STICHTING SLOEP

FEESTSTER 2019
LOOSDRECHT

FEEST
WEEK
EEN
TRADITIE

Als je over de Loosdrechtse Feestweek spreekt, is en blijft het de vraag
of hier inmiddels sprake is van een traditie met herkenbare rituelen
en gewoonten. Maar eigenlijk doet dat er niet toe; het is gewoon een
fantastisch feestelijk dorpsgebeuren waar we ieder jaar naar uitkijken
en trots op zijn.

voor de Koningsdag en een live-verslag van de aankomende bekerﬁnale. Traditie is voor de Feestweek
een ander woord voor: dat doen wij
hier gewoon zo!!

Hierbij ontvangen jullie het programma voor de Feestweek 2019,
dat garant staat voor veel lol, sportiportiviteit, ontspanning, consumeren
en en
etaleren.

deden wil in de huidige tijdgeest en
opvattingen niet meer zeggen dat
jij het ook moet doen. Hoe aangenaam en geruststellend die als maar
terugkerende gebruiken zijn, het
geeft geen garantie voor jarenlang
succes of dat het waardevol is en
blijft.
Dit is bij ons in het klein herkenbaar in onze feestweektraditie…
die inmiddels een modern cultureel
erfgoed voor ons dorp is geworden.
Geen zorgen; onze klassiekers, succesactiviteiten en tradities gaan de
deur niet uit, daar blijven we wel
scherp op!
Het prettige aan tradities, rituelen en
gewoonten is dat er dus ook weer
nieuwe mogen ontstaan.
Zo zien we dit jaar bijvoorbeeld meer
aandacht voor permanente invulling
in de week met sportfaciliteiten,
waarbij de startende pubers op
sportief gebied hun kansen krijgen:
Een Loosdrechts dartkampioenschap, de start van de feestweek
met een onvervalst feest in de avond

Het is dan ook goed om te signaleren dat de harde kern van
SLOEP-vrijwilligers al vanaf het het
einde van het vorige jaar aan de slag
is met voorbereidingen voor onder
andere deze Feestweek. Steeds
weer met geweldige inzet, enthousiasme en kennis van zaken. Ook nu
sluiten velen zich in de loop van de
voorbereidingen hierbij aan om hun
onderdeel tot in de puntjes voor te
bereiden en uit te werken. Onze
Modderkruipers staan gereed om
het terrein, samen met een aantal
deskundigen, op te bouwen, in te
richten en na aﬂoop het terrein weer
puik op te leveren.
Deze groepen vrijwilligers zien we bij
alle feestelijke activiteiten niet direct
terug, maar let wel, zónder deze toppers geen feest!!
Als voorzitter heb ik het nu allemaal
ruim een jaar mogen meemaken en
geloof mij, die inzet voor jullie en ons
dorp, is en blijft iets om trots op te
zijn. Onze negendaagse Feestweek
wordt tot in de puntjes voorbereid.

Ook dit jaar wordt de Feestweek
weer mogelijk gemaakt door onze
trouwe sponsoren en we verwelkomen dit jaar ook een aantal nieuwe
ondersteuners. Van harte welkom en
wij kijken uit naar een ﬁjne langdurige samenwerking. Een nieuw initiatief dit jaar is de oprichting van de
Club van 100, waarin ook kleinere
ﬁnanciële bijdragen kunnen worden
ondergebracht en de waardering
daarvoor kan worden uitgedragen.
U gaat hier ongetwijfeld meer over
horen en uw aanmeldingen worden
verwachtingsvol tegemoet gezien.
Tot slot zijn er natuurlijk weer onze
lotenverkopers, waartegen u geen
“nee“ kunt zeggen en bovendien
levert dit misschien zelfs nog een
mooie prijs voor u op.

Toch blijft die vraag een beetje hangen; zeker omdat daar verschillend
mee wordt omgegaan. Zomaar
enkele opmerkingen die we de afgelopen editie hoorden: de Ouderenmiddag en Hollandse Avond zijn
rituelen; het polsstokwaterspringen
is, tezamen met de ronde van Loosdrecht, een gewoonte, terwijl de 4
mei-herdenking weer meer als een
traditie wordt gezien.
Ik ben er maar eens ingedoken,
juist ook om hier in de toekomst
geen misverstanden over te laten
bestaan. Een traditie is namelijk
een vorm van doorgeven van een
bepaald cultureel erfgoed; feesten,
herdenken en activiteiten vanuit
overtuigingen en geloof, voor doden of levenden, speciﬁeke sporten
in bepaalde gebieden en zingen en
vieren bij bepaalde kalenderdagen.
Dit komt toch wel bekend voor!
Echter zodra iemand: ”Maar het is
een traditie” sputtert zit het nogal
eens fout... want wat je voorgangers

We zijn allemaal, in welke vorm dan
ook, wel een SLOEPER en laten we
dit vooral ook zo houden. Want dat
is onze kracht.
En, zie je iets gebeuren dat minder
leuk is, anders kan, of juist uitge-

foto:
Edgar
Broekman

breid moet worden
worden, meld het ons
ons.
Tradities kunnen immers worden
vernieuwd, aangepast of uitgebreid.
Graag vragen wij ook nog even
aandacht voor onze buren, die altijd
weer open staan voor de Feestweek. Zij, en wij, vragen jullie zoveel
mogelijk met de ﬁets of de benenwagen te komen om parkeeroverlast
te beperken en houd rekening, bij
het verlaten van ons feestterrein,
met de buren, in de vorm van overlast in geluid en gedrag. Het moet
voor iedereen een feest blijven.
Lees in deze Nieuwsster alles over
het prachtprogramma en doe weer
enthousiast mee met het jaarlijks terugkerende logospel.
Namens de stichting SLOEP wens
ik iedereen een geweldige Feestweek; kom als je er zin in hebt, blijf
als je er zin in hebt, help mee als je
zin in hebt en kom vooral terug als je
er zin in hebt!!
Wim Bekenkamp,
Voorzitter Stichting SLOEP

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 2019:

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

2019
wo 01/05

vr 26/04
20.00 - 01.00 u.

Feestavond met The Queen of Rock & Roll ”Tina Turner”

za 27/04

koningsdag
Vanaf 07.00 uur

Kindermarkt op de Nieuw Loosdrechtsedijk

08.00 - 09.00 u.

Lawaaiwedstrijd

10.00 - 16.00 u

Graven met mini graafmachines van Everts GWW

11.30 - 17.00 u.

Fietsenrally

12.30 - 17.00 u.

Ponymiddag

12.30 - 14.30 u.

Spellencircuit, thema: Van dit, Van dat, Van alles Wat

12.30 - 14.30 u.

Hulp en acts van leerlingen van de
Academie voor Theater Performance

13.00 - 16.00 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 met Emma & Robine

16.00 - 17.00 u.

De 5e Loosdrechtse Prutrace

Tot 21.00 uur

Oranjeborrel met Johnny and the gangsters of love

SLOEPRally
MAALTIJD voor Rallyrijders, sponsoren,
liefhebbers & vrijwilligers

ma 29/04
15.00 - 17.00 u.

Huttenbouwen

18.30 - 23.00 u.

Besloten bijeenkomst voor SLOEPvrijwilligers

di 30/04
*

12.00 - 17.00 u.
13.30 - 15.30 u.
15.00 - 17.00 u.
15.00 - 17.00 u.
16.00 - 18.00 u.
20.30 - 00.00 u.

* 14.00 - 16.00 u.
19.30 - 22.30 u.

Bonte middag
Wandeling door de Ster met de heren Doets
Super Bingo

do 02/05
19.30 - 22.30 u.

12e Korenavond

vr 03/05
* 13.00 - 16.00 u.
14.00 - 16.00 u.
14.00 - 16.00 u.

* 16.00 - 17.30 u.

zo 28/04
- 18.00 u.
* 11.00
Vanaf 17.30 u.
*

14.00 - 16.00 u.

18.30 - 20.00 u.
20.30 - 01.00 u.

WK Voetbal
Knutselmarathon voor groot en klein
Acts van leerlingen van de
Academie voor Theater Performmance
Kinderplaybackshow
Ronde van Loosdrecht
Feestavond met “ABBA Fever”

dodenherdenking
19.30 - 20.30 u.

Dodenherdenking

bevrijdingsdag
*10.00 - 11.00 u.
*13.00 - 17.00 u.
*13.00 - 17.00 u.
*14.30 - 17.30 u.
17.00 - 20.00 u.

za 04/05
zo 05/05

BootCamp by Marissa
Darttoernooi
Bevrijdingsmarkt met bakwedstrijd,
info & activiteiten van Loosdrechtse verenigingen
en kraampjes met leuks & lekkers

Zeskamp met ﬁets ‘m erin
Bevrijdingsborrel met Geen Hofkapel,
JoJo de zingende DJ met spetterende André Hazes imitatie

18.00 - 20.00 u.

Demo kettingzaagkunst door David Harmsworth
Jeugd Zeskamp
Badbeestjesrace
Acts van leerlingen van de
Academie voor Theater Performance
Panna Knock Out Toernooi (t/m 16 jaar)
Hollandse feestavond met Wolter Kroes

BELANGRIJK!

*

- VOOR ACTIVITEITEN MET DIEN JE JE VAN TE VOREN IN TE SCHRIJVEN!
N!
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

Samen KNVB bekerﬁnale Ajax-Willem ||
kijken op het grote scherm

Hendrik van Loenen
VERHUUR - CONTAINERS - SCHAFTUNITS
GROND EN SLOOPWERK
ZAND - GRIND - GROND

HILVERSUM - TEL: 06-53943244

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

ALLEMAAL EEN

FANTASTISCHE
FEESTWEEK

De mooiste
thuishaven
van Loosdrecht

he t

a nk er

J AC H T H AV EN

TOEGEWENST!

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

Colofon Feestster 2019
De Feestster 2019 werd
voor u geschreven en
samengesteld door
vrijwilligers van
de stichting SLOEP.
Vormgeving en druk:
Studio Ten Herkel

Oud Loosdrechtsedijk 117 1231 LS Loosdrecht 035 58 25 000 INFO@HETANKER.NL WWW.HETANKER.NL
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035 - 582 06 06



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



* 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

Paardenpensionstalling
Boxhuisvesting
Aktiefstal
Weidegang
Nieuw-Loosdrechtsedijk 42
1231 KZ Loosdrecht
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Al ruim 20 jaar
voor hem en haar





Richard de Wild


DE RATTENVANGER

je

H

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



Kapsalon Schoonheidssalon Snelbruiner
MicroSkinPolisch / IPL
Wout en Jolanda van der Linden
Nootweg 61, 1231 CR Loosdrecht

Dé nummer

tel. 035 582 72 21
www.knippandje.nl
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van Loosdrecht en omstreken

KINDEROPVANG IN LOOSDRECHT




   

Wenst u een onvergetelijke feestweek!
AGRARISCHE BENODIGDHEDEN,
TUINGEREEDSCHAP, WERKKLEDING
& WERKSCHOEISEL EN MEER...

De Modderkruipers

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

WWW.BAKKERSQUALITYPRODUCTS.NL
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DE FEESTWEEK STAAT
WEER VOOR DE DEUR
Stichting SLOEP heeft zichzelf dit
jaar overtroffen met een afwisselend
en verrassend programma. Een programma met sportiviteit en feesten
maar ook met momenten van ontmoeting, stilstaan bij andere tijden en
herdenken.
De vrijwilligers van Stichting SLOEP zijn
al lang tevoren druk bezig met de voorbereiding van alle evenementen, activiteiten
en feesten die dankzij de vele sponsoren
nog steeds grotendeel gratis zijn. Na de
start op vrijdag 26 april met een swingend
Koningsfeest volgt een week waarin talloze activiteiten elkaar afwisselen en waarbij
zelfs onze trouwe viervoeters niet worden vergeten. Voor de jongste inwoners
worden spannende wedstrijden en leuke
activiteiten georganiseerd en onze oudere

Neem naast al je overbodige spullen en
een kleedje, ook zeker al je verkooptrucs
mee en kom op 27 april naar het speciaal
gemarkeerde deel tussen het St. Annepad en de Laan van Eikenrode.
Maar let op! Alleen dáár waar het mag!

is de jaarlijkse ﬁetstocht met een prachtige
route waar enthousiaste ﬁetsers al maanden naar uitzien!
Het is een tocht door een deel van Wijdemeren en omgeving. Een afwisselende
tocht van zo’n 20 à 25 km, richting Hilversum, Westbroek, Lage Vuursche, Weesp,
Loenen, Maarssen…

Ik ben trots op zo veel creativiteit, sportiviteit, betrokkenheid en saamhorigheid.

U krijgt een duidelijke routebeschrijving
mee en -voor wie een extra uitdaging wil- ,
is er een leuke quiz met vragen en puzzels
tijdens en over de route.

Het wordt een
fantastische
feestweek!

20.00u.

Ponymiddag
Hou jij ook zo van paarden en pony’s, net
als de Koninklijke Familie? Alle prinsen en
prinsessen van Loosdrecht opgelet! Op
zaterdag 27 april, Koningsdag, zorgt manege Hallinckveld (Nieuw Loosdrechtsedijk 133) voor een prachtige Ponymiddag
op het Feestweiland!
Iedereen die van paarden en pony’s houdt
is van harte welkom om te komen kijken,
maar er zijn ook de hele middag ponyritjes,
dus er kan volop worden geknuffeld, gereden en gepoetst.

vr 26

Haar repertoire kennen wij allemaal,
dus dat wordt uit volle borst(en) meezingen. Deze eerste feestavond belooft
een waar ‘feesie’ te worden.

7.00u.

11.30u.

za 27

‘Fraternitas’ verzorgt deze ﬁetsenrally al
vele jaren met als start- en eindpunt het
Feestterrein.
Vertrekken kan tussen 11.30 uur en
13.30 uur. Inleveren van de vragenlijst kan
tot uiterlijk 17.00 uur in onze kraam op het
Feestterrein, net binnen het toegangshek
dichtbij de rotonde. Elke deelnemer draagt
€ 1,- bij in de kosten. Voor diegenen die
de vragenlijst weer inlevert is er kans een
leuke prijs te winnen! Iedere deelnemer
krijgt natuurlijk een aardigheidje bij vertrek!
Tot ziens op het Feestterrein of bij een van
de controleposten onderweg!

Een activiteit van Fraternitas

Freek Ossel,
burgemeester
Loosdrecht

Kindervrijmarkt
Met de lente volop in de lucht, kan natuurlijk de voorjaarsschoonmaak niet uitblijven.
Alle ongebruikte spulletjes en ooit zo handige hebbedingetjes worden weggegooid.
Maar wacht! Ho! Stop! Dat gooi je toch
niet weg? Nee, daar ga je mee (onder)
handelen op de Koningsdag kindervrijmarkt aan de Nieuw Loosdrechtsedijk.

‘Ken uw streek’

inwoners kunnen elkaar weer ontmoeten
tijdens de ouderenmiddag.
De Feestweek zou de Feestweek niet zijn
zonder spetterende feestavonden. Uiteraard staat de Hollandse avond weer op
het programma en de fans van ‘golden
oldies’ kunnen dit jaar hun hart ophalen
tijdens het ABBA-feest.

Feestavond
We beginnen de feestweek 2019 met
onze ‘eige Koningsnach’.
Van 20:00 uur tot 01:00 uur is het groot
feest in de Feesttent.
Jan & Lesley brengen, met hun vrolijke
gouwe ouwe en hedendaagse hits, ons
helemaal in de feeststemming. Wanneer
de voetjes van de grond zijn en iedereen
de kelen heeft gesmeerd komt - ja u leest
het goed - ‘The Queen of Rock & Roll:
Tina Turner’ haar opwachting maken.

Fietsenrally

12.30u.

za 27

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

za 27

Want als je buiten het aangegeven gedeelte jouw kleedje neerlegt, dan moet je
met handel en al verkassen.
Wij hopen weer op veel JONGE verkopers. De Vrijmarkt is dus niet bedoeld
voor commercie, in geen enkele vorm!
(En daar controleert de Stichting SLOEP
streng op).

Spellencircuit

Als je klaar bent en je hebt jouw marktplek
netjes opgeruimd, laat dit dan zien aan de
marktdames Hennie en Tjamke, dan word
je ook nog eens beloond met wat lekkers.

Lawaaiwedstrijd

‘Van dit, van dat, van alles wat’
Wanneer?
Op Koningsdag natuurlijk!

8.00u.

za 27

Een terugkerende kinderactiviteit in de jarenlange traditie tijdens onze Konings- en
Koninginnedagen is natuurlijk het Spellencircuit. Altijd drukbezocht en enthousiast
aan deelgenomen door de jongsten uit
ons dorp en aangemoedigd door de ouders die zelf ook al meededen toen zij klein
waren.

VROEG OPSTAAN!
We maken iedereen in het dorp vrolijk
wakker met de gezelligste en lawaaierigste optocht OP JE EIGEN VERSIERDE
FIETS. Een paar dagen bonen uit blik
eten en je hebt de beste spullen om je
ﬁets vol te hangen met herrieschoppers.
Verzamelen doen we bij DE EMTINCKHOF om 08.00 uur.
Dus HATSJEE, UIT DE VEREN en meedoen met het leukste FIETSKABAAL van
het jaar: DE LAWAAIWEDSTRIJD!

Het thema van dit jaar is ‘Van dit, van dat,
van alles wat’. Frans Jonkhart zorgt voor
allerlei leuke, grappige en verrassende
spelletjes.
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12.30u.

za 27

Neem familie en vriendjes mee om je te
laten aanmoedigen of misschien wel ook
mee te doen.
Leeftijd: tot 12 jaar
Waar: in de nabijheid van de tent, op het
feestweiland

Gesloten

di. t/m vrij.

10.00-18.00

zat.

09.30-17.00

zondag

Gesloten

***Quality Hair***

ma.

T. 035-5823495
E. info@vreeken.com

www.vreeken.com

Hilversum-Holland

Almekinders
Hoveniers
DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken
Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

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

Heulakker 3 , Loosdrecht
T. 06-53 64 83 04
T. 035-58 25 576
E. info@almekindershoveniers.nl

www.almekindershoveniers.nl

Bouwkundig Ontwerp & Adviesbureau

Loosdrecht

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

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

www.vrijheidwatersport.nl
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DEGIJSBRECHT

Trendy Damesmode

woondecoratie
meubels
gordijnen

wenst u

houten jaloezieën
verlichting
verf & behang
interieuradvies

een hele

GEZELLIGE

Feestweek !

We make you feel good !
Gijsbrecht v Amstelstraat 165
Hilversum

Gijsbrecht van Amstelstraat 172
Hilversum
de-huiskamer.nl

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

20%
KORTING

CAMBRIDGE

N E W
STYLE

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

Proﬁteer na je cryotherapie
van gezondheidsvoordelen
als:
• Fitter en energieker
• Minder stijve spieren
• Versnelde afvoer
afvalstoffen
• Huidverbetering

Het grootste
kookwinkeltje
van ‘t Gooi!

COMBINEER DEZE MAAND JE ZON EN
CRYO SESSIE! SAMEN VOOR € 35,-*
Geldig t/m 15 mei 2019

* Max. 1 per klant.
Niet icm andere acties.

Gijsbrecht van Amstelstraat 240
Hilversum 035 647 38 83
www.cryospacehetgooi.nl

WWW.BALTHAZARKOOKWINKEL.NL

Gijsbrecht 164, Hilversum
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Jurgen van den Brandt
Kloosterlaan 34
1216 NP Hilversum
GSM 06-12636020
e-mail: info@groenebrandtje
www.groenebrandtje

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

Jacques Maas

Tijdelijk of permanent
onderdak?

De Echte Bakker

Wij hebben ruimte voor uw:
-

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

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

Beauty & Care By Linda
Schoonheidsspecialiste

Uw eigendom
veilig van de straat!

Ruysdaellaan 42
1231 AS Loosdrecht
06 11075166

Bel Gert of Marjan Zagt:
035 – 582 1326 of 06 – 1027 6728
Oud Loosdrechtsedijk 16
1231 NA Loosdrecht

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

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.

*Vetus Center/
watersportwinkel
*Service en
reparatie

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

*Motorrevisie/
dieseltechniek
*Elektra- en
energiesystemen
*Diesel Dealer
Midden-Nederland
*Boegschroeven
*Jachthaven/
zomer- en
winterstalling
buiten/binnen
www.jachtservicebreukelen.nl overdekt
Oud Loosdrechtsedijk 141A
1231 LT Loosdrecht
Tel.: +31 (0)35 577 95 08
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13.00u.

za 27

Hondenshow
Hondendemo’s en
zelf meedoen!

Wat is een Koningsdag zonder prinsessen,
Spidermans, MegaMindy’s, Unicorns, en
piraten?

Vanaf 14.00 uur start ons royal demoteam
Renga met spetterende presentaties zoals 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.

Dat is als een tijger zonder strepen, of een
clown zonder clownsneus… Daarom kun
je je ook dit jaar weer gratis laten schminken in de feesttent!
Hoeveel tijgers, vlinders, draken en andere mooie creaties zien we dit jaar tijdens
het schminkcircus?
De schminkkist en ons schminkteam
(5 dames sterk) staan al klaar……..
nu jij nog!!

Meedoen met je eigen hond?
Het leukste is natuurlijk om na aﬂoop zelf
deze sporten te proberen. Na de demo
is er volop gelegenheid om mee te doen
met de diverse fun- en balansparcoursen.
Deze zijn geschikt voor jonge en oudere
honden.

Polsstokspringen 14.00u. za 27
Wegens groot succes geprolongeerd.
Voor de 14e keer wordt het polsstokspringen op het Feestweiland georganiseerd.
We hopen dit jaar weer op heerlijk voorjaarsweer!
De wedstrijd wordt bij de junioren (t/m 15
jaar) verdeeld in een jongens- en een
meisjesklasse.
Bij de senioren wordt de wedstrijd verdeeld
in een heren- en damesklasse.
Iedere deelnemer maakt twee wedstrijdsprongen, waarvan de verste sprong telt
voor het eindklassement. Natuurlijk is er
gelegenheid voor een oefensprong. In alle
klassen winnen de beste drie springers
een beker. De winnaar van de volwassenen (man of vrouw) mag tevens voor één
jaar de wisselbeker mee naar huis nemen.
Deelnemers hoeven niet zelf voor een
polsstok te zorgen, deze zijn ter plaatse
aanwezig.
De polsstokspringbak zal voor dit evenement weer speciaal worden gegraven bij
de tent op het Feestweiland. De wedstrijd

voor de junioren begint rond 14.00 uur.
De junioren beschikken dit jaar voor het
eerst over een eigen, iets kleinere, springbak. Aansluitend begint rond 15.00 uur
de seniorenwedstrijd. Inschrijven voor
het polsstokspringen kan vanaf 13.00
uur. Aansluitend is de prijsuitreiking. De
wedstrijd wordt georganiseerd door de
Loosdrechtse vriendenclub ‘de Modderkruipers’. In 2018 was de winnaar van de
‘Barry van de Bunt Groen en Civiel-wisselbeker’, voor de tweede achtereenvolgende keer, Johan Zeldenrijk met een sprong
van 8,70 m. Meervoudig kampioen Floris
Dukel eindigde als tweede en Jaap van
Zijtveld werd derde. Wordt het weer een
strijd tussen de familie Zeldenrijk en van
Zijtveld of kan Floris Dukel voor een verrassing zorgen??

5e Prutrace
Wie durft het aan om met de 5e
Loosdrechtse Prutrace mee
te doen??

Zonder coupon mét
handtekening wordt
niet gesprongen!!

Oké, da’s mooi….. jij doet mee!
Dan ga je na het Polsstokverspringen
(wanneer de pakken toch al nat zijn) het
parcours volgen dat achter de Feesttent
voor jou is uitgestippeld. En daar ‘neem’
je diverse sloten, zowel in de lengte als in
de breedte… het maakt niet uit hoe, als
je maar eerste wordt!
Het belooft weer een spectaculaire race
te worden, georganiseerd door vriendenclub de Modderkruipers, dus zorg dat je
erbij bent.

POLSSTOKSPRINGEN 2019

Handtekening:

Handtekening ouders/verzorgers
voor 16 jaar

14 u.



Geboortedatum:




Naam:

Attracties feestweiland
-

Kom op zaterdag 27 april
naar de Feesttent.
Van 15:30 tot 16:00 uur gaan we los
op nummers als de Hokey Pokey’, Theo
Theo en - onze eigen dj’s favoriet Tjsoe
Tjsoe Wa en nog heel veel meer.

za 27

Reusachtige Wipeout-baan
Kinderdraaimolen van Partykist (helaas niet van onze buurman-snor,
die heeft zijn draaimolen verkocht)
Bewegend piratenschip (luchtkussen).
Multiplay XL, voor de kleintjes; een luchtkussen om te springen,
te klimmen en te glijden.

za 27

Ook de kids kunnen na aﬂoop van de
demo weer met hun eigen hond meedoen
en krijgen na aﬂoop een heus diploma.
Voor jonge pups hebben we een mini-kussenstormbaan en rariteiten-doolhofje 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 - Hondenschool Renga
035-5820222
www.hondenschoolrenga.nl

15.30u.

Jaaa! Echt wèl!
Dit jaar is ‘ie er ook weer!
De kinderdisco!

Knip onderstaande coupon uit
en lever hem in bij de
organisatie op Koningsdag!

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

-

Kinderdisco

14.00u.

za 27

Kom lekker met ons mee dansen en zingen. We gaan er een feestje van maken.
Robine en Emma hebben er al zin in.
Heb jij er ook zin in?
Natuurlijk! Komen dus!
Wanneer: 27 april Koningsdag
Waar: Feesttent
Wat: Kinderdisco o.l.v. Robine van Soest
en Emma Richel van der Sar

16.00u.

za 27

Opgeven kan vanaf 15.00 uur in de keet
bij het polsstokspringen.
Als vrijwilliger kunt u zich aanmelden bij
Richard de Wild 06 2709 0432, graag
z.s.m.
Onder de 16 jaar ‘eigenrisico-coupon’
meenemen, ondertekend door je ouders.
Voor boven de 16 jaar zijn coupons ter
plaatse aanwezig.
Er zijn prachtige prijzen gesponsord door
Everts grond-, weg- en waterbouw.
Knip onderstaande ‘eigenrisico-coupon’
uit en lever ‘m in bij de bouwkeet.
Zonder coupon mét handtekening wordt
niet meegedaan met de Prutrace!!!

PRUTRACE 2019

Naam:

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!
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Schminkcircus

D. Weissenbach

Recreatiecentrum Mijnden

boomverzorging

laat het varen

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

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

Alewijnlaan 1, 1231 VN Loosdrecht
tel. 035 582 01 61, mob. 06 50 64 08 30
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wate rsport

Brandweer
Loosdrecht

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

Logistiek op grote Hoogte
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Uitgefeest!!

Kom lekker bij ons uitwaaien in een van onze huurboten
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Jachthaven zomer- / winterstalling.
Verhuur van polyvalken.
Verhuur van motor sloepen.
Bedrijfsarrangementen.
Restaurant met terras aan het water.
Ruime parkeer gelegenheid.
Direct gelegen aan de eerste plas.

SCHILDER- EN
WANDAFWERKINGSBEDRIJF

Wij wensen alle inwoners van de gemeente Wijdemeren
een fantastische feestweek toe.

• sierpleister- en tegelzetwerk
• installeren van badkamers en keukens

U vindt ons aan de:
Oud-Loosdrechtsedijk 131
1231 LT Loosdrecht
Tel. Jachthaven: 035 582 53 56
Tel Verhuur: 035 582 69 47
www.deotterloosdrecht.nl

J. de Jong bv

Tel.

Lindelaan 1

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

1231 CH Nieuw-Loosdrecht
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(035) 582 58 66

Mega Zandbak!
De grootste zandbak
van Loosdrecht!
Ook dit jaar is de succesvolle grote
zandbakberg weer aanwezig, gesponsord door Everts Grond-, Weg- en Waterbouw. Terwijl u rustig in de zon op
het terras zit, kunnen uw kinderen zich
vermaken in het zand met emmertjes,
schepjes, mini-graafmachines en nog
veel meer leuke spullen! Natuurlijk mogen ook de eigen emmertjes en schepjes
worden meegenomen om de mooiste en
grootste zandkastelen te bouwen!

za 27

Oranjeborrel

21.00u.

za 27

Wanneer iedereen is bijgekomen van
Koningsdag is het tijd voor ’n borrel, gelardeerd met muziek: De Oranje Borrel

geleiding van de stoere vrijwilligers
Richard, Jos en Milouschkaa de mini-graafmachines zelf bedienen op
de zandbakberg!

Koningsdag is hét moment dat Loosdrecht
samen borrelt. Daar ontmoet je vrienden,
familie, buren, kennissen en alle andere
Loosdrechters en vieren we samen de
start van een gezellige Feestweek. 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. Opnieuw zijn het Jan & Lesley
die er voor zorgen dat de avond gevuld is
met lekkere muziek.

Alle stoere graafmachinisten krijgen als
beloning een Everts-pet mee naar huis!

Op zaterdag 27 april van 10.00 – 16.00
uur mogen de kinderen, onder be-

11

Op veler verzoek hebben we dit jaar op
Koningsdag ‘Johnny and the Gangsters of
Love’ bereid gevonden naar Loosdrecht
te komen. Het wordt dus weer een spetterende afsluiting van Koningsdag 2019.

'H.DDUV
'DJHOLMNVJHRSHQG
YRRUGLQHUHQERUUHO
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

Adverteren in de regio - Een tv-scherm in uw bedrijf?
Wij verzorgen het graag voor u!

/XQFKYDQYULMGDJWP
]RQGDJYDQDIXXU

INDELING
NAAR
WENS!

(HWFDIp'H.DDUV+DYHQVWUDDW&
./+LOYHUVXP 

ϬϲͲ
Ϭϲ
ϲͲϭϮϭϭϲϵϲϴ
'R9X &DUV HQ%RDWV
Doen Onderhoud Voor U
ͲONDERHOUD AUTO’S EN BOTEN
-AIRCO EN DOMETIC SERVICE

-BANDENSERVICE
-APK-SERVICE

WWW.DOVU.NL
0653266551 / 0615323904

UITVAARTVERZORGING

Lindelaan 8 I 1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929 I M 06 10 35 8100
info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl
www.ariedekloetuitvaartverzorging.nl

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

Loosdrecht - Tel. 06 - 516 38 897
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Kapsalon

7 dagen in de week
open tot 21.00 uur

Wij wensen u
een prachtige
& gezellige
FEESTWEEK

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77
SPORT MERCHANDISING

Geopend ma t/m vr
8.00-17.30 uur
24 uurs service kluisjes

CUSTOM MADE TEXTIEL
PROMOTIONELE PRODUCTEN

Apotheek Maertensplein
Maertensplein 98b
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-210605
www.apotheekmaertensplein.nl

Peter
Behandeling
volgens afspraak
Off. depositair Rene Furterer
en Davines etherische olién

Oud-Loosdrechtsedijk 246
1231 NT Loosdrecht
Tel.: (035) 582 19 68
maandag en dinsdag gesloten

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.

Luitgardeweg 9

U bent bij ons altijd welkom met uw vragen, ook zonder afspraak.

1231 TA Loosdrecht

Ons kantoor is gevestigd aan:
Frans Halslaan 23-c
1231 BB Loosdrecht
T. 035 5821572
F. 035 5824004
E. info@hulleman-debis.nl

06 - 417 63 789

www.gooischerijschool.nl

www.securitas.nl
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15e SLOEPrally

11.00u.

zo 28

Huttenbouwen
Ben je 6 jaar of ouder? Dan ga jij natuurlijk maandag 29 april, samen met
de buitenschoolse opvang van Eigen&Wijzer en Stichting SLOEP, ‘hutten bouwen’ op het Feestterrein!

Vanaf de eerste rally in 2004 mocht
de SLOEP-rally zich verheugen op
een jaarlijks stijgend aantal deelnemers.
De 15e rally -jawel ons “derde Rally-Lustrum”- wordt voor u samengesteld,
beschreven en verzorgd door Henny
Miltenburg, (RallyEvents) in samenwerking met enkele SLOEP-vrijwilligers.
Honderd teams kunnen deelnemen.
Inschrijving € 30,- per equipe.
Inschrijving begint op 1 april (geen
grap) en is vermoedelijk bij het verschijnen van deze feestster al volgeboekt!
Omdat het de 15e SLOEP-rally is,
ontvangt iedere equipe een waardevol aandenken.
Daarnaast krijgt ieder team bij de start
een deelnemersnummer met routeboek!
U bent met uw rallycrew van harte welkom
vanaf 11.00 uur in de Feesttent op het
Feestterrein aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Vanaf 12:30 uur wordt gestart.

Maaltijd

De rally heeft een gemiddelde rijtijd van
ongeveer 4 uur (als u zich aan de opdrachten houdt).

Vraag vriendjes, vriendinnetjes, buur(t)
kinderen, neefjes en nichtjes mee om
samen een bouwteam te vormen of sluit
je aan bij een van de bouwgroepen op
het Feestterrein.

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 maar nooit!
De stichting SLOEP zorgt onderweg op
een BRC (Bemande Route Controle)
voor gratis kofﬁe of thee. Frisdrank e.d.
zijn tegen betaling verkrijgbaar.

Je komt uiteraard op stevige dichte
schoenen, je neemt een hamer, spijkers
en een zaag mee en allerlei toebehoren
(doeken, zeil, touw, papier, tape) om van
jouw hut de allermooiste hut te maken.
Stichting SLOEP zorgt voor hout en
spullen om de hutten nog wat extra te
pimpen.

Ook dit jaar is er weer een gezamenlijke
maaltijd na aﬂoop van de rally. 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: 15,00 per persoon, drank op eigen
kosten. Doet u niet mee met de rally maar

ma 29

Vrijwilligers en de pedagogisch medewerkers van Eigen&Wijzer begeleiden de
bouwteams gedurende het bouwproces.
En…..uhh…..als je écht de mooiste hut
gaat maken dan vraag je natuurlijk papa,
verzorger, mama of een andere volwassene mee om die ene moeilijke spijker
voor jouw team erin te slaan of om je
hut nog net even wat steviger te maken.
Om 16:30 uur bekijkt een echte jury alle
hutten en vindt de prijsuitreiking plaats.
Die prijs bestaat uit de eretitel:
‘de beste huttenbouwers van Loosdrecht 2019’ én uit een heerlijke taart!
Rond 17.00 uur zal het bouwfestijn en
de wedstrijd zijn afgelopen.
Tot ziens op 29 april!

INSCHRIJVING
Inschrijving: volg Sloepy op facebook!!
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.

voor rallyrijders, sponsoren,
liefhebbers en de SLOEP-vrijwilligers

Plaats: Feesttent
Datum: zondag 28 april 2019
Tijd:
van 17.30 tot 21.00 uur

15.00u.

SLOEP activiteiten 2019

zo 28

wilt u, met uw gezin, gezellig komen meeeten, graag uiterlijk 24 april aanmelden
via de site www.stichtingsloep.nl klik
op feest- en herdenkingsweek en daarna
op 28 april, of op de site
www.rallyevents.nl

ACTIVITEIT

DATUM

Feestweek
SLOEPenTOCHT
Jaarmarkt
Loosdrecht JazzFestival
Intocht Sint Nicolaas
KerstLuister

vrijdag 26 april t/m zondag 5 mei
zondag 7 juli (Thema: “GA VOOR GOUD”)
woensdag 28 augustus
vr. 13 en za. 14 september (i.s.m. Festivalorganisatie)
zaterdag 16 november
dinsdag 24 december

Volg ons op ook op social Media; Facebook. Twitter, Instagram en Youtube

(hier staat ook de uitslag van 2018… goed
voor de onderlinge
competitie!)

LET OP! Overlast en afsluitingen
Vanaf vrijdag (26 april) tot en met
Bevrijdingsdag, op zondag 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.

Alleen voor degenen die zich hebben opgegeven, reserveren wij een plaats in de
Feesttent!

SLOEP loterij

te halen en de geluidsoverlast te beperken. Omdat sommigen onder ons
zich toch niet kunnen beheersen, zijn wij
genoodzaakt extra toezicht te houden
op de wegen tussen de woonwijken en
het feestterrein. Voor sommige evenementen wordt de rijbaan van de Nieuw
Loosdrechtsedijk tussen het voormalige
gemeentehuis en De Beukenhof afgesloten; ook dat geeft overlast.

De enthousiaste vrijwilligers van stichting SLOEP zijn vanaf 8 april weer op pad
voor de verkoop van de SLOEPLOTEN!

Die overlast beperken wij sámen door
buiten het Feestterrein en zeker in de
omliggende wijken, geen rottigheid uit

Met het kopen van één of meerdere loten maak je kans op leuke prijzen én (wat
nog véél belangrijker is: je steunt hiermee ‘JOUW’ stichting SLOEP, zodat er leuke
evenementen georganiseerd kunnen blijven worden!

Wanneer zijn de afsluitingen:
• Zaterdag 27 april, Koningsdag van 07.00 tot 13.00 uur;
• Vrijdag 3 mei, de Ronde van Loosdrecht van 18.30 tot 20.00 uur

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! We proberen zoveel mogelijk huizen langs te gaan, maar als u
ons gemist heeft, dan zijn er altijd nog loten te koop op het Feestterrein, maar…
OP=OP!

Géén afsluiting maar wél even goed opletten:
• Woensdag 1 mei, tussen 13 en 17 uur, als de ouderen onze feestlocatie
komen bezoeken;
• Tijdens de feestavonden van vrijdag 26 april, dinsdag 30 april en vrijdag 3 mei.
• Verder moet u rekening houden met meer verkeerbewegingen en voetgangers
op dit gedeelte van de Nieuw Loosdrechtsedijk dan u gewend bent. Hou een
beetje rekening met elkaar!

De trekking van de loterij zal na de Feestweek plaatsvinden.
De uitslag wordt bekend gemaakt in de Nieuwsster én op de website én de
facebookpagina van stichting SLOEP.
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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

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

GROOT AANBOD
VAN RUIM 60
KWALITEIT OCCASIONS
OP VOORRAAD!

t 035 7600684
f 035 5824004
W WWWMEDIATION LOOSDRECHTNL

BUSINESS IT SOLUTIONS

Sinds 1991

U kunt bij ons terecht voor:
Otto Hahnweg 54-8 • 3542 AX Utrecht
(030) 662 10 81 • info@HenR.nl

INKOOP
VERKOOP
(PRIVATE) LEASE
VERHUUR
ONDERHOUD
REPARATIE
BANDENSERVICE
SCHADEHERSTEL

Your IT, our care.
www.HenR.nl

MEER INFO: WWW.AUTOSPIJKER.NL

Dagschotel € 11, 50
(ma. t/m vr., ook afhalen)
Oud-Loosdrechtsedijk 166, Loosdrecht

loos
Industrieweg 14 Q
1231 KH Loosdrecht
www.autoschadeloosdrecht.nl

T 035 - 58 200 50
M 06 - 21 506 880
E autoschadeloosdrecht@xs4all.nl

 

LOONBEDRIJF GROEN-, GROND-, EN INFRAWERKEN

 
 


Egelshoek 9 A
1213 RD Hilversum



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

www.loonbedrijfvdmeent.nl
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Sprekend
Sprekend

Beter presteren door
beter te presenteren!
 Beurspresentator
 Standwerker
 Spreekstalmeester
 Bedrijfsﬁlm redacteur / regisseur
 Sinterklaas / Kerstman

Nico
Nico

Nieuw Loosdrechtsedijk 27
1231 KL Loosdrecht
06 117 177 40 | info@sprekendnico.nl
www.sprekendnico.nl

Jachthaven Loosdrecht

Barkas 900 Supersport

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

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!

Remco van Kooi

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

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

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

www.kidzsupport.nl

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

WZ<d/:<sKKZ'>//E'^/^ͳEsKKZd'dKEZt/:^

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

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

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

Frans Halslaan 1, Loosdrecht • Telefoon 035 582 02 64
www.dorresteinadvies.nl • info@dorresteinadvies.nl

WWW.CARSERVICEVISSER.NL
Oude Loswal 12, 17 en 19 te Hilversum

k u n s t

k

Actie prijzen tegen
inlevering van de advertentie:

interieur / tuin ontwerp,
k l e u r, l i c h t & m a t e r i a a l a d v i e s

- Gezichtsbehandeling
- Pedicure
- Gellak
- Fruitzuurbehandeling

Va n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 9
Oud Loosdrechtsedijk 186C
te Loosdrecht

€22,50
€I5,~
€I5,~
€50,~

Tel: +31 6 27013811
w w w. k - i a . n l / 0 6 - 2 2 0 9 9 5 9 1

interieurarchitectuur

Tel: 06-28477199

Loosdrecht

info@wallenburgbv.nl

www.aannemersbedrijfwallenburgbv.nl

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.

Liever op het water?

Feestelijke ontvangst

Reserveer één
van onze Sloepen
www.boot-loosdrecht.com
of Valken op
Koningsdag op:
b

tl

d

ht
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Vul bij de reservering
de actiecode
‘Koningsdag’ in en u
ontvangt een kopje
koffie met een oranje
t

De Modderkruipers

EHBO LOOSDRECHT
EHBO-Loosdrecht 65 jaar
Op woensdag 1 mei 2019 bestaat
‘onze’ EHBO Loosdrecht 65 jaar.
65 jaar paraat om waar nodig hulp te
bieden bij calamiteiten.
Vanaf de oprichting van stichting
SLOEP in 1995, en daarvoor al ter ondersteuning van de door de VVV-Loosdrecht georganiseerde activiteiten,

16 jaar een hechte vriendenclub om minstens 16 redenen

staan de vrijwilligers van EHBO-Loosdrecht paraat aan de zijlijn, met gedrevenheid en passie voor hun taak… het
helpen van mensen!

16 jaar positiviteit
16 keer heel veel hekken neerzetten en weghalen
16 jaar (brullen van ‘t) lachen

EHBO-Loosdrecht zoekt nog
meer gedreven mensen.
Interesse en aanmelden:
informeer bij www.ehboloosdrecht.nl

16 keer één tot twee vakantieweken inleveren
16 jaar oplossen wat opgelost moet worden
16 keer heel veel platen/ vlonders leggen

BEDANKT
KERELS
EN MEIDEN!!!!!

16 jaar ‘arm om je heen’ waar en wanneer dan ook
16 keer “onze” feesttent opbouwen én afbreken

Scheepsrecht
Advocaten
Adv

16 jaar gezelligheid
16 keer polsstokspringen
16 jaar vriendschap
16 keer heel veel platen/ vlonders weghalen

mr. J.C. Klompé
mr. D.M. Woelinga

16 jaar kameraadschap
16 keer tenten afbreken en terrein schoon opleveren
16 jaar onvermoeibare inzet

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

16 keer dronken???? Natúúrlijk niet :-)

voor al uw feestelijk drukwerk
Boot & Motorenservice Loosdrecht
Ruim 30 jaar gespecialiseerd in onderhoud, reparaties
en verkoop dealer in en out board motoren.
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

VINCENT HAMMING
Schoonmaakbedrijf

ZĞĐƌĞĂƟĞΘŚĂůĞƚƉĂƌŬ

06 23 88 25 93
Elzenlaan 15 1231 CD Loosdrecht

www.drechthoeve.nl

T. 035 5824916 M. 06 51377817 F. 035 5826374

w w w. r a l ly e v e n t s . n l

E. info@wingelaarbv.nl W. www.wingelaarbv.nl
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STICHTINGSLOEP

LOGOSPEL
Ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen !!

PRIJZEN LOGOSPEL 2019
HOOFDPRIJS

Apple Ipad 128GB
wordt u aangeboden door

H&R automatisering

4e prijs:
5e prijs:
6e prijs:
7e prijs:

8e prijs:
BUSINESS IT SOLUTIONS

9e prijs:

2e prijs

10e prijs:

7 dagen huur Zodiac

11e prijs:

wordt u aangeboden door

Rubberbootverhuur.nl

12e prijs:
13e prijs:
14e prijs:
15e prijs:

e

3 prijs

5 rijlessen

16e prijs:
17e prijs:
18e prijs:

wordt u aangeboden door

Gooische Rijschool

19e prijs:
20e prijs:
21e prijs:

De uitslagen zullen vanaf 8 mei 2019 op stichtingsloep.nl en op Facebook
worden gepubliceerd en in de NieuwsSter van 15 mei 2019.
Prijzen zijn op te halen tot 31/10/2019 bij Het Knippandje (Nootweg 61),
daarna vervallen de prijzen aan Stichting SLOEP.

22e prijs:

Luxe hapjes t.w.v. Υ 200,00
Trés Joli Catering
1 kwartaal all-in sporten
van Haren sport & wellness
Tegoedbon t.w.v. Υ 150,00
De Huiskamer
Dagdeel zeilles 4 pers.
incl. ontvangst met drankje
Zeilschool Midden Nederland
Dinerbon t.w.v. Υ 100,00
Eetcafe De Kaars
Dameskledingset t.w.v. Υ 100,00
Goed-hart
Halve dag elektrisch varen Green joy
Jachthaven Het Anker
High Tea voor 5 personen t.w.v. Υ 85,00
Landgoed De Rading
1 maand all-in sporten
van Haren sport & wellness
Dinerbon voor 2 personen
Restaurant De Otter
1 maand all-in sporten
van Haren sport & wellness
Schoonheidsbehandeling t.w.v. Υ 60,00
Beautysalon Fiore
Dinerbon t.w.v. Υ 50,00
Restaurant Anderz
Dinerbon t.w.v. Υ 50,00
Café Cartouche
Gezichtsbehandeling t.w.v. Υ 32,50
Schoonheidssalon senZ
Cryospace tegoed t.w.v. Υ 30,00
Sunday’s
2 pizza’s aan huis gebakken
(Hilversum en Loosdrecht) t.w.v. Υ 30,00
Mrs. Italy
ZON tegoed t.w.v. Υ25,00
Sunday’s
Fototaart t.w.v. Υ 25,00
Gebak van Smolders

Hey! Dat ziet er anders uit? Dit jaar een iets andere manier van invullen.
Voor elke regel staat een letter, deze letter correspondeert met een kolom op de rechter (invul)pagina.
Vul vervolgens de naam van het betreffende bedrijf in achter het bijbehorende nummer.
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UW GEGEVENS
VERGEET NIET UW NAAM, TELEFOONNUMMER EN E-MAIL TE VERMELDEN!
Naam

:

Telefoon

:

Mailadres :
INLEVEREN UITERLIJK ZONDAG 5 MEI 2019 IN DE TENT OF BIJ 1 VAN ONZE SLOEPVRIJWILLIGERS.
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Oud-Loosdrechtsedijk 34
1231 NA Loosdrecht
035-5823254
www.dierspecialist.nl

Nootweg 30
tel.: 06 300 94 105

Très Joli
catering

tresjolicatering.nl

Egberts
SERVICE EN KWALITEIT
BIJ U IN DE BUURT!
WASSEN ZONDER KRASSEN MET
LAKVRIENDELIJKE BORSTELS. OOK
VOOR GROTE BUSSEN VAN MAX. 2.80
METER HOOG EN 7.10 METER LANG.
TERWIJL U GENIET VAN EEN
GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE
GEZELLIGE RECEPTIE,MAKEN WIJ
UW AUTO WEER BLINKEND SCHOON!

/bojoscarwash

NOOTWEG 49, LOOSDRECHT

06-29041257

Openingstijden:
ma. t/m vrij. van 8.30 tot 17.30 uur
za. van 8.30 tot 17.00 uur
Nieuw-Loosdrechtsedijk 76a
T. 035-5823009
1231 LA Loosdrecht E. info@bojoscarwash.nl

www.arjanvanwoudenberg.nl

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
22

Jeugd Zeskamp
In samenwerking met stichting SLOEP
en de Gemeente Wijdemeren organiseert Team Sportservice ‘t Gooi een
sportief, gevarieerd en stimulerend
programma voor de jeugd op 30 april
tijdens de feestweek in Loosdrecht.
Voorafgaand aan het Panna voetbal is
er speciaal voor de bovenbouw van het
basisonderwijs, groep 5 t/m 8, een zeskamp. Tussen 13.30 en 15.30 uur strijden meerdere groepen tegen elkaar en
voeren verschillende sport- en spelonderdelen uit om ‘De Kampioen 2019’ van
Wijdemeren te worden.
Ben je sportief, avontuurlijk, hou je van
samenwerken en zit je in groep 5, 6, 7 of

Vanaf 16.00 uur kunnen deelnemers
zich ter plekke inschrijven. De winnaars
van dit toernooi maken tevens kans om
door te gaan naar de ﬁnale later dit jaar
en te strijden voor de titel Panna King of
Queen Wijdemeren!

Bonte middag

We beginnen expres niet met de
titel ‘ouderenmiddag’, want we
krijgen vaak, of eigenlijk te vaak,
te horen dat men zich niet in die
doelgroep herkent en dat vinden wij
zóóó jammer!

Voor meer informatie neem je contact op
met Team Sportservice t Gooi,
hetgooi@teamsportservice.nl
of bel 06 30 63 97 54.

15.00u.

di 30

Laten we het dan zo stellen, bent u nét
iets te oud voor de badeendjesrace, nét
niet behendig genoeg voor het polsstokspringen en de ‘disco-avonden’ ontgroeid, dán bent u bij ons welkom!
Of je nu meneer de Wit heet of mevrouw
Jansen, op de ﬁets komt of geen eigen
vervoer hebt (dan komen we u gewoon
halen)… maar u bent wel in voor een
hoop lekkers en een boel gezelligheid,
dan bent u de gast waar wij graag voor
klaarstaan! Het thema ‘Bonte middag’
dus. De middag bestaat uit een aantal
vaste elementen, vertier op het podium,
amusement vanaf het podium, vermaak
aan de tafel met muziek van - je zou bijna zeggen ons huiskoor - het Ankeveens
Haveloos Mannenkoor!

jouw badbeest blijft drijven. Opwindbare
of elektische badbeesten zijn niet toegestaan. Zoals altijd belooft het ook nu
weer, tot het laatste moment, een spannende strijd te worden.
Waar, wanneer, hoe, wie?
In de sloot achter de Feesttent.
Dinsdag 30 april van 15.00-17.00 uur.
Badbeest-gasten tot 12 jaar, als je niet
kunt zwemmen, neem dan vader, moeder of oppas mee!
Doe kleding aan die tegen een stootje
kan, rubber laarzen, regenpak en warme
kleding.

Panna Knock Out
Op dinsdag 30 april wordt een Panna
Knock Out-toernooi georganiseerd
voor jongeren tussen 8 en 16 jaar. Het
toernooi duurt tot 18:00 uur.

di 30

16.00u.

di 30

20.30u.

met slagroom niet ontbreken!
Kortom ‘dé ‘Bonte middag van het jaar’!
Aanmelden hoeft niet, de tent gaat op
woensdag 1 mei, precies om 13.30 uur
open en is vrij toegankelijk!
Het ofﬁciële programma begint om
14.00 uur en duurt tot ongeveer
16.00 uur.
Mocht het u niet lukken om ons op eigen
gelegenheid te bezoeken, dan komen
de vrijwilligers/chauffeurs u graag halen.
Natuurlijk wordt u na aﬂoop weer keurig
thuis gebracht!
U kunt zich aanmelden voor vervoer bij
Ineke op nummer 06 22 315 787 óf u
stuurt een mailtje naar stichtingsloep@
ziggo.nl dan zorgen wij voor vervoer!
Namens alle enthousiaste vrijwilligers,
graag tot woensdag 1 mei in de feesttent op het feestterrein!
De “bonte middag” mede mogelijk
gemaakt door o.a. Wijdemerenfonds

Een snor maakt nog geen 18 !
Wij hebben geen ID hoe oud je bent:

Toon je ID!
POLSBANDJES

di 30

Tot 23 jaar... polsbandjes voor bier en wijn!

Goed voor de sociale contacten en een
garantie voor veel plezier! De avond zorgen Jan & Lesley voor de muzikale continuïteit.

Zeg nu zelf, wat is een Feestweek zonder Hollandse Avond?
Vanaf 20.30 uur gaan we weer met z’n
allen uit ons dak.

wo 01

Verder verzorgen onze sponsors alle lekkere hapjes en zal ook het advocaatje

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.

Hollandse Avond

Daar is ie weer…..
de Hollandse Avond!

14.00u.

8 van het basisonderwijs?!
Doe dan mee en schrijf je in via Team
Sportservice ‘t Gooi, hetgooi@teamsportservice.nl. 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!

Badbeestjesrace
BADBEESTEN EN WATERMONSTERS
GEZOCHT !!
Zoek je badeend op, je vindt hem misschien in bad of onder je bed, poets hem
op, geef hem een lintje om zijn nek en
neem hem mee naar het Feestterrein.
Heb je geen badbeest, dan kun je thuis
of bij de Feesttent voorafgaand aan de
race een drijvend ‘monster’ in elkaar
knutselen aan de SLOEP-knutseltafel.
Er is knutselmateriaal aanwezig (plakband e.d.) maar neem voor de zekerheid zelf lege plastic ﬂesjes, lege dozen
of melkpakken mee, voor jezelf én voor
anderen. Het is natuurlijk belangrijk dat

13.30u.

Het toezicht op het alcoholgebruik door jongeren wordt strenger en de organisatie
van de Feestweek neemt ook hierin haar 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!

Rond 22.30 uur is er een
optreden van niemand minder dan:
Wolter Kroes!
Wolter zit dit jaar 30 jaar in het vak en
kijkt met plezier terug op een rijke carrière, maar is nog allerminst van plan het
rustig aan te doen. “Ik ga nog even door
hoor.”

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!

Op 12 oktober komt Wolter zijn nieuwe
album “We gaan nog even door” uit.
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Kappelle Onroerend Goed Loosdrecht
Rob Allessie

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.

Wenst u een ﬁjne Feestweek !

Dagbesteding
Leerwerkbedrijf
Re-integratie

Nieuwe Havenweg 16D
1216 BS Hilversum
035-5231530

Rijksstraatweg 53
1396 JD Baambrugge

www.admverhoef.nl
info@admverhoef.nl

Hilversum
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www.repairfactory.nl
info@repairfactory.nl

Doets wandeling
Doets-wandeling door het
Stergebied
Een van de mooiste natuurgebieden
van Nederland ontdekken? Dat kan!
Op woensdag 1 mei vertrekken Jacob
en Dirk Doets rond 14.00 uur vanaf de
Feesttent voor een prachtige wandeling
door de Loosdrechtse Ster. Het STERgebied, valt onder het regiem van Natura
2000 én is onderdeel van de Oostelijke
Vechtplassen, een uniek leefgebied met
een lange geschiedenis en een prima
habitat voor veel plant- en diersoorten.
De familie Doets woont al vier generaties in boerderij Hilverzicht aan de Nieuw
Loosdrechtsedijk en door overdracht van
vader op zoon hebben Jacob en Dirk de
kennis van alles wat je wilt weten over de
natuur, de geschiedenis en de toekomst
van dit unieke stukje Loosdrecht.
Jacob Doets is voorzitter van de vereniging ‘Ster van Loosdrecht’ en dat toont
aan dat dit gebied hem heel na aan het
hart ligt.

Super BINGO !

Niet meer weg te denken uit de
Feestweek!
Na het overweldigende succes van
2018 in een overvolle bingotent, nu de
Super Bingo 2019!
Grotere prijzen, meer rondes, gratis extra ronde, bediening aan tafel, hapjes op
tafel, alle ingrediënten voor een geweldige 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!!
Het kan gaan om grote of kleine prijzen, echte serieuze of juist grappige en
misschien zelfs wel onzinprijzen, dat kan
allemaal. Je kunt het thuis spelen, in de
kantine van je sportclub, in het wijkgebouw of met je oma in de recreatiezaal,

14.00u.

wo 01

12e Korenavond

Tijdens de wandeling ziet en hoort u hoe
het gebied zich heeft ontwikkeld en hoe
de gebruikers van het gebied proberen
de kwaliteit te verbeteren en er zorg voor
dragen dat wij nog jarenlang kunnen en
mogen genieten van deze prachtige omgeving.

MEER DAN 150 ZANGERS EN ZANGERESSEN TIJDENS 12e KORENAVOND
De avond zal worden geopend door De
Blaerders uit Blaricum, een gezellig koor
dat voornamelijk Nederlandstalige muziek zingt.
Na het optreden van dit circa 60 leden
tellende koor, een andere nieuwkomer
tijdens deze Korenavond: SoulPatrol.
SoulPatrol is in 2018 opgericht en zingt
evergreens van de beste soulzangers,
zoals Aretha Franklin, Bill Withers, Stevie Wonder, enz.
Na SoulPatrol zien wij, na een jaar van
afwezigheid, ons vertrouwde Loosdrechtse jongerenkoor Snowe weer terug. 2018 was voor Snowe een succesvol jaar, want zij werd uitgeroepen tot
het beste koor van Noord-Holland en
heeft tevens de Publieksprijs gewonnen.
Dankzij deze overwinning wist Snowe
zich, samen met de 14 andere beste
koren van Nederland, te plaatsen voor
de Landelijke NKF Finale. Hoewel zij de
ﬁnale niet heeft gewonnen, heeft Snowe
wel weer een onvergetelijke schat aan
ervaringen opgedaan.

Jacob en Dirk tonen u de mooiste plekjes en geven uitleg over de geschiedenis, de natuur, het agrarisch gebruik van
de landerijen en natuurlijk de visie over
de toekomst van ‘De Ster’.
Meelopen? Dat kan!
Wanneer: woensdag 1 mei.
Start: 14.00 uur
Verzamelen: in de Feesttent
Trek oude schoenen of laarzen aan en
niet je allerbeste kleren!
De wandeling duurt ongeveer twee uur.
Deze wandeling is voor kinderen (onder
begeleiding) 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 of voor
rolstoelgebruikers. Het meenemen van
honden is NIET toegestaan.

19.30u.
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19.30u.
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Na de pauze volgt een optreden van
Lake Sound District, een bijzonder mannenkoor uit Maarssenbroek, dat vorig
jaar voor het eerst en heel succesvol zijn
opwachting maakte in onze Feesttent.
Het koor bestaat uit circa 30 zangers, die
a capella, dus zonder muzikale begeleiding, vierstemmig close harmony-songs
ten gehore brengen in zogenaamde Barbershop-stijl.
De avond zal worden afgesloten door
Popkoor Dijksound uit Eemnes, een
groot popkoor dat muziek zingt van o.a.
Racoon, Caro Emerald, Pharel Williams,
Pointer Sisters, Queen, kortom, te veel
om op te noemen.
Deze 12e Korenavond belooft weer een
bijzonder mooie avond te worden met
een nieuw en gevarieerd programma
met repertoire voor elk wat wils.
Let op, aanvang 19.30 uur, dus kom
op tijd voor een goede zitplaats, want er
komt de laatste jaren steeds meer publiek naar de Korenavond!

Tip van de sluier Feestweek 2020
Het jaar 2020 wordt een zeer
memorabel jaar:
• We herdenken dat 80 jaar geleden
ons land werd bezet;
• We vieren dat 75 jaar geleden ons
land werd bevrijd;
• En we gaan genieten van het feit, dat
het in 2020 maar liefst 25 jaar
geleden is dat ‘onze stichting
SLOEP’ werd opgericht.

en zelfs in een Feesttent. Groot of klein,
jong of oud, man of vrouw, iedereen kan
het!

Genoeg redenen om eens goed uit
te pakken.
Er zijn inmiddels al veel ideeën over de
bestuurstafel van de Stichting SLOEP
voorbij gekomen. Speciaal ten aanzien
van de feestweek 2020 denken we aan:

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?
Nou vooruit, we lichten een klein tipje
van de bingoprijzensluier op. Zomaar
een paar prijzen: Wat dacht je van de
restaurantronde met Winning Diners,
Rondje Boodschappen, Klusronden of
Win een ﬁets of heb je niets en niet te
vergeten de Toys van Joy’s.
Je speelt de hele avond mee voor
€ 7,50. Daar krijg je 5 kaarten en een
gratis extra ronde voor. Bij twee setjes
ontvang je de originele BrulBingoPul!

• Loosdrecht weer onderdeel van ‘Het
Gooi Bevrijd’ (diverse groepen van
militair-historische verenigingen uit
heel Europa samen ‘en route’ door de
regio)
• Estafetteloop vanuit Wageningen,
met meer lopers dan ooit
• Praalwagenoptocht van Nieuw- naar
Oud Loosdrecht (of omgekeerd)
• En nog veel meer, maar we geven nog
niet alles weg!

Om smoesjes van ‘ik wist het niet’ en ‘ik
hoorde het te laat’ te voorkomen, willen
we nu vast verklappen dat die praalwagenoptocht er zeker weer gaat komen
en wel op dinsdag 5 mei 2020!! Dus
noteer vast in je agenda.
Tip: er zijn nogal wat carnavalswagen te koop daar in het zuiden.
Maar nu even serieus; zou het niet mooi
en geweldig zijn als we in 2020 net zoveel mensen op de been krijgen als in
2000, 2005, 2010 én 2015.
Laten we vooral die prachtige optochten
in de jaren tussen oorlog en millennium
niet vergeten!
Want wat is er leuker dan samen iets
moois te bedenken én te realiseren……
niets toch! Een prachtige winterklus dus!
Heb je een idee en weet je zeker dat jouw
straat, wijk, familie, dorp, buurtschap of
vereniging mee gaat doen, laat ons dat
dan even weten: info@stichtingsloep.nl
Het lijkt ons leuk om vanaf oktober 2019
in de Nieuwsster verslag te doen van de
vorderingen van creativiteit en bouwkunsten.

18 jaar ? Bewijs het maar!

We beginnen al om 19.30 uur, de bar is
open en er is bediening aan tafel; dus we
zien wel hoe laat het wordt.

Wij verkopen geen alcohol onder de 18.
Toon je legitimatie bij je bestelling.

Uw gastvrouw Marieke en gastheer Nico
heten u van harte welkom in het Bingo
Paleis!
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Fiore

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

Geef ook uw huid een kans!
www.beautysalonﬁore.nl

Tevens kunt u bij ons terecht voor reparatie &
onderhoud van uw aanhangwagen, boottrailer of caravan.
Rading 154
1231 KE Loosdrecht
035-720 08 00

Ook in LOOSDRECHT advies en bezorging

AMSTERDAM
Engels wenst u een
geweldige Feestweek

Frans Halslaan 23D
1231BB Loosdrecht
035 - 544 98 00
www.kcmsurvey.eu
hello@kcmsurvey.eu

www.engelsverf.nl

Als je écht wilt weten wat jouw klanten
en medewerkers beweegt.

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

- Klantgericht
- Zeer snelle service
- Laagste prijsgarantie op alle reparaties!
- Ook voor al uw voorkomende scooter service

Bij het inleveren van deze advertentie complete

servicebeurt € 15,00

€

(heel 2019 geldig)

en E-bike!
62,50 voor scooter!

Bij deze beurt wordt uw fiets of scooter geheel nagekeken/gesteld/gesmeerd
en schoongemaakt! U rijdt weer als nieuw en lachend de deur uit!
* excl. eventuele te gebruiken materialen, passende offerte bij brengen,
geen verrassingen achteraf.
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Lindelaan 96A
1231 CN
Loosdrecht
www.rftweewielers.nl
035-6315223
Geopend: ma t/m za

Back to the basics
De voetballers onder ons kennen ze wel,
al die mooie (kunst-)grasvelden in het
Gooise landschap. En op de TV lopen
ze maar te klagen dat het Nederlandse
voetbal zo hard achteruit holt met al die
kunstgrasvelden, waarop onze voetballer en voetbalsters hun kunsten moeten vertonen. En daarom gaan we in de
Feestweek ‘back tot the basics’. Want
we kunnen veel van ons Feestweiland
zeggen, maar niet dat het op een kunstgrasmatje lijkt. Dus, we gaan lekker ballen op echt gras!
Op vrijdag 3 mei zoeken we vanaf 13.00
uur het beste voetbalteam van Loosdrecht (en omstreken).

13.00u.

Kinderplaybackshow

Je geeft je op als team (dat wil zeggen:
vijf spelers / speelsters (gemengd mag
ook)) 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 mag je dus opgeven met een compleet team, maar dat
is geen moeten. 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.

Knutselmarathon
Voor alle Loosdrechtse knippers,
plakkers, vouwers, tekenaars en
knutsekanjers staan op vrijdagmiddag 3 mei in de Feesttent weer lange tafels klaar met alle mogelijke
materialen om fantastische creaties
te maken.
Loosdrecht zit boordevol knutselmonsters, dat is bekend bij Stichting SLOEP
en er zijn ook veel SLOEP-vrijwilligers

vr 03

14.00u.

Vrijdag 3 mei staat de spetterende
kinderplaybackshow weer op het
programma van de feestweek.
Altijd al, net als je favorieten zanger(es)
of groep, willen schitteren op het grote
podium? Wij hebben een podium, de belichting, de muziek en een altijd blije jury.
Er is ruimte voor 15 optredens en we
beginnen om 16.00 uur met het eerste
optreden. Zo rond 17.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Altijd al je idool of idolen willen nadoen?
Bij deze playbackshow mag alles, van
solo-optreden tot duo’s, trio’s en grote
groepen, kortom alles mag/kan en iedereen is welkom.

16u.

vr 03

Om te voorkomen dat het eentonig
wordt: één optreden van hetzelfde liedje,
dus heb je een favoriet liedje meld je dan
zo snel mogelijk aan. Een ander nummer
van diezelfde zanger, zangers of groep
mag natuurlijk wel.
Inschrijven kan op de volgende e-mailadressen: marieke@vandebunt.biz of
mickliesbeth@casema.nl. Vul hiervoor
onderstaand inschrijfformulier in.
Je kunt het inschrijfstrookje ook inleveren bij Marieke van de Bunt, Tjalk 27
Loosdrecht of Liesbeth de Waard, De
Mollstraat 7 Loosdrecht.

Inschrijving voor de Kinderplaybackshow
Naam deelnemer(s)...........................................................................J/M: .…….

vr 03

Leeftijd(en):……..jaar

die graag fröbelen en die leuke ideeën
hebben, waarmee iedereen aan de slag
zal kunnen. Aan enthousiasme zal het
niet ontbreken en de oh’s en ah’s zijn op
3 mei zeker niet van de lucht als de kinderen thuiskomen met hun creatieve-,
fantasierijke-, ingenieuze- en originele
scheppingen.
Het knutselen is voor kinderen vanaf 4
jaar en deelname is gratis.



WK Voetbal

......J/M: …….. Leeftijd(en):……..jaar
......J/M: …….. Leeftijd(en):……..jaar

Ik/wij doen mee met : .......................................................................................
van (band/zanger(es): .......................................................................................
en dit is niet langer dan 3 minuten.
Ik heb hier wel/niet een originele muziek cd van (let op: geen gebrande
of copy), aanleveren op een USB stick mag ook.

Club van 100
Stichting SLOEP en de Club van
100 voor een Leuq Loosdrecht!
Beste Loosdrechters,
Komend jaar gaan we als Stichting
SLOEP ons 25e jaar in!!
In de afgelopen jaren is de Stichting
SLOEP gegroeid van een paar enthousiaste vrijwilligers, met het ideaal om
‘Loosdrecht een positief imago te geven
met genot voor wonen en recreëren’, tot
een geoliede machine met ruim 200 gedreven vrijwilligers en 300 bedrijven die
ons ondersteunen om Loosdrecht op tal
van terreinen een stukje leuqer maken.
In de afgelopen jaren zijn door de stichting ruim 150 evenementen georganiseerd en doelen behaald. Van banieren
en welkomstborden langs de dijk en bij
binnenkomst van het dorp tot (jeugd-)
zeildagen, jazzavonden in verschillende
vormen, feestweken, avondmarkten,
sloepentochten, intochten van Sinterklaas, herdenkingsbijeenkomsten, huldigingen en kerstvieringen. Loosdrecht
leuker maken voor bewoners en toeristen op het water en op het land, dat is
waar SLOEP voor staat en voor gaat.
Om al deze activiteiten te organiseren is
geld nodig. Geld dat enerzijds gegenereerd wordt tijdens onze jaarlijks Feestweek en anderzijds beschikbaar wordt
gesteld door een groep enorm enthousiaste bedrijven die bereid zijn ons sponsoren.
Deze inkomsten maken het mogelijk
ieder jaar opnieuw deze diverse evene-

E-mail adres van contactpersoon: .....................................................................
Telefoonnummer van contactpersoon: ...............................................................

menten te kunnen organiseren. SLOEP
wil niet alleen jaarlijks terugkerende activiteiten op touw blijven zetten, maar wil
daarnaast ook graag een structurele bijdrage leveren aan een leuk Loosdrecht.
Om dit aantrekkelijker te maken voor
Loosdrechters en toeristen richten wij
nu de ‘Club van 100’ op. Daarom gaat
Stichting SLOEP op zoek naar minimaal
100 gulle particulieren die ieder jaar
€ 100,- schenken aan onze stichting.
Deze bijdragen worden ingezet om Loosdrecht in de breedste zin van het woord
aantrekkelijker te maken, passend binnen de doelen van onze stichting.



Tot ziens op 3 mei in de feesttent en je fanclub is natuurlijk ook van harte welkom!

SPONSOREN BEDANKT !!!
Het is inmiddels -ook in 2019- zo vanzelfsprekend: ‘De Feestweek komt er
weer aan!’.

Wie zien wij als Club van 100-leden?
Zoals gezegd draait Stichting SLOEP
op vrijwilligers uit alle geldingen van onze
bevolking, mensen die op één of andere wijze een inspanning leveren aan de
stichting, veelal door het schenken van
tijd, kennis en inzet. Wij kunnen ons
voorstellen dat u, om welke reden dan
ook, niet de in de gelegenheid bent om
ons op déze manier te ondersteunen,
maar de stichting en zijn doelen wél een
warm hart toedraagt.
Bent u zo’n dorpsgenoot?
Dan hebben wij u nu gevonden!
Voor € 100,- per jaar ontvangt u een ofﬁcieel certiﬁcaat als lid van de Club van
100. U wordt jaarlijks uitgenodigd voor
het Club van 100-diner in de Feesttent
en, als u dat wilt, wordt u tevens opgenomen in de Club van 100-lijst. Wij houden
u op de hoogte van de gedane investe27

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

Er komt heel wat bij kijken om een
programma te verzinnen, uit te werken
en gestalte te geven tijdens de Feestweek. Al vanaf november vorig jaar
zijn bestuur en vrijwilligers in de weer.
Naarmate het uur U nadert wordt de
vergaderfrequentie opgevoerd en worden de plannen concreter……
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.

Bedankt Ondernemend
Loosdrecht (en omstreken)!

ringen. U ontvangt tijdens de jubileumjaren een Club van 100- tegel. De eerste
tegel ontvangt u in uw eerste, de tweede
in het vijfde jaar etc.
Heeft u ideeën die passen binnen de
doelstellingen van Stichting SLOEP, dan

vernemen wij dat graag.
Is dit ook voor u een kans ons te steunen
en kunnen wij op u rekenen?
Meld u dan aan bij de heer
Wim Bekenkamp (voorzitter) email:
wim@stichtingsloep.nl

    
 
   
 !





voor al uw maatwerk

Tegen inlevering van deze
advertentie ontvangen nieuwe klanten

kozijnen
ramen
deuren
trappen
lijstwerk
kasten
meubels

1 MAAND GRATIS SPORTEN!
Bij FysioHolland kunt u terecht voor o.a. fysiotherapie,
manueeltherapie, Dry Needling en (sport-)revalidatie.
Daarnaast kunt u vrij trainen onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Nu ook ‘s avonds en op zaterdag geopend.
Kijk op www.fysioholland.nl voor actuele informatie.

FysioHolland brengt u beter in beweging.
Timmerfabriek Harmsen | De zodde 9, 1231 MA Loosdrecht
035 - 582 5485 | www.timmerfabriekharmsen.nl

www.buitenweg.nl
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13 & 14 september 2019
Dé Arbodienstverlener
uit Loosdrecht

Classic JazzNight
JazzBattle
Funk & SoulNight
Kaartverkoop via:
www.loosdrechtjazzfestival.nl

*$5$*(%('5ò)
Saté
Spare-ribs
enz.

Oud-Loosdrechtsedijk 19
035-7600 625
www.beeactive.nl

APK en onderhoud alle merken auto’s
2e Loswal 15 - 1216 BC Hilversum
Telnr: 035-6245005

Voor betaalbare bemiddeling
35,- per gezin per maand

Ongediertebestrijding
Zoekt u voor uw kind een gastouder
of als gastouder kind(eren) ?
Neem dan contact met ons op !
&)+ --(,/.(
 #

   

035 - 544 76 38 | 24/7 bereikbaar

&, +'/'*+*,


Alexander Kroon
+

   

Nootweg 31
1231 CP LOOSDRECHT

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

ONGEDIERTEBESTRIJDING | HOUTBESCHERMING |
BOUWKUNDIGE PREVENTIE & INSPECTIE

Alle kinderen zijn welkom bij ons.
Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

29

SCHERPEL
JACHTWERF

ZEILSCHOOL DE VUURTOREN

OPLEIDING TOT ZEILHELD

LOOS
DRE
CH
T

HE

FB

V

AND
OLL
-H

SC

RPEL

JA C H T

WE

R

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

en
de thuiinshheatvnatuurgebied

WWW.ZEILSCHOOLDEVUURTOREN.NL

‘t Scheepsruim - Lindelaan 101-b - 1231 CK Loosdrecht - 035 - 63 16 897
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Positieve honden training
voor alle hondenƁ
Puppy cursus
geen wachttijden
iedere week instroom

4 bandenwissel 50 euro incl BTW
4 wielenwissel 20 euro incl BTW

wwwƁhondenschoolrengaƁnl

distributieriem vervangen
vanaf 165,-150,-- incl BTW exclusief materiaal
koppelingsplaten vervangen
165,---incl
inclBTW
BTWexclusief
exclusiefmateriaal
materiaal
vanaf 150,-klein en groot Laswerk voor apk, bel voor de kosten.

Spanker 38, Loosdrecht
035 - 582 68 23

Nieuwe Havenweg 16 D
Hilversum
035-5231530

UW PARTNER IN
BEDRIJFSHULPVERLENING
Bel ons voor:
x Opleiding tot bedrijfshulpverlener
x Opleiding AED
x Opstellen ontruimingsplan
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x

Opleiding Kinder EHBO

x

Ontruimingsoefeningen

x

Brandveiligheidsadvies

Westerlaan 40, De Bilt
030 - 273 32 97

Ronde van Loosdrecht

18.30u.

vr 03

Dodenherdenking

Op vrijdag 3 mei 2019 van 18.30
uur tot ca. 20.00 uur worden de
sportievelingen onder ons weer uitgedaagd om deel te nemen aan de
hardloopwedstrijd de ‘Ronde van
Loosdrecht’. Een echt traditioneel
evenement. Aanmoedigen is overigens ook geweldig leuk!

Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale
Herdenking plaats.
Om 20.00 uur wordt in het hele land twee
minuten stilte in acht genomen, Stilte voor
de Nederlandse oorlogsslachtoffers en al
diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord én
allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede
Wereldoorlog.

Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen
om zowel de ‘kleinere’ als de ‘grotere’
ronde te lopen.
Je kunt je inschrijven bij de
start/ﬁnish.

Lengte 1500m (3 ronden) Starttijd
- jongens/meisjes 12-14 jaar ± 19.20

De kleine “Ronde van Loosdrecht”
De kleinere ronde is voor de jongste
lopers en de iets oudere jonge lopers
komen dan een aantal keren voorbij aan
start/ﬁnish.
Dat is uiteraard voor zowel de lopers als
het publiek erg leuk.

De Grote Ronde van Loosdrecht
Na vier succesvolle jaren organiseren we
dit jaar wederom de Grote Ronde van
Loosdrecht. 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 die ook liever loopt dan
de Kleine Ronde, ben je van harte welkom.
De route van de Grote Ronde van 5 km.
Deze route zal rechtsom gelopen worden
via de Nieuw Loosdrechtsedijk, Molenmeent, Rading, Tjalk en vervolgens weer
via de Nieuw Loosdrechtsedijk naar de
ﬁnish.

Kleine Ronde van Loosdrecht:
Lengte 500m (1 ronden) Starttijd
- meisjes 6-7 jaar
- jongens 6-7 jaar

± 18.30
± 18.35

Lengte 1000m (2 ronden)
- meisjes 8-9 jaar
- jongens 8-9 jaar
- meisjes 10-11 jaar
- jongens 10-11 jaar

Starttijd
± 18.40
± 18.50
± 19.00
± 19.10

Feestavond

Wij nodigen u en jou van harte uit om
bij het parkje, op de hoek van de Nieuw
Loosdrechtsedijk en de Molenmeent, tijdens een indrukwekkende en ingetogen
bijeenkomst stil te zijn en stil te staan bij die
momenten welke ons herinneren aan al
het verdriet dat oorlog en geweld nalaten.
Het is goed om te merken dat deze bijeenkomst ieder jaar drukker bezocht wordt.
Onder andere muziekvereniging Nieuw
Leven en de jeugd van de Loosdrechtse
scholen leveren hun bijdrage aan deze
herdenking. Na aﬂoop bent u van harte
welkom in de Feesttent voor een waardevol samenzijn en een goed gesprek met
dorpsgenoten in een rustige ambiance.
Het kopje kofﬁe en iets lekkers wordt u
aangeboden door Peter van de Rijdt en

Grote Ronde van Loosdrecht:
(1 grote ronde 5 km)
Starttijd
- dames en heren
± 19.40
(vanaf 15 jaar)

20.30u.

Hoe ga jij? Als Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus of Benny
Andersson?

Op 4 mei dachten de Loosdrechters dat
de Duitsers zouden capituleren en werden
zij door de BS te Oud Loosdrecht ontwapend. Dat was echter van korte duur. Niet
voor iedereen werd de vijfde mei 1945
een zorgeloze toekomst na vijf jaar ellende, aldus de tekst destijds in een krantenartikel. Er vielen nog steeds slachtoffers.

vr 03

Eén van hen was Mijndert Vlug, 51 jaar,
tuinman en lid van het Verzet, getrouwd en
vader van negen kinderen. Hij was op een
verkeerd moment op de verkeerde plaats.
Bij een vuurgevecht tussen de Duitse
eenheden en leden van de Binnenlandse
Strijdkrachten werd hij ongelukkigerwijs
dodelijk getroffen. Van enige verzetsdaad
of-daden zou volgens het NIOD (Nederlands Instituut voor oorlogs-, holocausten genocidestudies) geen sprake zijn geweest.

Dan natuurlijk ook in de look van de jaren zeventig… Wij zijn benieuwd!
Heerlijk om die honderden mensen in
de feesttent de bekende liedjes te horen mee schallen. De vrijwilligers van
SLOEP zijn er klaar voor!

Op de Horndijk in Oud Loosdrecht, de plek
waar Mijndert Vlug destijds stierf, is een gedenkteken geplaatst. Op het witte houten
kruis staat de tekst ‘voor hem die hier viel,
5 mei 1945.’ Dit gedenkteken is inmiddels
opgenomen op de lijst van Oorlogsmonumenten in de gemeente Wijdemeren.

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 keuze wel op jou!

za 04

Wim Steman. (van Andromeda en Holland
Men Camp).
De herdenking vindt plaats bij het Oorlogsmonument, het Fusillademonument, opgericht omdat nabij deze plek op 20 maart
1945 tien mensen door de bezetter zijn
doodgeschoten, waaronder zes verzetsmensen uit de gemeente Ede. Deze fusillade vond plaats als represaillemaatregel
voor een daar gepleegde aanslag met dodelijke aﬂoop op een Duitse onderofﬁcier.
Naast het Fusillademonument ligt het ‘Monument ter nagedachtenis aan de Joodse
kinderen en hun leiders van de Jeugd-Alijah Loosdrecht’ die in het verzet of in concentratiekampen omkwamen tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
In Loosdrecht worden na de herdenking
bij het Oorlogsmonument op nog twee andere plaatsen bloemenstukken gelegd: In
Oud-Loosdrecht bij het gedenkkruis ‘voor
hem die hier viel op 5 mei 1945’ aan de
Horndijk - hierover meer in deze krant -,
en op de Algemene Begraafplaats ‘de
Rading’ in Loosdrecht wordt een bloemstuk geplaatst bij het graf van de Amerikaanse soldaat ‘Jasper Vandenbergh’, die
op verzoek van zijn ouders (die beiden uit
Loosdrecht afkomstig waren) hier werd
begraven.

Mijndert Vlug, monument aan de Horndijk

Thema: “ABBA Fever“
Hoe mooi kan het zijn! Met ABBA als
rode draad door de avond zal de ‘fever’
snel hoog kunnen oplopen!

19.30u.

Wil jij uitgekozen worden voor deze metamorfose of ken je iemand die zo’n verwenmoment verdient? Stuur dan voor 24 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.

Daarnaast is zijn naam vermeld op de ‘Erelijst der Gevallenen’, een lijst van omgekomen Nederlanders, die zich op enigerlei
wijze hebben ingezet voor Nederland in de
oorlog. Het boek ligt in het gebouw van
de Tweede Kamer in Den Haag. De Oorlogsgravenstichting en het Comité 4 en 5

Doen hoor!
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mei maken op hun sites melding van deze
gebeurtenis.
Omdat het nooit mag worden vergeten,
werd in 2016 een actie gestart om meer
bekendheid aan deze plek te geven. De
gemeente Wijdemeren heeft het initiatief
omarmd en in 2018 werd bij het gedenkteken een informatiebordje geplaatst. De
Stichting SLOEP herdenkt jaarlijks op
4 mei de gevallenen in Loosdrecht. Het
gedenkteken is jaarlijks een onderdeel van
de kranslegging.
Voor meer informatie:
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/162042/mijndert-vlug
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3961/oud-loosdrecht%2Cgedenkkruis-voor-mijndert-vlug

LEKKER,

Hele
e ge
gezellige
ezelllige ffeestweek!!
eestwe
Speciale daghappen  14,50 p.p.

NU OPEN
IN LOOSDRECHT

van 27 april t/m 5 mei

Velodrôme Wielersport

Spare Ribs, Saté, Anderz Kippetje of Beefburger

• 100% wielersportbeleving

Restaurant Anderz  Oud Loosdrechtsedijk 189  1231 LW
Loosdrecht 0355824087 info@restaurantanderz.nl

• groot aanbod topﬁetsen,
accessoires en kleding
• cursussen en gedegen advies
• exact op maat gemaakte frames
met Bike Fitting Tool

AANNEMERSBEDRIJF

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

LOOSDRECHT

IJsboerderij van Herk
Oud Loosdrechtsedijk 38A
Loosdrecht
035-5826485

Nieuw Loosdrechtsedijk 172 s Tel. 035 - 582 65 37

www.ijsboerderijvanherk.nl

bouw - verbouw - onderhoudswerken

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

Nieuw Loosdrechtsedijk 204
1231 LE Loosdrecht

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

info@caravanparkvandewetering.nl
www.caravanparkvandewetering.nl

Pijnaker - Aalsmeer

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

abspijnaker.nl
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Wordt op locatie geproduceerd
en geassembleerd.

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

Volg ons:

velodromewielersport.nl



ĞŝůďŽŽƚͲΘƐůŽĞƉǀĞƌŚƵƵƌ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ƚĞƌƌĂƐ͕
ǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĞŶ͕ĨĞĞƐƚĞŶΘďĂƌďĞĐƵĞƐ

E-BIKE TESTCENTER

20 JAAR!
Wij bestaan dit jaar

ƵǁĞϮϬභ<ŽƌƚĞŶŚŽĞĨභt͘ŽƚƚĞŶŚŽŵĞ͘Ŷůභd͘ϬϯϱͲϱϴϮϯϯϯϭ

dit vieren wij graag met u!

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

Email: john.vanderklooster@hetnet.nl

TEL. 035 582 8000
Industrieweg 12 | 1231 KH Loosdrecht

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

Fysiotherapie
Loosdrecht

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

ONTWIKKELD VOOR B-E RIJBEWIJS

BEDRIJFSADVIES
VEILIGHEID EN KWALITEIT
Bel ons voor:
x Arboadvies (RI&E/medische keuringen/
Preventiemedewerker)
x

Informatiebeveiliging/ AVG/ ISO 27001

x

Kwaliteitsmanagement ISO 9001/45001

huurprijs € 175,=/dag

x Veiligheidsmanagement (VCA/ ISO 45001)
x Klant- en medewerkerstevredenheid

Kon. Wilhelminaweg 259 | 3737 BA Groenekan | T. 0346-259600

www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl



Uw partner voor ieder evenement

Bestel gemakkelijk via www.serve.nl
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Bootcamp bij Marissa
Wanneer? Zondag 5 mei
Hoe laat? van 10 tot 11 uur
Waar? bij de Feesttent
Wat? BootCamp by Marissa
Zin om deze week vol gezelligheid, feesten, lekker eten, drinken en weinig slaap
sportief af te sluiten?

10.00u.

zo 05

Let’s Play Darts !

Geef je dan vóór 1 mei op voor de
bootcamp van Marissa via info@movea-loosdrecht.nl ! Het doel is om
samen lekker actief bezig te zijn, en
dus niet om met de tong op de knieën
de eindstreep te halen. Dus wees niet
bang, iedereen boven de 16 jaar kan
mee doen! Tot de 5e!

Bevrijdingsmarkt

13.00u.

Kom zondag 5 mei 2019 gezellig
darten. We beginnen om 13.00 uur,
inloop is vanaf 12.30 uur. Iedereen
is van harte welkom.
We spelen een koppeltoernooi, iedereen
dient zijn eigen speelpartner en pijlen
mee te brengen.
We spelen een algemene ronde en gaan
vervolgens verder in een winnaars- en
verliezersronde, volgens een knock-out
systeem. In beide rondes zijn leuke prijzen te winnen voor de top drie (let op
geen geldprijzen).

zo 05

13.00u.

Inschrijfgeld is € 7,50 per koppel en
dient op de middag zelf te worden voldaan. Aanmelden (voor 26 april) kan
door een whatsappje te sturen naar de
organisatiecommissie: 06 1860 9566
of stuur een mailtje naar
JPCSnoeren@gmail.com,
dan wel info@stichtingsloep.nl
PS. We verwachten rond 18.00 uur
klaar te zijn om aansluitend met de liefhebbers samen voetbal te kijken in de
Feesttent.

Zeskamp 2019
Het hoogtepunt van de feestweek!
Dat mag toch wel gezegd worden
van de Zeskamp.

En ja hoor, uiteraard hebben we ook
dit jaar weer een gezellige markt in het
Feestweekprogramma opgenomen. Na
de boer- en dorpsfair, de Feestweekmarkt en de Loosdrecht lekker sportief
markt van afgelopen jaren; dit jaar de
‘Bevrijdingsmarkt’.
Deze markt wordt een combinatie van
alle voorgaande versies.
Zo hopen we dat veel verenigingen en
clubs (zowel sport-, recreatie-, vrijetijdsals servicegericht) zich weer aanmelden
om in een kraam of op een grondplek
bezoekers te informeren over de activiteiten en de mogelijkheden van hun club.
Sport of activiteiten promoten door middel van demonstraties of bezoekers zelf
mee te laten doen om te ervaren kan natuurlijk ook! Hier moet je dus bij zijn!
Tijdens de markt wordt ook weer Til’s
traditionele kook-/bakwedstrijd georganiseerd; dit jaar gaan we oliebollen
bakken.
Ik hoor je al denken: zijn ze nu helemaal…….. bij SLOEP. Oliebollenwedstrijd? Ja, mensen, want bij een ‘Oud
Jaar’ horen nu eenmaal oliebollen.
Hoezo ‘Oud Jaar’?
Nou, dat zal ik eens uitleggen:
De stichting SLOEP werd in december
1995 opgericht, dus volgend jaar in
2020 vieren wij met elkaar ons 5e lustrum, en dat is wel een feestje waard,
toch!
Vandaar dat we 2019 gebombardeerd
hebben tot Oud Jaar… en daar horen
oliebonnen bij.
Op de allerlaatste dag van de Feestweek
gaan wij ons ‘Oud Jaar’ vieren met een
oliebollenwedstrijd.
Wat moet je doen?
Bak thuis volgens je eigen lekkerste
recept, je mooiste, beste en lekkerste
oliebollen. Breng minimaal 10 oliebollen
mee met vulling naar keuze (dat kunnen
rozijnen maar ook andere lekkernijen
zijn). En dan gaan we proeven.

Daarom is de Feestweek ook dit jaar pas
compleet met de Zeskamp!
Op zondagmiddag 5 mei a.s. worden
maximaal 8 teams getest op hun intelligentie, spierkracht, uithoudingsvermogen en teamwork.

De jurering wordt gedaan door onze ‘Koninklijke’ oliebollenbakker uit Oud Loosdrecht Willem Mur en een publieksjury.
Uiteraard zijn er naast de EER ook leuke
prijzen te winnen voor de lekkerste én
voor de vaktechnisch beste oliebol. Geef
je op en/of kom proeven komt dat zien
en zegt het voort…

Het enthousiasme voor deelneming is
zo groot dat de inschrijvingen al aardig
vollopen.
Haast je, want vol = vol!!

Wie maakt me los, wie maakt me los!
Jij? Kun jij de verleiding weerstaan?
Want naast de informatieve kramen en
de bakwedstrijd bezoek je natuurlijk ook
alle marktkooplui: De hartelijke hobbyisten en prettige (semi-)professionals met
hun koopwaar. Leuke, lekkere (streek-)
producten, mooie, handige, kunstzinnige
en gewoon voor-de-leuk- of voor-deheb producten. Struin langs de kramen
van goede doelen, kramen met sieraden, snuisterijen, cadeautjes, brocante,
handgemaakte- of (thuis) bereide artikelen. Zalige sateetjes, sambal, pizza’s,
poffertjes, paling en patat, het is er vast
allemaal. Proef de smaak, de sfeer en
koop … maak hen los.

Niet alleen de teams hebben een uitdaging deze middag….... Ook de organisatie van deze Zeskamp stond voor een
ﬁkse uitdaging! Het organisatieteam is
namelijk nieuw.
Ook dit jaar is er 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

Bevrijdingsborrel

zo 05

14.30u.

zo 05

te aanschouwen. Zoals gebruikelijk zal
er voldoende water aangevoerd worden
en in combinatie met de nodige hindernissen belooft dit veel plezier voor zowel
de deelnemers als voor de toeschouwers. Om het geheel compleet te maken starten we de Zeskamp dit jaar met
een warming up die wordt verzorgd door
Ramón van Weenen van Vitality Control
Welke spellen gespeeld moeten
worden?
Nee, dat gaan we niet verklappen.
Wat we wel verklappen, zijn de namen
van de spelen. We hebben ze achtereenvolgens: Voetbal, rugby, waterpolo,
ballet, kickboksen en hockey
genoemd.
Pas nadat de ploegen op 5 mei hun jokers hebben ingezet gaan we bekend
maken wat de inhoud van de spellen
zijn. Dus laat je niet misleiden! Kortom,
verrassing op verrassing.
Stuur een mail naar:
Jenny Sülter (zeskamp@stichtingsloep.nl)
of (jennysulter@hotmail.com)

17.00-20.00u.

zo 05

Kortom op deze Bevrijdingsmarkt tref je
een enorm gevarieerd aanbod aan producten en activiteiten, dus komt dat
zien, komt dat zien op zondag 5 mei
van 13.00 tot 17.00 uur.
Wil je ook een kraam of standplaats op
deze Bevrijdingsmarkt? Neem dan vóór
27 april contact op met: marjon@stichtingsloep.nl
Voor verenigingen is de kraam gratis, voor
verkopers zijn de kosten € 15,00.
Verenigingen vragen wij ons te mailen wat
jullie willen doen en wat jullie daarvoor nodig hebt, een kraam of plek.
Verkopers particulier of semi-professional:
mail ons je gegevens en welke producten
je aan de man wilt brengen.
Oliebollenbakkers: mail ons dan ontvang je
alle verdere informatie over de wedstrijd.

Naast onze vaste huis-dj’s wordt
deze avond opgeluisterd met ‘Geen
Hofkapel’ en ‘JoJo’, de zingende
dj met een spetterende André Hazes-imitatie.
De afsluiting van de Feestweek 2019,

belooft een feest van allure te worden.
Om 20.00 uur stoppen we. Als je dit
leest denk je natuurlijk:
“Dan al?” maar als het 5 mei is en 20.00
uur dan zou het zo maar kunnen zijn dat
jij als eerste zegt: “pfff ik kan niet meer
op mijn benen staan en ga naar huis!”

KNVB Bekerﬁnale Ajax - Willem II
Vanaf 18.00 uur op het grote scherm.

Zegt het voort, zegt het voort ….
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T. 035-7728314
info@vanvulpenvgo.nl
www.vanvulpenvgo.nl














Altijd al willen leren zeilen?
Kom dan naar de leukste jeugd zeilschool van Nederland!
OptimistLaser Pico, RS Feva, Laser Vago

Zomercursussen

(maandag t/m vrijdag)
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TENDERS - SLOEPEN - ONDERHOUD - WINTERSTALLING
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www.smallandmaritiem.com
035-58 28 411 - Ouloosdrechtsedijk 113B

www.de-zevenklapper.nl

EHBO
06-46111340

Loosdrecht

Bloemisterij Hovius

info@jmeentbouw.nl
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SUZUKI
ACTIES:

INRUILBONUS EN
GRATIS ACCESSOIRES

MITSUBISHI
ACTIES:

TOT € 1.500,EXTRA INRUILBONUS

MAZDA
ACTIES:

TOT € 2.500,EXTRA INRUILBONUS

KREIJNE BRENGT MITSUBISHI NAAR HILVERSUM
PROFITEER VAN AANTREKKELIJKE OPENINGSACTIES!
Sinds 1 november 2018 is autobedrijf Kreijne officieel Mitsubishi-dealer voor Hilversum. Dit betekent dat u vanaf nu 3 automerken onder ons dak vindt:
Suzuki, Mazda én Mitsubishi! Om deze uitbreiding te vieren bieden wij u aantrekkelijk voordeel op ál onze nieuwe auto’s. Naar welk merk uw voorkeur ook
uitgaat, u rijdt nu extra voordelig weg. Naast aanschaf kunt u kiezen voor Private Lease tegen een scherp tarief. Wij begroeten u graag!

Automotive
KREIJNE AMERSFOORT, MAANLANDER 7, T. 033 – 20 94 377

KREIJNE HILVERSUM, FRANCISCUSWEG 355, T. 035 – 62 43 944
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DE WATERBURCHT

JACHTHAVEN

x Verhuur van ligplaatsen met of zonder perceel grond
x Winterstalling op de kant op verhard terrein
x Mogelijkheden voor verwarmde winterstalling op onze locatie in Baarn
Informeer naar de mogelijkheden:
035-582 3676 of 035-541 6262
Email: info@jachthaveneembrugge.nl

Restaurant Pizzaria

&9$-64*&'%&"-&3

Alles onder één dak voor
elke motorliefhebber
YAMAHA Exclusief Dealer • Gebruikte motoren
Motorkleding • Accessoires • Motoronderhoud
Motorverhuur • Motorstalling • Outlet corner
zes dagen per week geopend • scherpe prijzen
professioneel • betrouwbaar • persoonlijk

SHOARMA / SPARERIBS

Tel.: 035 577 99 90
Lindelaan 94 - 1231 CN Loosdrecht
Verlengde Zuiderloswal 27 • 1216 BW Hilversum • T 035 621 47 27 • vandekuinder.nl
Volg ons op
vandekuindermotoren en ontvang altijd 10% korting op motorkleding

+((5(19$1/226'5(&+7
&5248(77(856
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VEERMA

MAKELAARS - TAXATEURS

VEERMANMAKELAARS.NL
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

