
avond hulp van het dweilorkest ‘Geen
Hofkapel’. Een echte introductie hebben deze Kortenhoefse boys niet nodig,
want inmiddels weten wij dat zij met hun
instrumenten iedereen laten hossen en
meezingen.

Shantykoor Het Ruime Sop uit Bussum,
zal eveneens voor het eerst zijn opwachting maken tijdens deze korenavond. Dit
koor werd in 2006 opgericht en bestaat
inmiddels uit 60 zangers en muzikanten.
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19.30u.

do 3

Het koor wordt veel gevraagd voor optredens in tehuizen en bij evenementen
en korenfestivals. Na de pauze kan het
Loosdrechtse publiek kennismaken met
Lake Sound District, een bijzonder mannenkoor uit Maarssenbroek. Dit koor
bestaat uit circa 30 zangers, die ‘a capella’ , dus zonder muzikale begeleiding
zingen; vierstemmige close harmony
songs in de zogenaamde Barbershopstijl. De avond zal worden afgesloten
door Fun4All, het Loosdrechtse koor
van Pieter van den Dolder dat dit jaar
5 jaar bestaat. In 2014 was het eerste
publieke optreden tijdens het Korenfestival met circa 30 leden. Nu bestaat
het koor uit ruim 50 leden en heeft het
inmiddels al veel succesvolle concerten
op haar naam staan. Deze 11e Korenavond belooft weer een mooie avond te
worden met een nieuw en gevarieerd
programma. De avond begint om 19.30
uur. Kom op tijd voor een goede zitplek, want de tent wordt de laatste jaren
steeds voller tijdens de korenavond!
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Wolter Kroes en Glenn Palm
(kaarten 15,00 per stuk)
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Bob van Veen, Arthur Ides
en Vince Collet
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ook voor feesten en partijen bent u bij
ons aan het juiste adres, vraag naar
de vele mogelijkheden!
Eetcafé De Kaars Havenstraat 14C
14C
Eetcafé
Kaars Havenstraat
1211
KL De
Hilversum
035 6320041
1211 KL Hil
035 6320041

Kapsalon

Peter
Paardenpensionstalling
Boxhuisvesting
Aktiefstal
Weidegang
Nieuw-Loosdrechtsedijk 42
1231 KZ Loosdrecht

Behandeling
volgens afspraak

Loosdrecht - Tel. 06 - 516 38 897

Off. depositair Rene Furterer
en Davines etherische olién

Oud-Loosdrechtsedijk 246
1231 NT Loosdrecht
Tel.: (035) 582 19 68
‘s maandags gesloten

www.stalhilverzicht.nl
info@stalhilverzicht.nl
06-54304950

Remco van Kooi

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

Als accountant, met een gedegen ﬁnanciële en ﬁscale kennis, verricht ik
(ﬁnancial) mediations in onder andere de volgende kwesties:
s
s
s

ECHTSCHEIDING OMGANGSREGELINGEN NALATENSCHAPSBEMIDDELING
en andere familiezaken
ZAKELIJKE CONmICTEN BINNEN OF TUSSEN BEDRIJVEN BESTUREN EN ORGANISATIES
ARBEIDSCONmICTEN EN EXIT MEDIATION

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

5 BENT ALTIJD WELKOM MET UW VRAGEN OOK ZONDER AFSPRAAK
/NS KANTOOR IS GEVESTIGD AAN DE &RANS (ALSLAAN  C TE ,OOSDRECHT

n Arletta J de Bis Hulleman AA
MfN registermediator
2ECHTBANK MEDIATOR
Familie mediator
!RBEIDSMEDIATOR
KIES coach
E MEDIATION HULLEMAN DEBISNL
OF INFO MEDIATION LOOSDRECHTNL

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

t 035 7600684
f 035 5824004
W WWWMEDIATION LOOSDRECHTNL

28

***Quality Hair***

* snoeien en kappen van
bomen
* snoeien van hagen
* aanleg en onderhoud
van tuinen
* plaatsen van authentieke
kastanje hekwerken
* plaatsen van eiken en grenen
toegangspoorten
* weg- en waterbouwkundige
werken
* natuurbeheer

* nieuwbouw

* onderhoud

* verbouw

* interieurbetimmering
Like ons op Facebook

Richard de Wild

DE RATTENVANGER
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Uw afspraken op ons papier

O

O

Rijksstraatweg 53
1396 JD Baambrugge

O

www.admverhoef.nl
info@admverhoef.nl

onroerend goed
ondernemingsrecht
familierecht

Rading 46
Loosdrecht
035 625 90 90

Bootbouwerij Vrijheid BV
Nieuwbouw, reparatie,
onderhoud van houten schepen
Tevens winterberging en mastenmakerij
Oud-Loosdrechtsedijk 190
1231 NG Loosdrecht
Fax: 035 582 2747
www.bootbouwerijvrijheid.nl

Tel: 035 582 10 86

Wenst u een onvergetelijke feestweek!

Beauty & Care By Linda

AGRARISCHE BENODIGDHEDEN,
TUINGEREEDSCHAP, WERKKLEDING
& WERKSCHOEISEL EN MEER...

Schoonheidsspecialiste
Ruysdaellaan 42
1231 AS Loosdrecht
06 11075166

7GLEOIP7>0SSWHVIGLX
8  1  MRJS$FEOOIVWUYEPMX]TVSHYGXWRP

Email:
info@beautyandcarebylinda.nl
www.beautyandcarebylinda.nl

WWW.BAKKERSQUALITYPRODUCTS.NL
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SCHILDER- EN
WANDAFWERKINGSBEDRIJF
• sierpleister- en tegelzetwerk
• installeren van badkamers en keukens

Hulleman & De Bis is een jong, modern, professioneel en
groeiend accountantskantoor in Loosdrecht.
Ons kantoor heeft zes medewerk(st)ers en zij willen u graag
behulpzaam zijn bij:
• Jaarrekeningcontroles
• Samenstellen van jaarrekeningen
• Opzetten en voeren van uw loon- en financiële administratie
• Opzetten van exploitatie- en liquiditeitsprognoses
• Fiscale aangiften en -adviezen
• Financial Mediation.

J. de Jong bv

Tel.

Lindelaan 1

Mob. 06 54 65 07 57
jdejongbv@hotmail.com

1231 CH Nieuw-Loosdrecht

(035) 582 58 66

U bent bij ons altijd welkom met uw vragen, ook zonder afspraak.
Ons kantoor is gevestigd aan:
Frans Halslaan 23-c
1231 BB Loosdrecht
T. 035 5821572
F. 035 5824004
E. info@hulleman-debis.nl

Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 190 1231 NG Oud-Loosdrecht
T. 035 - 582 10 86 F. 035 - 582 69 93 vrijheidwatersport@xs4all.nl

www.vrijheidwatersport.nl

d,/ZKz>D^^'
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ϬϯϱϳϱϬϮϴϭϭ
ǁǁǁ͘dŚĂŝZŽǇĂůDĂƐƐĂŐĞ͘Ŷů
Rembrandtlaan 22 D-1
3723 BJ Bilthoven

T. 030 - 274 00 67
F. 030 - 274 04 77

E. info@accoﬁs.nl
W. www.accoﬁs.nl

ARISSEN TECHNIEK B.V.
Voor al het elektra werk:
Elektrotechniek – inbraakbeveiliging - Telefonie.
Toegangscontrole - Datanetwerken – Telefonie.
www.arissentechniek.nl telefoon 036-5378614

035 - 582 06 06

Jachthaven Wetterwille
www.jachthavenwetterwille.nl

Zomer-, winter- & droge stalling
verhuur van sloepen, polyvalken, SUPs en
loungeponton geschikt voor rolstoelen
Oud-Loosdrechtsedijk 171, 1231 LV Loosdrecht, 035 - 582 33 04
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Bij Repair Factory wordt serieus gewerkt aan producten waar
een markt voor is. Dat motiveert en stimuleert, maar stelt ook
eisen aan de mensen. Hierdoor vormt Repair Factory haar
werknemers om tot waardevolle, gemotiveerde mensen met
vakkennis en trots.

Jurgen van den Brandt
Kloosterlaan 34
1216 NP Hilversum

Dagbesteding
Leerwerkbedrijf
Re-integratie

GSM 06-12636020
e-mail: info@groenebrandtje
www.groenebrandtje

Loodgietersbedrijf
van Tol

Aannemersbedrijf
van Tol

voor al uw c.v, water, sanitair
en dakwerkzaamheden

voor al uw
timmerwerkzaamheden

John van Tol

Michiel van Tol

06-13435692

06-30011426

Frans Halslaan 14
1231 BC Loosdrecht
www.loodgietersbedrijfvantol.nl

Zadelstraat 6
1211 LR Hilversum
info@aannemersbedrijfvantol.nl

Nieuwe Havenweg 16D
1216 BS Hilversum
035-5231530

www.repairfactory.nl
info@repairfactory.nl

Bloemencentrum
HOVIUS
Bouwbedrijf

terk

Een andere aannemer?...... Lijkt mij Sterk!

∙Hilversum

∙www.bouwbedrijfsterk.nl

∙0615181972

Tijdens de feestweek
leuke aanbiedingen!

BRANDWEER
LOOSDRECHT

Que Chula

Dameskleding, bijouterie en accessoires.
Dam
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Nootweg 43A
1231 CR Loosdrecht
Tel.: 035-5825919

Tel. 035 5825255

ZIJN UW ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
GOED OP ORDER?
EEN GREEP UIT ONZE DIENSTEN:

U
U
U
U
U

www.coersmachineverhuur.nl - 06 - 237 61 193

Human-Invest

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Opleiding preventiemedewerker
Veiligheids Checklijst Aannemers
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Kwaliteitssystemen (ISO)

Human-Invest U Franciscusweg 20D U 1216 SK Hilversum U T. +31 (0)6 206 13 645

-DFKWKDYHQGH)XQWXV

Jachthaven Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 79a
1231 LR Loosdrecht
T. 06-53 650 656
stalling@jachthavenloosdrecht.nl

Horndijk 24a - 1231 NX Loosdrecht - Telnr.: 035 - 582 87 41
info@vanwettum.nl

ETALAGEBUREAU (YD0DULD'óNPDQ
(WDODJHEXUHDX(YD0DULD'óNPDQLVHHQallround etalagebureauPHW
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LQR¢RSWLHNVODJHUóHQEDNNHUVVFKRHQPRGHFRVPHWLFDUHLVZHUHOGHQEUXLORIWHQ
2QVZHUNLQVSLUHHUWHQOHLGWUHJHOPDWLJWRWYHUUDVVHQGHHQDDQGDFKWWUHNNHQGHFUHDWLHV
2IKHWQXJDDWRPKHWLQULFKWHQYDQHHQZLQNHOHWDODJHRIRPLHPDQGPRRLHGDJWHYHU]RUJHQ
YRRUHHQMDZRRUGRSHHQEUXLORIW0HWruim 20 jaar ervaring ]óQZóEOóZDWZHLQGLHMDUHQ
KHEEHQQHHUJH]HWHQQRJJDDQPDNHQDDQPRRLHSURMHFWHQ6DPHQPHWPóQPDQ*HUW'óNPDQ
RRNRQGHUQHPHUYDQGLWPRRLHEHGUóIKHEEHQZóKHWEHGUóIJHYHVWLJGDDQGHQLHXZHVFKRRO
RSGH1LHXZ/RRVGUHFKWVHGóN
LVHHQMDDUPHWYHHOPRRLHEUXLORIWHQRSNDVWHHO6\SHVWH\QHQRSDQGHUHORFDWLHV
'DDUQDDVWJDDQZHGH]H]RPHURSHQPHWRQ]HEHG EUHDNIDVWDDQKXLVLQRQ]HVFKRRO
GHYHUERXZLQJKLHUYRRULVLQYROOHJDQJ
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Feestweekmarkt
Zaterdag 5 mei a.s. van 13.00 tot
17.00 uur bent u van harte welkom
op de Feestweek-markt op het inmiddels vertrouwde Feestweiland.
Na een drietal zeer geslaagde Boer- en
Dorpfairs, hebben we dit jubileumjaar
een keer een markt met een iets bredere
opzet, een nog ruimer aanbod aan artikelen en zowel (semi-)professionele verkopers als enthousiaste hobbyisten.
Kom lekker neuzen op deze markt, ga op
zoek naar verrassende schatten, echte
koopjes en wonderlijke, mooie of juist
heel handige zaken. Bekijk de kraampjes
met heerlijke (streek-)producten, prachtige artikelen, brocante, kleding, sieraden
en kunst. Let op, onze plaatselijke ijsverkoper en bekende poffertjesbakkers zijn
ook weer van de partij! Misschien treft
u zelfs standwerkers die hun koopwaar
luidkeels aanprijzen en demonstreren.
Wie maakt hen los? Wij weten het zeker: er is vast wel iets voor u of voor
MOEDER bij! Want niet vergeten… het
is op 13 mei weer moederdag! Kinderen
kunnen zich intussen uitleven op de elektrische mini-graafmachines van Everts

13.00u.

Wij hebben het podium, de belichting,
de muziek en een altijd blije jury! Er is
ruimte voor 15 optredens. We beginnen
om 16.00 uur met het eerste optreden
en zo rond 17.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Altijd al je idool of idolen willen nadoen?
Bij deze playbackshow mag alles; van
solo-optredens tot duo’s, trio’s en grote
groepen. Kortom, alles is welkom! Om
te voorkomen dat het eentonig wordt:

Lampionnenoptocht

GWW, lekker in het zand spelen, op het
springkussen dollen of op de klauter- en
tokkelbaan klimmen! Hoe gaaf is het om
met zo’n heuse graafmachine te oefenen, je eigen kuilen te graven en bergen
te verzetten? Springen blijft ook altijd
leuk, schoenen uit en gaan met die banaan! Omhoog klimmen klinkt misschien
niet zo spannend, maar zó hoog klimmen
en dan met zo’n tokkelbaan razend snel
naar beneden roetsjen, dát is andere
koek. Uiteraard zijn er begeleiders bij die
je zekeren. Wie durft?

Lekker laat en zó gezellig: LAMPIONNENOPTOCHT ZATERDAG 5 MEI
Lijkt het je leuk om een wandelingetje door het dorp te maken met
lichtjes en muziek?

WIL JE OOK EEN KRAAM OP DEZE
GEZELLIGE FEESTWEEKMARKT?
Neem dan voor 27 april contact op met
monique@stichtingsloep.nl
Mail ons welke producten je wil verkopen (we willen namelijk graag een zo
gevarieerd mogelijk aanbod brengen),
laat ons weten waar je vandaan komt
(woonplaats) en of je een professioneleof particuliere verkoper bent. Een kraam
huren kan voor slechts 35,- euro per
kraam. Voor dorpsgenoten, goede doelen of verenigingen is de huurprijs nog
aantrekkelijker (gratis!).

Vanavond sluiten we deze jubileumfeestweek af met een denderend
feest.

Kinderplaybackshow
Zaterdag 5 mei sluiten wij de Feestweek af met een spetterende kinderplaybackshow, die plaatsvindt
in de Feesttent. Altijd al net als je
favorieten zanger(es) of groep willen schitteren op het grote podium?

za 5

Kom dan tussen 21.00 en 21.15 uur
mét een lampion naar het feestterrein.
In een lange slinger gaan we met de
muziek mee want Show en Marching-

F
t
d
Feestavond
Het tentdak kan eraf en de dansvloer mag
versleten worden, en dat gaat zeker lukken met de superdynamische live band
Jamento! Met hun gigantische repertoire,

21.15u.

za 5

band Vios uit Mijdrecht loopt voorop. We
lopen over het St. Annepad, rechtsaf de
Eikenlaan op, zwaaiend langs de Emtinckhof, rechtsaf de Nootweg op, dan
zigzag Berkenlaan - Lindelaan en dan
over de Nieuw Loosdrechtsedijk terug
naar het Feestterrein voor een gezellig
samenzijn, een betoverende groepsfoto
en een goed verhaal voor het slapengaan.

20.30u.

za 5

hits van nu, EDM, classics, rock en Nederlandstalige meezingers kan niemand
stil blijven staan. Uiteraard zijn onze DJ’s
Jan en Lesley ook deze avond weer van
de partij om er een onvergetelijk feest
van te maken. Trek je dansschoenen dus
maar aan en kom genieten van deze laatste spetterende avond van de Feestweek.

DE MODDERKRUIPERS

za 5

één optreden van een bepaald liedje,
dus heb je een favoriet liedje, meld je
zo snel mogelijk aan. Is iemand je voor
geweest...dan wordt het misschien een
ander nummer van dezelfde zanger,
zangers of groep, want dat mag natuurlijk ook.

De MODDERKRUIPERS 15 jaar een
hechte vriendenclub!
De voorzitter (Barry van de Bunt) vertelt: De club De Modderkruipers bestaat
al zo’n 15 jaar onder deze naam. De
club is voortgevloeid uit een jarenlange
vriendschap met een lange polsstokspringgeschiedenis. Richard de Wild,
‘de rattenvanger’, werd begin jaren 80
al kampioen in Loosdrecht, maar toen
die traditie in Loosdrecht stopte ging de
vrienden begin negentiger jaren allerlei
wedstrijden af in Westbroek en Tienhoven, waar ze meestal met de prijzen aan
de haal gingen. De jaren 1998, 1999
en 2000 zijn we zelf wedstrijden gaan
organiseren op de hoek van het skateboardbaantje op de Tjalk en na aandringen van Bart ten Herkel zijn we in 2004
als ‘Modderkruipers’ bij Sloep terechtgekomen. Dat resulteerde in een lange
traditie op het Feestweiland. Langs de
zijlijn springen we nog wel eens bij bij de
opbouw van wat andere evenementen,
zoals het Loosdrecht JazzFestival of de

Inschrijven kan:
Via de e-mailadressen
marieke@vandebunt.biz of
mickliesbeth@casema.nl.
Met de volgende gegevens:
Naam, leeftijd, naam van de band/
zanger(es) en nummer (niet langer dan
3 minuten), of je wel of niet een originele muziek cd hebt (geen gebrande of
copy) een USB stick mag ook.

Tot 23 jaar?
Polsbandjes voor bier en wijn!
Het toezicht op het alcoholgebruik door jongeren wordt strenger en de organisatie
van de Feestweek neemt ook hierin zijn verantwoordelijkheid. Dit jaar worden er weer
polsbandjes uitgereikt aan jongeren tot 23 jaar. De polsbandjes zijn de hele week
verkrijgbaar bij de kassa van de bar in de Feesttent. Op de grote feestavonden staan
we met een kraampje met bandjes in de voortent. Zonder identiteitsbewijs kunnen we
geen zaken doen, dus… altijd identiteitsbewijs meenemen!

septemberfestiviteiten bij de porseleinhaven... Onze eigen traditie blijft dat
wij al jaren begin januari met z’n allen
traditiegetrouw gaan eten bij Wok de
Mallejan. We zijn een vriendenclub die
is samengesteld uit veel ondernemers.
We nemen allemaal bijna twee weken
vrij rond de Feestweek en dat is voor
ons allemaal een soort therapeutische
vakantie... We zijn redelijk uit hetzelfde
hout gesneden met een mentaliteit
van niet lullen maar poetsen en met de
Feestweek draait het voornamelijk om
de gezelligheid en een drankje en vooral: niets moet en bijna alles mag!Waar
mogelijk worden onze eigen machines
en middelen ingezet om de feestweek
te doen slagen... De club bestaat uit
zo’n 20 man/vrouw en langs de zijlijn
komt er nog wel eens wat aanvulling.
Mijn grootste wens als ‘voorzitter’ van de
club is dat we met mekaar, in goede gezondheid, nog veel mooie dingen mogen
doen voor ons prachtige Loosdrecht.

Wie gun jij een nieuwe outﬁt
Lekker helemaal in het ‘nieuw’, hoe
leuk is dat?!
‘Goed-Hart kleding’, gevestigd aan de
Nootweg, biedt aan één dame een nieuwe outﬁt aan.
Maar wie o wie, komt hiervoor in
aanmerking? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan iemand waarvoor jij veel
bewondering hebt en waarvan jij denkt
dat ze het verdient! Of misschien valt de

Let op:
als je geen polsbandje hebt en de barbezetting
twijfelt over je leeftijd, dan moet je het zonder
bier of wijn doen (ook niet zo erg trouwens!).
En… het is absoluut niet de bedoeling dat je je eigen alcoholische drank meeneemt
naar het Feestterrein! Wij worden als organisatie verantwoordelijk gehouden voor het
drankgebruik en houden daar dan ook strikt toezicht op!
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keuze wel op jouzelf! Wil jij uitgekozen
worden voor deze metamorfose of ken
je iemand die zo’n verwenmoment verdient? Stuur dan voor 25 april a.s. een
persoonlijk bericht naar https://www.
facebook.com/goed-hart of een e-mail
naar monique@stichtingsloep.nl en leg
uit waarom we voor jou of voor degene
die jij hebt uitverkoren zouden moeten
kiezen. Doen hoor!

VAN MEER

WAARDE
Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto
+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,En automaat voor slechts €1.000,- meerprijs

187č'(/č.0(7€ 2.720,- MEER WAARDE

AUTOBEDRIJF KREIJNE
Maanlander 7 | 3824 MN Amersfoort | 033 - 2094378
www.kreijne.nl | | De Mazda dealer van het Gooi!

Franciscusweg 355 | 1216 SM Hilversum | 035 - 2008093

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/
mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G
PRWRULVHULQJYDQDI76XLWYRHULQJ0D]GD&;*7/X[XU\LVQLHWPRJHOLMNLQFRPELQDWLHPHWKHWDXWRPDDWDDQERG$IJHEHHOGPRGHONDQDIZLMNHQYDQGHGDDGZHUNHOLMNHVSHFLƂFDWLHV3ULMVZLM]LJLQJHQYRRUEHKRXGHQ=LHYRRUNRVWHQ
en voorwaarden: www.mazda.nl.
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Hele
e ge
gezellige
ezelllige ffeestweek!!
eestwe
Speciale daghappen  14,50 p.p.
van 27 april t/m 5 mei

Spare Ribs, Saté, Anderz Kippetje of Beefburger
Restaurant Anderz  Oud Loosdrechtsedijk 189  1231 LW
Loosdrecht  0355824087 info@restaurantanderz.nl
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Stomerij & Schoenmakerij Loosdrecht

Automatisering die werkt...

KOSTUUM €15,00

-

DEKBED vanaf €17,00

Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen worden gereinigd.
Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Otto Hahnweg 54-8 U 3542 AX Utrecht
[T] (030) 6621081 U [F] (030) 6621004
[E] info@hr-automatisering.nl U [I] www.hr-automatisering.nl

Kledingreparatie:

€ 8,50

Broek korter maken voor maar
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN

Adres: Rading 146
(Naast Boni Supermarkt)
Tel: 035-5828684

Openingstijden: s’maandags gesloten Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, Zaterdag 09:00 tot 16:00

Nootweg 10a
1231 CT Loosdrecht
06 2115 1976

Jachtwerf van
Dusseldorp
Liever op het water?

Feestelijke ontvangst

Reserveer één
van onze Sloepen
of Valken op
Koningsdag op:

Vul bij de reservering
de actiecode
‘Koningsdag’ in en u
ontvangt een kopje
koffie met een oranje
tompouce.

www.boot-loosdrecht.com

Boot & Motorenservice Loosdrecht
Ruim 30 jaar gespecialiseerd in onderhoud, reparaties
en verkoop dealer in en out board motoren.

HIER WONEN?

OMC Johnson/Cobra, Mercury/Mercruiser, Suzuki, Yamaha
en andere merken, maar ook Nanni, Solé Vetus en Yanmar.
Bijzonder gespecialiseerd in reparatie en revisies van staartstukken,
keerkoppelingen en andere aandrijf systemen, ook levering onderdelen.
Kennis en kwaliteit is voordeliger dan korting.
Oud Loosdrechtseweg 95A, 1231 LR Loosdrecht
035-5828485
E-mail: bml.loosdrecht@planet.nl
Website: www.bmlloosdrecht.nl

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