FEESTSTER 2017
SPECIALE KONINGSDAG EDITIE

In samenwerking met
weekblad wijdemeren

EEN NIEUW
GEZICHT
Binnenkort hangt Stichting
SLOEP de slingers weer op.
Extra veel slingers dit jaar
voor de Koning die 50 jaar
wordt. Er zijn mensen die
hun verjaardag om verschillende redenen nooit vieren.
Er zijn mensen die een verjaardag niet belangrijk vinden, tenminste niet belangrijk genoeg om er een feestje
voor te bouwen. De Koning
hoort daar niet bij. Hij viert
elk jaar zijn verjaardag. Iedereen heeft vrij en mag zelf
bepalen en verzinnen waar
en hoe Koningsdag wordt
gevierd. Ondanks dat een
verjaardag op zichzelf niet zo
bijzonder is, is het feit dat we
vrij zijn en zelf mogen kiezen
hoe we de dag doorbrengen
wel bijzonder.
In Loosdrecht is het niet
moeilijk om te kiezen wat je
gaat doen op Koningsdag. Het
programma dat is samenge-

steld door Stichting SLOEP is
gevarieerd en biedt voor ieder wat wils. Een dorpsfeest
voor jong en oud en bovenal
heel gezellig. Het is niet van
levensbelang, maar we kijken
er wel naar uit.
Gedurende de Feestweek zijn
er heel veel activiteiten, voor
iedereen is er wel iets leuks te
doen. Verderop in deze FeestSter vindt u het complete
Feestweekprogramma.
Op 4 mei zijn er geen activiteiten. Die avond is de jaarlijkse
Dodenherdenking. Een belangrijk moment dat elk jaar
een beetje belangrijker wordt.
Het is belangrijk om stil te
staan bij de (vroegere) brandhaarden in de wereld en de
slachtoffers die daar(door)
gevallen zijn te herdenken. De
slachtoffers, allemaal mensen zoals u en ik, met een
gezin, met vrienden en met
eenvoudige wensen: als we

maar gezond zijn en bij elkaar
blijven.
Recente gebeurtenissen doen
me steeds vaker realiseren
dat vrijheid makkelijk afgenomen kan worden. Het begint misschien geleidelijk en
ongemerkt, maar voor je het
weet mag je niet meer zelf
weten hoe je je verjaardag
viert.
Twee minuten is kort. Luister
die twee minuten even naar de
stilte, naar de vogels, de voeten op het grind en de ouders
van de kinderen voor wie twee
minuten stil zijn veel te lang is.
Na die twee minuten volgt vanzelf gelegenheid om de kinderen uit te leggen waarom het
belangrijk is om stil te zijn.
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nog was afgesloten. Dat geluk,
die vrijheid vieren we op 5 mei.
En zo sluiten we de Feestweek
af: Met een geweldige Bevrijdingsdag boordevol muzikale
activiteiten, met Talent in de
Tent, de kinderplaybackshow en
natuurlijk met de Lampionnenoptocht en een fantastisch feest.

sen meegenomen. Terug naar
huis rolschaatsend over de
dijk zonder auto’s omdat de weg

Vorig jaar waren mijn kinderen
ook bij de Dodenherdenking,
ze kwamen op de fiets. Ze
fietsten over de dijk die was afgesloten. Loek was intens gelukkig, hij had zijn rolschaat-

De Feestweek begint met een
verjaardagsfeest en eindigt
met de belangrijkste dag voor
de vrijheid en de democratie.
Wat je ook komt vieren, vier
het met elkaar, maak en hou
het gezellig!
Tot snel!

Van de Burgemeester
De Feestweek komt er weer
aan. Wat heeft stichting
Sloep weer een fantastisch
en ambitieus programma
neergezet. Een programma
met genoeg tijd om te feesten, maar ook om te herdenken. In deze FeestSter
leest u er alles over.
Er zijn verschillende klassiekers zoals het Wijdemeren kampioenschap voet-bal, de zeskamp en de
prutrace, maar er zijn ook
optredens van Loosdrechtse
kinderen en er is een heuse
zandbergbak. Loosdrechtse
ouderen worden in het zonnetje gezet tijdens de ouderenmiddag, een terugkerend succes waar zowel de

ouderen als de vrijwilligers
van genieten. Om het feest
compleet te maken heeft iedere dag een thema én een
dresscode.
Maar liefst negen dagen
werken 200 vrijwilligers
en vele bedrijven mee om
er een groot feest van te
maken. Zo’n grote betrokkenheid en zo veel saamhorigheid maakt mij trots.
Loosdrecht en de vele vrijwilligers van Sloep verdienen een groot compliment.
Laten we er een mooi feest
van maken!
Martijn Smit,
Burgemeester

WENST U EEN
GEKLEURDE
FEESTWEEK TOE!

KROMME RADE 6 KORTENHOEF
WWW.KWEKERIJOMEJOOP.NL

• eigen gekweekte perkplanten
• hanging baskets
• biologische kruiden & zaden
• vaste planten
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PROGRAMMA FEEST
& HERDENKINGSWEEK
koningsdag
Vanaf 07.00
08.00 - 09.00
11.30 - 17.00
12.30 - 17.00
12.30 - 14.30
14.00 - 17.00
14.00 - 16.00

ma 01/05

do 27/04

Kindermarkt & stoepkrijttekenen
op de Nieuw Loosdrechtsedijk
Lawaaiwedstrijd
Fietsenrally
Ponymiddag
Spellencircuit, thema:”Van alles wat”
Schminkcircus
Polsstokverspringen

14.00 - 16.00
18.30 - 22.00

Ouderenmiddag, thema:
De bloemetjes buitenzetten
BESLOTEN BIJEENKOMST
voor SLOEP vrijwilligers

di 02/05
13.30 - 15.30
16.00 - 18.00
19.30 - 22.30

(aanmelden ter plaatse vanaf 13.00 uur)

14.00 - 15.00
14.00 - 18.00
15.00 - 17.00
16.00 - 17.00

2017

Hondenshow (aanmelden ter plaatse)
Diverse attracties
Paardenshows
De 4e Loosdrechtse Prutrace

Jeugd Zeskamp (liefst van te voren aanmelden)
Panna Knock Out Toernooi (ter plaatse aanmelden)
10e Korenfestival

wo 03/05

(aanmelden ter plaatse vanaf 15.00 uur)

17.00 - 18.00
Tot ca. 21.00

Kinder-disco
Oranjeborrel

vr 28/04
13.00 - 16.00
15.00 - 17.00
21.00 - 23.30

14.00 - 16.00

Knutselmarathon (liefst van te voren aanmelden)

15.00 - 17.00

Badbeestjesrace

19.00 - 20.30

LUCHTBALLONNENFESTIVAL

20.30 - 00.00

Feestavond – HOLLANDSE AVOND

Dresscode: Rood, wit en blauw

WK VOETBAL
Huttenbouwen
Met SLOEP rond het kampvuur

met optreden van Danny Fróger

dodenherdenking

za 29/04
10.15
10.45 - 11.45
11.30 - 17.00

do 27/04
vr 05/05

19.30 - 20.30

Verzamelen voor de Kinderoptocht
KINDEROPTOCHT MET JONG BEATRIX
LOOSDRECHTSE BOER- EN DORPFAIR

do 04/05

Dodenherdenking
Muziek: Fanfare Nieuw Leven,

dirigent Gert Jan van den Dolder

(aanm. kramen, gehaktbal en cupcake wedstrijd)

Vanaf 12.30
14.30 - 17.30
19.00 - 20.30

bevrijdingsdag

FIETS ‘M ERIN (o.v.b. van goed weer en deelnrs.)
ZESKAMP MET O.A. STERKSTE MAN SPELLEN
RONDE VAN LOOSDRECHT

13.00 - 15.30

(jongeren ter plaatse aanm. / 15+ grote ronde wel via site)

20.30 - 01.00

Visagie, hairstyling & foto’s voor o.a.
de Talenten & Playback Artiesten

Feestavond - Dresscode: Colours
met optreden van de band : Jamento

zo 30/04
11.00 - 18.00
Vanaf 17.30

vr 05/05

14.00 - 15.30

TALENT IN DE TENT

16.00 - 17.30

KINDERPLAYBACKSHOW

20.30 - 01.00

Feestavond - Dresscode: Oranje boven

met optreden van: Hermes House Band

SLOEPRALLY
MAALTIJD VOOR RALLYRIJDERS, SPONSOREN,
LIEFHEBBERS EN VRIJWILLIGERS

21.15 - 22.00

Lampionnenoptocht met Show& Marchingband VIOS Mijdrecht

BELANGRIJK!
- VOOR DE VETGEDRUKTE ACTIVITEITEN DIEN JE JE VAN TE VOREN IN TE SCHRIJVEN!
INSCHRIJVEN? WWW.STICHTINGSLOEP.NL
- UITSLAGEN VAN HET LOGOSPEL, DE LOTERIJ ÉN HET PUZZELSPEL WORDEN BEKEND
GEMAAKT OP FACEBOOK, 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
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Ook in LOOSDRECHT advies en bezorging

359.468
bezichtigingen

AMSTERDAM

De favoriete makelaar
van ‘t Gooi. Sinds 1966

D
v
www.kappelle.nl

Engels wenst u een
geweldige Feestweek

www.engelsverf.nl
www.engelsverf.nl
Nieuw Loosdrechtsedijk 204
1231 LE Loosdrecht
info@caravanparkvandewetering.nl
www.caravanparkvandewetering.nl

Huizerweg 3a
1401 GD Bussum
www.kappelle.nl

‘s-Grave
1211 B
www

‘
s
-

16001_Kappelle_C5_Venster_Envelop.indd 1
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Kindervrijmarkt

07.00u.

do 27

Fietsenrally

Kindervrijmarkt op Koningsdag!
Tweedehands (speel)goed, eigen
maaksels en -baksels, mooie (muzikale) acts. Laat u verrassen door
de creatieve, kindondernemers van
Loosdrecht en vergeet vooral uw
portemonnee niet!
Wie doet er mee?
Op de Nieuw Loosdrechtsedijk, tussen het St. Annepad en de Laan van
Eikenrode, zijn op Koningsdag alle
kinderen van Loosdrecht van harte
uitgenodigd om een zakcentje te verdienen tijdens de traditionele kindervrijmarkt. Let op! niet op de rijbaan
gaan zitten hoor, want dan zul je
moeten verkassen.
Wij hopen weer op veel JONGE verkopers. Omdat SLOEP aan alle jonge
verkopers een verkoopplek biedt,
hopen wij ook dat iedereen, kopers
en verkopers, helpen bij het schoonhouden van het marktterrein. Er zijn

Avontuurlijk fietsen op Koningsdag!
Elk jaar zet ‘onze Gerrit’ een prachtige fietsroute op de kaart: ‘Ken uw
streek’. Veel vaste fietsers onder
ons zien daar al maanden naar uit.
Waarom?
Het is elk jaar een tocht door een mooi
deel van Wijdemeren en omgeving.
Afwisselend richting Hilversum,
Westbroek, Lage Vuursche, Weesp,
Loenen, Maarssen, noem maar op.
Zo’n 20 à 25 km en altijd weer met
bijzondere plekjes die verrassen. U
krijgt een duidelijke routebeschrijving mee en, voor degenen die wat
extra’s willen, is er de mogelijkheid
om onderweg mee te doen aan puzzels en vragen over de route.
‘Fraternitas’ verzorgt deze fietsen-

genoeg containers. En vergeet niet
om aan het eind van de dag al je eventueel niet-verkochte handelswaar
weer mee terug naar huis te nemen.
Als je aan de marktmeesters Hennie
en Tjamke laat zien dat jij jouw plekje
schoon hebt achtergelaten, dan word
je ook nog eens beloond!!

Ponymiddag

De Vrijmarkt is NIET bedoeld voor
commercie, in geen enkele vorm!

Lawaaiwedstrijd

08.00u.

Houd jij ook zo van paarden en pony’s, net als de Koninklijke familie? Alle prinsen en prinsessen van
Loosdrecht opgelet! Op donderdag
27 april, Koningsdag, zorgt manege
Hallinckveld, aan de Nieuw Loosdrechtsedijk, weer voor een prachtige Ponymiddag op het Feestweiland!

do 27

Iedereen die van paarden en pony’s
houdt is van harte welkom om te komen kijken, maar er zijn ook de hele
middag gratis ponyritjes en kan er
volop worden geknuffeld en gepoetst!

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

mee vol te hangen en te gaan herrieschoppen...
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!

Stoepkrijt wedstrijd

09.30u.

En wat gaan we doen ná de kindermarkt?
HET GRAS MAAIEN !
Wees gerust, we gaan het gras NIET
maaien of aanharken. Nee, we gaan
samen plezier maken.
Het thema dit jaar is ‘VAN ALLES
WAT’ en dat doen we met veel leuke
spelletjes.
Zoals:
• Een boot maken
• Iets afknabbelen
• Blokken hoog opstapelen
• Het midden van een doolhof vinden
• Precies mikken
• Evenwicht lopen

do 27

Schminkcircus

Nieuw op Koningsdag
Voor de creatieve kinderen ligt er op
Koningsdag stoepkrijt klaar om de
Nieuw Loosdrechtsedijk, ter hoogte
van het Feestweiland, op te vrolijken
met mooie straattekeningen.

Altijd al een tijger, clown, moeders
mooiste of prinses willen zijn? Kom
dan naar het schmink-circus en laat
je gezicht omtoveren!!
Let ook goed op hoe Heidi en Rhea
het doen… dan kun je het daarna nog

Weet je nu al wat je gaat tekenen
of laat je je ter plekke inspireren?
Zin in? Vanaf 9.30 uur, dus na de
lawaaiwedstrijd, kun je aan de slag!

11.30u.

rally al vele jaren met als start- en
eindpunt het feestterrein. Vertrek
tussen 11.30 uur en 13.30 uur. Inleveren van de vragenlijst kan tot uiterlijk
17.00 uur in onze tent op het feestterrein, net binnen het toegangshek
dichtbij de rotonde. Elke deelnemer
draagt € 1,- bij in de kosten. Voor wie
die vragenlijst inlevert is er ook nog
een kans op het winnen van een prijs!
Iedere deelnemer krijgt sowieso een
aardigheidje bij vertrek! Draag bij het
weer van de dag passende kleding en
neem een pen en een goed fietshumeur mee om twee uur heerlijk te
fietsen? (stops niet meegerekend)
Tot ziens op het feestterrein of bij een
van de controleposten onderweg!
‘Fraternitas’. Opgericht 14 oktober
1922 te Oud Loosdrecht.

12.30u.

do 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 een
koninklijk Friese paarden-viertal,
een prachtige kür op muziek en een
gedurfde voltigeshow!
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Manege & Dressuurstal
Hallinckveld - www.hallinckveld.nl 035 5821192

12.30u.

do 27

• Dobbelen
• Tekenen en inkleuren
• Niet naast het touwtje lopen
• Gewicht inschatten
• En… misschien verzinnen we
nog meer! Kortom, er is voor
iedereen wel iets bij… ;-)
Kom ons en jezelf verbazen met wat
je kunt! Neem familie en vriendjes
mee om je te laten aanmoedigen of
misschien zelfs mee te doen.
Leeftijd: tot 12 jaar
Waar: in de nabijheid van de tent,
op het feestweiland
Wanneer: donderdag 27 april
van 12.30-14.30 uur

14.00u.

do 27

beter dan jouw moeder! Wedden?
Bedenk van tevoren goed hoe je eruit
wilt zien. Heidi en Rhea doen hun uiterste best jouw wens in vervulling te
laten gaan.

kijk voor uitslagen & foto’s op www.stichtingsloep.nl
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DEGIJSBRECHT

DE LEUKSTE KOOKKADO'S

ersum

Nieuw in Hilv

tweek op vertoon
bij inlevering van
deze advertentie
koffie GRATIS
ertentie bij Pitti2deKids
kel naar keuze
lekkere koffie en
heerlijke broodjes

Parfumerie MOOI wenst u
een MOOIe feest-week.
Want MOOI,
dat ben jezelf!

Smakelijk

www.balthazarkookwinkel.nl
Gijsbrecht van Amstelstraat 164

Gijsbrecht van Amstelstraat 189
1214 AZ Hilversum
tel : 035 6244310

G. v. Amstelstraat 137
1214 AX Hilversum

NJE KORTING!!

De meest
kleurrijke winkel
van de Gijsbrecht

Trendy Damesmode

We make you feel good !

Huiskamer VISITEKAARTJE blank 2013.pdf

Gijsbrecht v Amstelstraat 165
Hilversum

Gijsbrecht van Amstelstraat 126

www.lefhilversum.nl

Parfumerie MOOI wenst u
een MOOIe feest-week.

Huiskamer VISITEKAARTJE blank 2013.pdf
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gehele Feestweek
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gehele
feestweek
opdevertoon
van
op op
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20%
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Want MOOI,
KORTING
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Gijsbrecht van Amstelstraat 172
1214 BD Hilversum
thuis@de-huiskamer.nl

dat ben
N E Wjezelf!
CAMBRIDGE S T Y L E
K

21-11-13

Huiskamer VISITEKAARTJE blank 2013.pdf
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Herenmode
Herenmode

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

Herenmode

G. v. Amstelstraat 137
1214 AX Hilversum
Gijsbrecht van Amstelstraat 167-169 - 1214 AX Hilversum - 035 - 6216641
info@cambridgemode.nl - www.cambridgemode.nl
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Gijsbrecht van Amstelstraat
Tel. 035172
622 33 30
de-huiskamer.nl
1214 BD Hilversum
thuis@de-huiskamer.nl

Gijsbrecht van Amstelstraat 172
1214 BD Hilversum
thuis@de-huiskamer.nl

Tel. 035 622 33 30
de-huiskamer.nl

Tel. 03
de-hu

Scheepsrecht
Scheepsrecht
Advocaten
Advocaten

mr. J. C. Klompé
nautisch advocaat
Oud-Loosdrechtsedijk 112
Loosdrecht

RF Tweewielers staat voor:
-Kwaliteit (erkend leerbedrijf Innovam) - Klantgericht
-Zeer snelle service
- Geen afspraak nodig
-Gratis haal en brengservice
- Laagste prijsgarantie op alle reparaties!
-2ehands en nieuwe fietsen met garantie

mr.
mr. M.
J.C.Woelinga
Klompé
nautisch
mr.
D.M. advocaat
Woelinga

Bij het inleveren van deze advertentie complete servicebeurt 12,50 Euro*!
(heel 2016 geldig)
Bij deze beurt wordt uw fiets geheel nagekeken/gesteld/gesmeerd en schoongemaakt!
U fietst weer als nieuw en lachend de deur uit!

Oud-Loosdrechtsedijk
112 | 1231
ND Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk
112 | 1231 ND Loosdrecht
| T 085-877
0945 | F 085 – 877 1038
T 085 – 877 09 45 | F |085
– 877 10 38
secretariaat@scheepsrechtadvocaten.nl
www.scheepsrechtadvocaten.nl
mw@scheepsrechtadvocaten.nl
www.scheepsrechtadvocaten.nl

Lindelaan 96A
1231CN
Loosdrecht
www.rftweewielers.nl
035-6315223

RF Tweewielers staat voor:

RF Tweewielers staat voor:

Official dealer
Geopend: ma/di/do/vrij/za

-Kwaliteit (erkend leerbedrijf Innovam) - Klantgericht
* excl. eventuele te gebruiken materialen, passende offerte bij brengen, geen verrassingen achteraf.
snelle service
- GeenSBB)
afspraak nodig
--Zeer
Kwaliteit
(erkend leerbedrijf
- Klantgericht
-Gratis haal en brengservice
--2ehands
Geenenafspraak
nodig - Laagste prijsgarantie op alle reparaties!
- Zeer snelle service
nieuwe fietsen met garantie

- Gratis haal en brengservice
- Laagste   prijsgarantie op alle reparaties!
-Bij2ehands
nieuwe
fietsen
met
garantie12,50 Euro*!
het inleveren en
van deze
advertentie
complete
servicebeurt
(heel 2016 geldig)
Bij deze beurt wordt uw fiets geheel nagekeken/gesteld/gesmeerd en schoongemaakt!
Bij
het inleveren van deze advertentie
U fietst weer als nieuw en lachend de deur uit!

(heel 2017 geldig)

complete servicebeurt 12,50 Euro*!

Lindelaan 96A
1231CN
Loosdrecht
www.rftweewielers.nl
035-6315223
Geopend: ma/di/wo/do/vrij/za

Bij deze beurt wordt uw fiets geheel nagekeken/gesteld/gesmeerd
en schoongemaakt!
U fietst weer als nieuw en lachend
de deur uit!
Lindelaan
96A
Official dealer

1231CN
Loosdrecht
ma/di/do/vrij/za
* excl. eventuele te gebruiken Geopend:
materialen,
passende
www.rftweewielers.nl
geen verrassingen achteraf.
035-6315223

offerte bij brengen,

* excl. eventuele te gebruiken materialen, passende offerte bij brengen, geen verrassingen achteraf.

  

525,6

Positieve honden training

295,9
125,8

Postbus
1230
AB Loosdrecht | T 085 – 877 09 45 | F 085 – 877 10 38
voor99alle
honden.
jck@scheepsrechtadvocaten.nl | www.scheepsrechtadvocaten.nl

66,1
170,6

Puppy cursus

17

40,5

450

DOWN 90° R 2

UP 43.63° R 2

DOWN 90° R 2

UP 46.37° R 2

iedere week instroom

UP 46.37° R 2

Van engineering tot eindproduct
in roestvrijstaal en aluminium

geen wachttijden

346,5

18,5

450

52

www.hondenschoolrenga.nl

WWW.KROOK-RVS.NL
46°

Bouw- en Schildersbedrijf P. van Vulpen
Nieuw Loosdrechtsedijk 81
1231KN Loosdrecht
L I E S H O U T

Voor al uw bouw- en schilderwerkzaamheden
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H O L L A N D

185

1,5

46°

Saté De Stille Plas
Gamba’s La Rinda
Super T-Bone steak enz.

Ervaren in bouwen

s verrast altijd

Ervaren in bouwen Oude Molenmeent 15

Hallincklaan
1231 BD12
Loosdrecht
+31 (0) 35 5825118
Oude Molenmeent 151231 VVTel:Loosdrecht
09
Fax:28
+3100
(0) 35 12
5825176
1231 BD Loosdrecht 06 - 25
Hallincklaan
www.wijdemerenbouw.nl
Tel: +31 (0) 35 5825118
info@wijdemerenbouw.nl
1231
VV Loosdrecht
Fax: +31 (0) 35 5825176
www.wijdemerenbouw.nl
06 - 25 09 28 00
www.wijdemerenbouw.nl
info@wijdemerenbouw.nl

ijd wat te beleven. Kom daarom snel langs!
van Kooi
Remco van Henk
Kooi
Henk van Kooi Bouw & Onderhoud
Wijdemeren

Remco vanMob:Kooi
+31 (0) 6 126 16 406

www.wijdemerenbouw.nl

s verrast
altijd
Joy’s verrast
altijd
Joy’
s verrast altijd

voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk
voor uw kwaliteits verbouwingen,
Email: hvk@wijdemerenbouw.nl
onderhoud,
en schilderwerk
Web. www.wijdemerenbouw.nl
| Mail.langs!
remco@wijdemerenbouw.nl
jd wat te beleven.
Kom
daaromrenovaties
snel
Wijdemeren Bouw
& Onderhoud
Email: hvk@wijdemerenbouw.nl
OPENINGSTIJDEN:
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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
8

Polsstokspringen

We rekenen dit jaar op heerlijk voorjaarsweer! De wedstrijd zal zowel
voor de junioren als voor de senioren
op donderdag 27 april 2017, Koningsdag, plaatsvinden. De wedstrijd wordt
bij de junioren (t/m 15 jaar) verdeeld
in een jongens- en meisjesklasse .
Bij de senioren is de wedstrijd verdeeld in een heren- en damesklasse.
Iedere deelnemer maakt twee wedstrijdsprongen, waarvan de verste
sprong meetelt voor het eindklassement. Ook is er gelegenheid voor een
oefensprong. In alle klassen winnen
de beste drie springers een beker
en de winnaar van de volwassenen
(man of vrouw) mag tevens voor een
jaar de wisselbeker mee naar huis

do 27

Hondenshow
Op Koningsdag 27 april gaat het bij
Hondenschool Renga dit jaar om
zoeken en balanceren. We hebben
een leuk parcours gemaakt waarbij de honden onder en door spannende opstakels op zoek gaan naar
hun baasjes.
Dit jaar niet alleen voor de pups
maar ook voor de volwassen honden.
Daarnaast de uitdaging om jouw
hond weerbaar maken door allerlei
balansoefeningen te doen op onder
andere ballen en kussens.
Vanaf 14.00 uur start ons Royal Demo-team Renga met spetterende
demonstraties op het gebied van
hondentraining en -sport. U zult versteld staan wat je een hond allemaal

nemen. Deelnemers hoeven niet zelf
voor een polsstok te zorgen, deze zijn
ter plekke aanwezig. Van het kijken
naar deze prestaties krijg je trek,
daar hebben we aan gedacht want op
het feestterrein is volop gelegenheid
om te eten en te drinken. De polsstokspringbak zal voor dit evenement
weer speciaal worden gegraven bij
de tent op het feestweiland gelegen aan de Nieuw Loosdrechtsedijk
in Nieuw Loosdrecht. De wedstrijd
voor de junioren begint om 14.00 uur
en aansluitend zal rond 15.00 uur
de seniorenwedstrijd beginnen. Inschrijven voor het polsstokspringen
kan vanaf 13.00 uur. Aansluitend is
de prijsuitreiking. De wedstrijd wordt
georganiseerd door de Loosdrechtse
vriendenclub ‘de Modderkruipers’.

Na het Polsstokverspringen (wanneer de pakken toch al nat zijn) wordt
achter de feesttent een parcours uitgestippeld waarbij diverse slootjes
moeten worden getrotseerd, zowel in
de lengte als in de breedte…
Het belooft weer een spectaculaire
race te worden, georganiseerd door
vriendenclub ‘de modderkruipers’.
Zij staan garant voor humor en plezier, dus zorg dat je er bij bent. Opgeven kan vanaf 15.00 uur in de keet

✁
Handtekening:

Handtekening ouders/verzorgers
voor 16 jaar

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

✁

Geboortedatum:

Activiteit

donderdag 27 april - vrijdag 5 mei

Feest- en Herdenkingsweek

zondag 9 juli

19e SLOEPenTOCHT

woensdag 30 augustus

Jaarmarkt Nieuw Loosdrecht

2e helft september

Dijkfestival

zaterdag 18 november

Intocht Sinterklaas

zondagavond 24 december

Kerst Luister/-Zang

do 27

bij het polsstokspringen. Vrijwilligers
kunnen zich aanmelden bij Richard
de Wild 06-27090432 (graag zo spoedig mogelijk). Jongeren onder de 16
jaar nemen de ‘eigen-risico-coupon’
mee, ondertekend door je ouders.
Voor boven de 16 zijn de coupons ter
plaatse aanwezig. Er zijn prachtige
prijzen te winnen, gesponsord door
Everts grond- weg- en waterbouw.
Knip onderstaande ‘eigen-risicocoupon’ uit en lever deze in bij de
bouwkeet. Zonder coupon mét
handtekening kun je niet meedoen
met de prutrace!!!

Prutrace 2017

Naam:

Geboortedatum:

Handtekening:

Handtekening ouders/verzorgers
voor 16 jaar

• Zorg dat je handdoeken bij je hebt na afloop.

Overige attracties

SLOEP agenda 2017
Datum

Meedoen?
Aanmelden voor de workshops en
kennismaken met hondensporten
kan ter plaatse op het Feestterrein.
Voor vragen: Petra WoutersMartin Gaus
Hondenschool Renga-035-5820222
www.hondenschoolrenga.nl

✁

Polstokspringen 2017

do 27

kunt leren op het gebied van apporteren, gehoorzaamheid, behendigheid,
maar natuurlijk ook leuke speelse
trucjes. Natuurlijk kunnen de kids na
afloop van de demo met hun eigen
hond meedoen en krijgen ze een heus
diploma. We sluiten om 15.00 uur af
met een indrukwekkende demo van
Paard en Hond.

16.00u.

Wie durft het aan om deel te nemen
aan de 4e Loosdrechtse prutrace?
PRUT-race… wat is dat?

Knip onderstaande coupon uit en
lever hem in bij de organisatie op
Koningsdag! Zonder coupon mét
handtekening wordt niet
gesprongen!!

Naam:

14.00u.

Prutrace

✁

Afgelopen jaar werd door het slechte weer het polsstokverspringen
afgelast. Maar vanwege het grote
succes van de voorgaande jaren zal
er dit jaar voor de 13e keer weer
worden polsstok gesprongen op het
feestweiland.

14.00u.

De Feestweek is natuurlijk niet compleet als onze Buurman Snor met
zijn draaimolen en trekker niet is
geweest. Gelukkig komt hij ook dit
jaar weer. Op Koningsdag is hij er
in ieder geval en later vast nog een
keer. Kom maar kijken en draaien
natuurlijk!
Klimmen is natuurlijk altijd leuk. En
de klimtoren mag je niet missen! Het
is een absolute kanjer. Daag jezelf of
je vrienden uit om te klimmen en kijk
wie er het hoogste komt. Waan jezelf
op eenzame hoogte, voel de wind en
9
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voel je vrij. In het speelpaleis, speciaal voor de kleintjes, kun je springen,
glijden, klauteren en nog veel meer!
Dus schoenen uit en spelen maar. En
dan is er nog een heuse uitdaging voor
de sportievelingen en durfallen onder
ons. Wie durft er over de Wipe Outballenbaan en haalt de overkant? De
baan is enorm, bijna 20 meter lang. De
begeleiders van Partykist hebben vast
goede tips dus luister goed naar hun
aanwijzingen. Deze Wipe out-baan
is niet alleen super om te proberen,
maar ook erg leuk om naar de kijken.

Jurgen van den Brandt
Kloosterlaan 34
1216 NP Hilversum
GSM 06-12636020

e-mail: info@groenebrandtje
www.groenebrandtje

035 - 582 06 06

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

Loosdrecht - Tel. 06 - 516 38 897

•
•
•

echtscheiding, omgangsregelingen, nalatenschapsbemiddeling
en andere familiezaken
(zakelijke) conflicten binnen of tussen bedrijven, besturen en organisaties
arbeidsconflicten en exit mediation

U bent altijd welkom met uw vragen, ook zonder afspraak.
Ons kantoor is gevestigd aan de Frans Halslaan 23-c te Loosdrecht.

n Arletta J de Bis Hulleman AA
MfN registermediator
Rechtbank mediator
Familie mediator
Arbeidsmediator
KIES coach
e mediation@hulleman-debis.nl
of info@mediation-loosdrecht.nl
Tel: 06-28477199

Loosdrecht

info@aannemersbedrijfrwallenburg.nl

De mooiste
thuishaven
van Loosdrecht

t 035 7600684
f 035 5824004
w www.mediation-loosdrecht.nl

www.aannemersbedrijfrwallenburg.nl
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JAC HTHAVEN

Schakel 7 dagen.pdf

1

19-12-12

11:50

ma- t/m vrijdag 06.30 - 23.00 uur
Schakel 7 dagen.pdf

1

19-12-12

11:50

zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

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

17.00u.

do 27

Kampvuuravond
VRIJDAG 28 april VANAF 21:00 UUR
Spontaan geboren en inmiddels uitgegroeid tot een gezellige traditie vol
warmte en gezelligheid.
Vrijdag 28 april zorgt de vriendenclub
‘de Modderkruipers’ voor een kampvuur. Bart Meussen en Niels Kranenburg spelen gitaar, zingen luisterliedjes en meezingers.

Donderdag 27 april, hebben wij een
feestje voor jou in de tent!
Trek je feestjurk of je mooiste discokleren aan en dans gezellig met ons
mee in de Kinderdisco. Tussen 17.00
-18.00 uur komen alle leuke liedjes

Oranjeborrel
Koningsdag sluiten we niet af met
een groot feest, maar met de inmiddels traditionele ‘Oranjeborrel’ tot 21.00 uur. Feesten doen we
op 29 april, 3 en 5 mei.

WK Voetbal
Terug naar de basis!!
Bulgarije – Nederland 2-0. Danny
Blind ontslagen! Hoe moet het nu verder met het Nederlandse voetbal?
We gaan terug naar de basis! Misschien ligt het wel aan al die mooie
kunstgrasmatten die we nu overal in
‘t Gooi tegenkomen en weten we niet
meer hoe er gevoetbald moet worden
op echt gras. Tijdens de Feestweek ligt
er weer een ouderwetse groene grasmat op ons te wachten, zo één waar
vroeger Faas Wilkes en Johan Cruyff
het spelletje ook op hebben geleerd,
dus dat moet een goede leerschool
zijn. Op vrijdag 28 april organiseert
stichting Sloep in samenwerking met

Hutten bouwen
Ben je 6 jaar of ouder?
Zit er een ‘Bob de Bouwer’ in jou verborgen… kom dan hutten bouwen
met de buitenschoolse opvang van
Stichting Eigen&Wijzer.
Stapels hout, spijkers en verf staan op
vrijdag 28 april om 15.00 uur voor je
klaar om samen met andere kinderen
te bouwen aan jouw eigen droomhut.
Trek oude kleding en stevige schoe-

uit de mini disco voorbij.
Neem al je vriendjes, vriendinnetjes,
neefjes en nichtjes en broertjes en
zusjes mee!

Kinderoptocht

vr 28

U bent van harte uitgenodigd mee te
zingen, mee te praten en samen te genieten! Een warme avond vol verrassende ontmoetingen, goede gesprekken en gezellige muziek.
Neem familie, vrienden, een hapje en
een drankje mee naar het feestterrein.
Kom genieten van de eenvoud tijdens
deze buitengewone bijeenkomst.

10.45u.

za 29

Dan word het reuze gezellig!
Tot dan!

18.00u.
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Nagenietend van deze Koningsdag en
aansluitend op de ‘kinderminidisco’
genieten we vóór de tent in de avondzon, of in de tent als de weergoden ons
minder welgezind zijn… maar gezellig
met veel ‘socialtalk’ wordt het zeker.

13.00u.

vr 28

We zien je graag bij de start om je
vanaf 10.45 uur te verwelkomen. We
starten om 11.15 uur met een lekkere wandeling door het dorp met
muziekkorps Jong Beatrix voorop!

SV Loosdrecht vanaf 13.00 tot 16.00
uur weer het Wijdemerens Kampioenschap Voetballen voor de jeugd van
5-12 jaar. Uiteraard zijn zowel jongens
als meisjes van harte welkom om deel
te nemen. Maar dat is eigenlijk een
beetje een overbodige toevoeging,
want zo langzamerhand is het voor iedereen wel duidelijk dat voetbal echt
een sport is voor jongens èn meisjes!

Hoe je die ‘wandeling’ maakt mag je
zelf weten, per fiets, step, skelter, lekker in je buggy of ben je al zo groot dat
je zelf 3 kwartiertjes kunt lopen? Verzin het maar !!!
Meld je tevoren even aan, want er
zijn drie prijzen te winnen. En mocht
je niet in de prijzen zijn gevallen, dan
krijg je toch iets lekkers en een leuke
herinnering!

Wil je ook meedoen?
Meld je dan even aan via de website van SV Loosdrecht (https://www.
svloosdrecht.nl/673/inschrijven-voetbaltoernooi-Feestweek/) of stuur een
e-mail met je naam en leeftijd naar
ferdinand@svloosdrecht.nl

15.00u.

Zeskamp
Het hoogtepunt van de Feestweek!
Dat mag toch wel gezegd worden
van onze zeskamp. Daarom is ook
dit jaar de Feestweek pas compleet
met de Zeskamp! Op zaterdagmiddag 29 april om 14.00 uur worden
acht teams getest op hun intelligentie, spierkracht, uithoudingsvermogen en teamwork.

vr 28

nen aan en het bouwen kan beginnen.
Verder adviseren wij een eigen hamer en zaag mee te nemen, dan hoef
je niet op elkaar te wachten. Vergeet
niet je naam erop te zetten, zodat er
niets zoek raakt. Neem gerust je handige vader, moeder, broer en/of zus
mee om jouw hut tot de allermooiste
te maken! Wij verwachten rond 17.00
uur te eindigen.
Tot ziens op 28 april!

Het enthousiasme is zo groot dat
er voor dit jaar al acht teams staan
ingeschreven voor de deelname! Dit
zijn de zes teams die u al kent van
voorgaande jaren en twee nieuwe
teams!

WIE GUN JIJ EEN NIEUWE OUTFIT?
Lekker in het ‘nieuw’, hoe leuk is
dat! Net als vorig jaar biedt ‘GoedHart-kleding’, twee dames een nieuwe outfit aan.

21.00u.

dochter; twee buurvrouwen, twee
vriendinnen of een oppas met een
oppaskindje. Wil jij uitgekozen worden voor deze metamorfose of ken
je een ‘duo’ dat zo’n verwenmoment
verdient, stuur dan voor 24 april a.s.

Maar hoe kun je daarvoor in aanmerking? Je zou bijvoorbeeld kunnen
denken aan een moeder met haar
dochter, of een oma met haar klein11

Stuur je naam, je leeftijd en een telefoonnummer van een begeleider naar
stichtingsloep@ziggo.nl”
Route: Tijdens de optocht lopen we
over de Nieuw Loosdrechtsedijk, de
Lindelaan, door de Berkenlaan, Nootweg, Luitgardeweg, de Van Mijndenlaan in, Hallincklaan/ Marijkestraat,
dan steken we over naar de Eikenlaan,
gezellig langs de Emtinckhof en vervolgens over het St. Annepad weer
terug naar het feestterrein, waar dan
inmiddels de Boer-en-Dorp Fair is begonnen!

14.30u.

za 29

Er is dit jaar een aantrekkelijk programma ontwikkeld waarbinnen de
teams worden uitgedaagd om op
leuke sportieve onderdelen de strijd
met elkaar aan te gaan. Voor de
toeschouwers wordt het een geweldig spektakel om te bekijken. Zoals
gebruikelijk zal er voldoende water
aangevoerd worden en in combinatie
met de nodige obstakels en hindernissen belooft dit veel plezier voor
zowel de deelnemers als voor de
toeschouwers. Om het geheel compleet te maken is er dit jaar o.a. een
STERK-spel i.s.m. “De Sterkste Man
en Vrouw”.
een persoonlijk bericht naar https://
www.facebook.com/goed-hart
of mail naar monique@stichtingsloep.nl en leg uit waarom we voor
jullie of jouw ‘stel’ zouden moeten
kiezen. Doen hoor!

Nu in de
showroom!

Hyundai Wittenberg

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl

Recreatiecentrum Mijnden
varen en kamperen

Dagkaart trailerhelling
incl. parkeren € 16,50

NU OPEN
IN LOOSDRECHT
Velodrôme Wielersport

Seizoenspas trailerhelling
01-04 tot 01-10 voor € 150,-

SERVICE EN KWALITEIT
BIJ U IN DE BUURT!

• 100% wielersportbeleving

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

• groot aanbod topfietsen,

WASSEN ZONDER KRASSEN MET
LAKVRIENDELIJKE BORSTELS. OOK
VOOR GROTE BUSSEN VAN MAX. 2.80
METER HOOG EN 7.10 METER LANG.

accessoires en kleding
• cursussen en gedegen advies
• exact op maat gemaakte frames
met Bike Fitting Tool
Racefietsen / MTB’s / cyclocross /

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

TERWIJL U GENIET VAN EEN
GRATIS KOPJE KOFFIE IN ONZE
GEZELLIGE RECEPTIE,MAKEN WIJ
UW AUTO WEER BLINKEND SCHOON!

gravelbikes / kleding / accessoires

/bojoscarwash
premium bikes since 1984

Openingstijden:
ma. t/m vrij. van 8.30 tot 17.30 uur
za. van 8.30 tot 17.00 uur

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

Nieuw-Loosdrechtsedijk 76a
T. 035-5823009
1231 LA Loosdrecht E. info@bojoscarwash.nl

Bekijk ook onze geheel
vernieuwde webshop:
www.hgtuinmeubelen.nl

AUTOBELETTERING
& CARWRAPPING

Ruim assorrment tuinmeubelen
500m2 showroom met 2 verdiepingen
Grars bezorging vanaf €75,Flexibele openingsrjden
Persoonlijk advies van de specialist

Nootweg 11
1231CP Loosdrecht
035 820 00 02
(06) 29 34 19 14
info@hgtuinmeubelen.nl
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Que Chula

Dameskleding, bijouterie en accessoires.

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

Frans Halslaan 14
1231 BC Loosdrecht

Zadelstraat 6
1211 LR Hilversum

www.loodgietersbedrijfvantol.nl

info@aannemersbedrijfvantol.nl

06-13435692

Dameskleding, bijouterie en accessoires.

Nootweg 43A
1231 CR Loosdrecht
Tel.: 035-5825919

06-30011426

Specialist voor recratief en beroepsduikers

Jachtwerf van
Jachtwerf
van
Dusseldorp
Dusseldorp
Jachtwerf van

www.scubasupport.nl
Nieuw- Loosdrechtsedijk 208b, 1231LE Loosdrecht

Dusseldorp

Duik en zeilpak reparatie / service duikapparatuur / verkoop snorkel en duikapparatuur

op het
op water?
het water?
OnafhankelijkLieverLiever
Reserveer op
hypotheekadvies
Reserveer
op

Liever op het water?

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

Lindelaan 104 Loosdrecht | Tel. 035 582 02 64

www.bootonze Sloepen
of Valken
loosdrecht.com
één
van
www.boot-loosdrecht.com
op Koningsdag.
onze Sloepen
of Valken
dorresteinadvies.nl
op Koningsdag.

SCHILDER- EN
WANDAFWERKINGSBEDRIJF

Feestelijke
ont
Feestelijke
ontvangst

Feestelijke ontvangst

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

Vul bij de reserv
de actiecode
‘Koningsdag’ in
ontvangt een ko
tompouce.
koffie met een o
tompouce.

• sierpleister- en tegelzetwerk
• installeren van badkamers en keukens
J. de Jong bv

Tel.

Lindelaan 1

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

1231 CH Nieuw-Loosdrecht

(035) 582 58 66

Uw inrichtingspartner voor ieder evenement

Servé Verhuurservice B.V.
Nieuwe Havenweg 85a 1216 BP Hilversum
T 035 5825404 M info@serve.nl I www.serve.nl
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www.benkobv.nl

TOL visitekaartje nw 2010-piet-algemeen:TOL visitekaartj

nautica

loosdrecht • naarden • www.autowessel.nl

Fysiotherapie
Loosdrecht
Utrecht: Texasdreef 2 • tel 030-245 95 95

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

Amsterdam: Haarlemmerweg 331-a • tel 020-6 863 863

LAMME

*77<*7=?4-;;-6-6B-144-;;-6

Vertrouwd dichtbij voor:

Vertrouwd• dichtbij
voor:
APK
• Banden service + opslag

+HEMHDOHHQERRWMHHQ]RHNMHHHQOLJSODDWV"
2IZLOMHHHUVWOHUHQ]HLOHQ"2IZLOMHOLHYHUHHUVWMHHLJHQKRXWHQ
ERRWERXZHQ"2IDOMHNOXVVHQODWHQGRHQ"
2IZLOMHDOOHVWHJHOLMN
.DQDOOHPDDO.LMNPDDURSGHZHEVLWHYDQ
Spanker 38,
Loosdrecht
Westerlaan 40, De Bilt
ZZZ]HLOVFKRROGHYXXUWRUHQQOHQ
035 - 582 68 ZZZVFKHUSHOQO
23
030 - 273 32 97
78-6,)/78B)<-:,)/)8:14

• Onderhoud

APK in brandbeveiliging
Uw•partner
• Reparatie •

• Verkoop occasions

Airco service
• Onderhoud• Airco service
• Banden service + opslag
• Service
en controledienst
• Reparatie
• Verkoop occasions
WWW.VAKGARAGELAMME.NL
• Draagbare blustoestellen
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32 - INFO@VAKGARAGELAMME.NL
• Poederwagens
• Brandslanghaspels
WWW.VAKGARAGELAMME.NL
• Branddekkens
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
167 - LOOSDRECHT
• Blus
automaten
TELEFOON:
035
582
62 32
• Brandvrije afvalbakken
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
• Vluchtladders
• Noodverlichting

VOORNEVELD BRANDBEVEILIGING B.V.
KASTANJELAAN 20 1231 ZA
POSTBUS
44 1230 AA LOOSDRECHT
Bezoekadres
T. 030 - 274 00 67
E. info@accofis.n
Tel : 035
5823452 Fax : 084
7395361
Rembrandtlaan
22030
D-1- 274
F. 030
- 274 04
W. ww
Bezoekadres
T.
T. 030
00 67
- 274
00 67
E.77info@accofis.nl
E. info@accofis.nl

info@tempoholland.nl
Rembrandtlaan
223723
B BJ22Bilthoven
F. 030 - 274
F. 030
04 77
- 274 04 77
W. www.accofis.nl
W. www.accofis.nl
Rembrandtlaan
B
Bilthoven
BJwww.tempoholland.nl
Bilthoven Accofis - Rembrandtlaan 22 B - 3723 BJ Bilthoven

Electro World
Van Melsen

Uw afspraken op ons papier

Al 40 jaar uw vakspeciaalzaak
in de regio, voor lcd, audio,
koelen, vriezen, wassen en
klein huishoudelijk
0304 6643 91
●

●

●

Paardenpensionstalling
Boxhuisvesting
Aktiefstal
Weidegang
Nieuw-Loosdrechtsedijk 42
1231 KZ Loosdrecht

onroerend goed
Rading 46
VERKOOP EN REPARATIE VAN RADIO,
TELEVISIE,
ondernemingsrecht
Loosdrecht
AFSPEELAPPARATUUR EN HUISHOUDELIJK
familierecht
035Tel.
625
90 90
Nootweg 20, 1231 CV Loosdrecht,
(035)5823711

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

www.antonvanmelsen.nl

ELECTRO

WORLD.

DE

WERELDZAAK
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DIE

JE

KENT

* 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
l.nl
ivie
c
n
ne
roe
ntg
u
b
de
van
arry
b
.
w
ww

Boer-en-Dorp fair

GEHAKTBALLENWEDSTRIJD
Het wordt weer lekker tijdens de Loosdrechtse Boer en dorpfair! De grote
vraag dit jaar is, wie maakt de lekkerste sappigste malste gehaktballen en
wie durft de strijd aan? Ding ook jij
mee naar de eer, de gouden juslepel
en ook nog eens 10 pond gehakt van
Ambachtelijke Slager Gerard de Nooij?

Sterkste man
Word jij op 29 april de ‘Sterkste Man
van Loosdrecht’?
Zaterdag 29 april 2017, tijdens de
Boer-en-Dorp Fair en de zeskamp
organiseert stichting SLOEP m.m.v.
Wout Zijlstra, de wedstrijd Sterkste
Man van Loosdrecht.”Wout Zijlstra
was ooit de Sterkste man van Neder-

Feestavond
Doe je kleurigste kleding aan en kom
naar de Feesttent voor de eerste echte feestavond van deze Feestweek.
Op zaterdag 29 april heeft Stichting
SLOEP de partyband Jamento weten
te boeken. Loosdrecht houdt wel van
een feestje en Jamento maakt het
helemaal af. Het repertoire is enorm,

Fiets ‘m erin
Op veler verzoek wordt op 29 april
weer een modderbak gegraven van
50 meter lang en 2 meter breed.
Aan het begin een klein laagje modder, aan het eind is het iets dieper
met een dikke drab.

Meedoen: geef je op bij Mathilde de
Blok of via monique@stichtingsloep.nl,
en ga aan de slag. Het is de bedoeling
dat je zaterdag 29 april a.s. om15.00
uur, vijf gebraden gehaktballen van
ca. 150 gram per stuk inlevert bij de
kraam van Nicole en Mathilde. Bezoekers van de Boeren-Dorp Fair én
Gerard zullen de gehaktballen“blind”
beoordelen aan de hand van een heus
professioneel keuringsrapport. En uiteraard reikt onze expert Gerard ook
de prijzen uit.

De Bikeshop stelt een oude fiets beschikbaar, waarmee de deelnemers
zover mogelijk de bak in moeten fietsen. De eerste keer is een testronde,
daarna tweemaal voor de wedstrijd.

CUPCAKEWEDSTRIJD
En… speciaal voor de jonge koks gaan
we ook dit jaar weer op zoek naar de
mooiste cupcake! Er is een categorie
voor koks tot 10 jaar en een categorie
voor koks tot 16 jaar. Voor de winnaars
van de mooiste cupcakes hebben we
Gouden Koksmutsen en een leuk verrassingspakket. De bezoekers van de
fair zijn de jury en mogen stemmen.
Rond 16.00 uur gaan we alle stemmen
tellen en weten we wie de winnaars zijn.
Dus koop ingrediënten, proef en verbeter je cupcakes zo vaak mogelijk en
neem je 3 aller-, allermooiste cupcakes
mee op 29 april. Geef je snel op! Inschrijven kan tot en met 27 april bij Tjamke of
Monique (monique@stichtingsloep.nl of
tjamke@stichtingsloep.nl).

za 29

Beide afstanden van de wedstrijdpogingen worden bij elkaar opgeteld
en daaruit volgt de winnaar van de
‘Fiets ‘m erin Bikeshop wisselbokaal
2017’ De winnaar wint een mooie
fiets, aangeboden door de Bikeshop
Loosdrecht. Deelname: vanaf 16 jaar
Inschrijven: vanaf nu bij de Bikeshop Loosdrecht; aanmelden vóór
24 april. ‘Fiets ‘m erin’ gaat door als
het weer het toelaat en bij voldoende
aanmeldingen.

Fiets ‘m erin

Naam………………………………………………............................................... (M/V)
Leeftijd…………………………………………….................. Geb. Datum: .. - .. - ....
Woonplaats………………………………………........................................................
Tel. nummer…………………………………….........................................................

Dit formulier inleveren bij de Bikeshop, Nootweg 37, 1231 CP Loosdrecht

Ronde van Loosdrecht

za 29
19.00u.

WIL JE OOK EEN KRAAM
OP DE FAIR?
Deelname aan de Boer-en-Dorp Fair
als kraamhouder is momenteel nog
mogelijk, neem voor 21 april contact
op met monique@stichtingsloep.nl of
tjamke@stichtingsloep.nl.

14.30u.

za 29
Op zaterdag 29 april 2017 van 19.00
uur tot ca. 20.30 uur worden de
sportievelingen onder ons weer
uitgedaagd om mee te doen aan de
hardloopwedstrijd de “Ronde van
Loosdrecht”. Een inmiddels traditioneel evenement. Enthousiaste supporters zijn ook van harte welkom!

land en werd zelfs derde van de wereld. Aanvang 14:00 uur. Houd deze
datum ens deze tijd vrij in jouw agenda
om aan dit spektakel deel te nemen of
om te gaan zien. Wout Zijlstra zal ook
enkele demonstraties geven van zijn
kunnen en dat moet je beslist meemaken. Inschrijven via: stichtingsloep.nl

20.30u.

za 29

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

van hedendaagse hits tot classics, via
Nederlandstalig naar rock. (Maar wat
wil je ook, regelmatig zijn ze op de
grotere podia te zien als begeleidingsband van grote artiesten…)

Kleine Ronde van Loosdrecht:
Lengte 500 meter
(1 ronden)
Starttijd
- meisjes 6-7 jaar
± 19.00
- jongens 6-7 jaar
± 19.05

Dresscode: Colours
DJ’s: Jan en Lesley

Tot 23 jaar: Polsbandjes
Het toezicht op het alcoholgebruik
door jongeren wordt strenger en de
organisatie van de Feestweek neemt
hierin zijn verantwoordelijkheid. Ook
dit jaar worden weer polsbandjes uitgereikt aan jongeren tot 23 jaar. De

12.30u.

✁

HANENKRAAIEN
Bewezen is dat de competitie tussen
de hanen heel spannend kan zijn. Zeker als ze elkaar horen! En elke keer
kraaien is een scoringspunt. Ieder
mag met 2 hanen inschrijven. Jong
of oud, kom met 1 of 2 hanen en doe
mee! Als je geen pluimvee vervoerskooi hebt, een katten vervoersmand is
ook prima geschikt. Aanmelden van te
voren zou fijn zijn en kan via cornelislam@gmail.com maar als op zaterdag
29 april blijkt dat je haan goed bij stem
is breng hem gerust mee en meldt je
ter plekke.

za 29

✁

Welkom op de de Loosdrechtse Boeren-Dorp Fair!
De leukste kraampjes vol heerlijke (streek-)producten, prachtige
(meestal zelfgemaakte) artikelen, zoals sambal, advocaat, jam, honing en
poffertjes. Er zijn stands met antiek,
brocante, vintage, kunst en planten.
Ook veel verenigingen en goede doelen
zijn vertegenwoordigd en er is muziek,
een optreden van shantykoor Omhoog.
Voor de kinderen is er de hele dag
volop vermaak. Denk daarbij aan de
elektrische mini-graafmachines op de
zandbakberg!

11.30u.

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

Lengte 1000 meter
(2 ronden)
- meisjes 8-9 jaar
- jongens 8-9 jaar
- meisjes 10-11 jaar
- jongens 10-11 jaar
Lengte 1500 meter
(3 ronden)
- jongens en
meisjes 12-14 jaar

Starttijd
± 19.10
± 19.20
± 19.30
± 19.40

Starttijd
± 19.50

Grote Ronde van Loosdrecht:
Lengte 5000 meter
(1 grote ronde van 5 km)
Starttijd
- dames en heren
± 20.10
(vanaf 15 jaar)

Tijdens de Loosdrechtse Boerdoen, dus… zorg dat je altijd identiteitsbewijs bij je hebt! Let op: als je
geen polsbandje hebt en de barbezetting twijfelt over je leeftijd, dan
zul je het zonder bier of wijn moeten
doen (ook niet erg trouwens!).
15

en Dorpfair, kunnen kinderen
gebruik maken van mini
graafmachines op de zandbakberg, gesponsord door Everts
Grond-Weg & Waterbouw!

Wij hebben alles voor uw woning:
Alle soorten merktapijt

D. Weissenbach

PVC Vloeren

bos- boom &
groenverzorging

Overgordijnen - in between
Huishoud- en bedtextiel

Dennis Weissenbach

Binnen- en
buiten zonwering

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

Nootweg 36 • Loosdrecht • 035 - 582 3428 • info@vdwiltloosdrecht.nl

Gezond sporten !

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag
08.00 - 20.00 UUR

Sport jezelf gezond! Sporten vergroot de
fysieke belastbaarheid en verbetert de
kwaliteit van leven. Bij het Fysiopraktikum
kunt u vrij trainen onder begeleiding
van deskundige fysiotherapeuten.
Overdag en ʻs avonds geopend, kijk op
www.fysiopraktikum.nl voor de mogelijkheden, of kom langs voor een afspraak.

Zaterdag
08.00 - 17.00 UUR

•
•
•
•

nieuwbouw
verbouw
onderhoud
interieurbetimmering

Postbus 152, 1230 AD Loosdrecht

* nieuwbouw
* verbouw

Specialist in bewegen

Nootweg 27a, 1231 CP LOOSDRECHT, tel. 035-582 44 14

* onderhoud
* interieurbetimmering

Bezoekadres:

Oud-Loosdrechtsedijk 71
1231 LR Loosdrecht
Tel.: 035 - 582 55 40
Fax: 035 - 582 76 34
E-mail: rutger@bbrvtk.nl
ron@bbrvtk.nl
wim@bbrvtk.nl

Like ons op Facebook

Postadres:

Postbus 152
1230 AD Loosdrecht
ABN AMRO: 607.827.912
K.V.K.: 30077696
BTW NR.: 8218.32.347.B01
•

Esther Klijsen
Zorgverlener

Esther@Egone.nl
0617084874

Egon

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.

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

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

Schakel 66 • 1231 SZ Loosdrecht
T +31 (0)35 58 26 223 • M +31 (0)6 53 116 536 • info@bakkersqualityproducts.nl

WWW.BAKKERSQUALITYPRODUCTS.NL
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Almekinders
Hoveniers
DE specialist in:
Duurzame terrassen * Tuintimmerwerken
Groenverzorging * Groenaanleg * Kunstgras

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

en geniet van de
prachtige omgeving.

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

www.almekindershoveniers.nl

VOOR RESERVERINGEN • T 06-22460026 • 035-5827036 • SCOOTERVERHUUR
SCOOTERVERHUUR.NL
NL

Bouwbedrijf

-, EN
LOONBEDRIJF GROEN-,
GROEN,- GROND
GROND,EN INFRAWERKEN
Egelshoek 9A, 1213 RD Hilversum

Egelshoek 9 A
1213 RD Hilversum

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

terk

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

www.loonbedrijfvdmeent.nl

∙Hilversum

∙www.bouwbedrijfsterk.nl

∙0615181972

Richard de Wild

DE RATTENVANGER
06 - 290 41 257

www.arjanvanwoudenberg.nl

kmp_1877_Env_vd_Meent_220x154_Venster.indd 1

7-1-2010 11:13:09

Egelshoek 9a - 1213 RD Hilversum
Tel: 035 577 13 71 - Fax: 035 577 20 81 - Gsm: 06 537 74 158
Email: info@loonbedrijfvdmeent.nl

Jacques Maas
De Echte Bakker

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

KORTING

op montage

JUBILEUMACTIE

Rijksstraatweg 233 // Elst (Rhenen) // (0318) 472 114

www.esseveld.nl

LOOSDRECHT
Rading 146 - Tel. 035-582495

AANNEMERSBEDRIJF

www.cafetariadeschakel.nl

SPEELPARADIJS LOOSDRECHT

bouw - verbouw - onderhoudswerken

LOOSDRECHT

Oud-Loosdrechtsedijk 34 1231 NA Loosdrecht

Tel.: 035 - 582 32 54

• Tel. 035 -12582
Nieuw Loosdrechtsedijk
172- INDUSTRIEWEG
WWW.SPELEKIDS.NL
- INFO@SPELEKIDS.NL
- 03565
58237
7970

ARISSEN TECHNIEK B.V.

Advertentie Feestweek.indd 1

12-04-10 09:48

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

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

Monturen - Zonnebrillen
Oogmeting - Contactlenzen
kinderbril.com

Hulskamp Audiovisueel
Toonaangevend in audiovisuele totaaloplossingen

V O O RAdministraties
DAT KONINKLIJKE GEVOEL
Samenstellen van jaarrekeningen
Samenstellen van ﬁscale aangiften
Fiscale advisering
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Werkzaamheden
Zuidereinde

Houd uw hond
aan de lijn

Officiële
bekendmakingen

Dat is niet alleen verplicht,
het voorkomt ook ergernis
en angst bij mensen die
niet van honden houden.

#mooiWijdemeren
@rikkedakin_photography

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Open overleg herindeling
Gooi en Vechtstreek gestart
In februari heeft de provincie
aangegeven een herindelingsprocedure voor de Gooi en
Vechtstreek te willen starten.
Komende periode spreekt
gedeputeerde Jack van der Hoek
de colleges en de gemeenteraden
van de gemeenten in de regio.
Naar aanleiding van het vorig jaar gehouden bestuurskrachtonderzoek van Deloitte
wordt gesteld dat de bestuurskracht van
Wijdemeren en Weesp en van de regio als
geheel onvoldoende is. Om de regio krachtiger te maken en de lokale bestuurskracht
te versterken wil de provincie op termijn

komen tot maximaal drie gemeenten in
de regio. Komende maanden kunnen de
gemeenten zelf met plannen komen om dit
te bereiken. Op 15 maart spraken de gedeputeerde en het college van Wijdemeren
over dit onderwerp. Het gespreksverslag
vindt u op: www.noord-holland.nl (klik op
‘bestuur’ en vervolgens op ‘regionale bestuurskracht’).

bureau Rijnconsult is daarop gevraagd de
sterke en de zwakke punten van de organisatie in beeld te brengen, aan te geven waar
de gemeente staat en welke mogelijkheden
er zijn voor samenwerking. Dit rapport is
bijna gereed en wordt woensdagavond 3
mei besproken door de gemeenteraad. Op
donderdag 11 mei is er een extra raadsvergadering. Dan spreekt de gemeenteraad
met gedeputeerde Jack van der Hoek over
de aangekondigde herindeling. Op 16 mei
volgt de behandeling in de commissie
Bestuur en Middelen. Op 1 juni neemt de
raad een besluit.

Bepalen standpunt
De raad van Wijdemeren heeft in november
bij de provincie aangegeven dat zij, zolang
het kan, een zelfstandige gemeente wil blijven en met andere gemeenten in gesprek
gaat over samenwerking. Onafhankelijk

Na bijna zeven jaar neemt
burgemeester Martijn Smit op
vrijdag 12 mei 2017 afscheid van
de gemeente Wijdemeren.
Burgemeester Smit is op donderdag 30
maart voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Beverwijk. Zijn installatie vindt
naar verwachting half mei plaats.

In april en mei is het gemeentehuis op
de volgende dagen gesloten:
- Vrijdag 14 april (Goede vrijdag)
- Maandag 17 april (Pasen)
- Donderdag 27 april (Koningsdag)
- Vrijdag 28 april
- Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
- Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 26 mei
Op dinsdagavond 18 april en donderdagavond 20 april is het gemeentehuis
extra geopend van 16:30 tot 19:00 uur.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak
maken via 14 035.
>

Vraag nu nog subsidie

Wie nog subsidie wil aanvragen voor
twee isolatiemaatregelen aan zijn woning moet snel zijn. Naar verwachting
is de subsidie binnen vier weken op.
Het indienen van een aanvraag kan via
www.mijn.rvo.nl. Doe uw aanvraag zo
snel mogelijk en let op dat hij volledig
en correct is ingevuld.
>

Enquête wonen

Wat is uw woonsituatie? En hoe ervaart u wonen in Wijdemeren? Samen
met andere gemeenten in de Gooi en
Vechtstreek en de regio Amsterdam
doet Wijdemeren mee aan een
woonenquête. Zo bepalen we samen
wat nodig is op de woningmarkt.
De vragenlijst is steekproefsgewijs
verspreid. Heeft u hem ontvangen?
Doe dan snel mee en win één van de
tien iPads Air 2.
>

Afscheid burgemeester Smit

Opening gemeentehuis

Standplaats markt

Op het Plein in Nederhorst den Berg
is een vaste standplaats beschikbaar
voor de zaterdag (ochtend en middag).
Op het Plein staat op zaterdag ook een
kaashandel. Geïnteresseerden kunnen
tot en met 10 mei 2017 een
vergunningaanvraag indienen.
Bij meer dan één aanvraag wordt er
geloot om de standplaats. Het beleid,
de procedure en de tarieven vindt u op
www.wijdemeren.nl/standplaats.

Van harte welkom
Inwoners, ondernemers en anderen die
hem persoonlijk de hand willen schudden
nodigen we van harte uit voor de afscheidsreceptie op 12 mei. Deze receptie is
van 16:00 tot 18:00 uur. De locatie maken
we zo snel mogelijk bekend.
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Werkzaamheden Zuidereinde
De herinrichting van het Zuidereinde in ’s-Graveland is begonnen.
Werkzaamheden vinden plaats van
de Zuidersluis tot de
J.H. Burgerlaan en duren tot
4 augustus. Het werk is opgedeeld
in verschillende fases. In iedere
fase is een ander deel van de weg
afgesloten.
Het asfalt, de parkeervakken, de trottoirs en
de openbare verlichting worden vernieuwd.
Ook voeren we reparaties uit aan het riool.

Bestemmingsverkeer

afgesloten
- Week 23-26: Kruising Zuidersluisbrug
afgesloten
Uiteraard kunnen er gedurende de
werkzaamheden wijzigingen optreden
in de planning. Kijk regelmatig op
www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen
voor de laatste informatie.

Tijdens de werkzaamheden is iedere keer
een ander deel van het Zuidereinde afgesloten. Dit heeft gevolgen voor de omleidingsroute voor het bestemmingsverkeer.
De planning voor de werkzaamheden:
- Week 14-16: Zuidereinde 190 t/m 214
afgesloten
- Week 17: Zuidereinde 216 t/m 218
afgesloten
- Week 18-19: Zuidereinde 220 t/m 246
afgesloten
- Week 20-22: Zuidereinde 248 t/m 268

Leeuwenlaan, de ’s-Gravelandseweg, de
Geert van Mesdagweg, de Vreelandseweg
en de N201. Woningen ter hoogte van de
herinrichting blijven te voet bereikbaar. De
sportverenigingen blijven te allen tijde bereikbaar via het Kininelaantje.

Doorgaand verkeer
Voor het doorgaande gemotoriseerde
verkeer is het Zuidereinde de gehele periode afgesloten. Omrijden kan via de

Cottage gardens in Kortenhoef
“Eén buurvrouw is spontaan
begonnen met het planten
van vrolijke struiken”,
vertelt Mary Montanus over het
Appelboomproject van deze
maand: de prachtige Englisch
cottage gardens in Kortenhoef.

Openbare kunst

Zelf was Mary ook bezig met het onderhouden en verfraaien van het groen rondom hun huis. “Toen mannen van de gemeente kwamen schoffelen, besefte ik me
dat we het onderhoud misschien officieel

Mary en haar man Frans zijn verwoede
tuiniers. Zij hebben drie plantsoenen in
onderhoud: “We hebben ze omgevormd
tot English cottage gardens, bloemrijk en
vol kleur. Elke dag werken we wel een paar
uur in de tuinen. Het is zo leuk om te doen.

konden overnemen. Dat kon gelukkig.” De
buurvrouw is inmiddels overleden en het
perkje is helemaal omgetoverd. Haar appelboom is bewaard gebleven. “Een eerbetoon. En ook symbolisch voor dit platform.”

Eigenlijk maken we een soort openbare
kunst.”

Inspiratie voor de buurt
Veel buiten zijn leidt tot leuke gesprekken met buurtgenoten, die erg te spreken
zijn over de uitstraling van hun straat. “Dit
project heeft ook een sociale functie. Je
spreekt andere mensen en buren komen
spontaan helpen. Blijkbaar inspireren we
anderen. Verderop in de straat zijn ook een
aantal plantsoenen overgenomen”, glimlacht Mary.

Aftrap Koningsdagfestiviteiten
Op donderdag 27 april opent
burgemeester Smit traditiegetrouw
Koningsdag in het gemeentehuis.
U bent van harte welkom!
Burgemeester en wethouders hopen
inwoners, instellingen en bedrijven te
ontmoeten.

Decorandi van harte welkom
Bijzonder welkom zijn de gedecoreerden;
de inwoners die zich in de afgelopen jaren
op bijzondere manier vrijwillig voor de
samenleving hebben ingezet en daar een
Koninklijke Onderscheiding voor hebben
ontvangen. Vanaf 9.00 uur ontvangen
wij u graag met koffie, thee en een

oranjetraktatie in het gemeentehuis,
Rading 1 in Loosdrecht. U hoeft zich
niet aan te melden.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Arnoud Voetlaan16 bouwnummer 10: plaatsen
dakkapel (31.03.17)
- Arnoud Voetlaan 9: plaatsen dakkapel (28.03.17)

Breukeleveen

- Herenweg 2b: plaatsen brug (31.03.17)
- Herenweg 42: bouwen woning (30.03.17)
- Herenweg 42: bouwen botenhuis (04.04.17)

’s-Graveland

- Noordereinde 60: Driedaags festival op 21, 22 en 23 juli
2017 (03.04.17)
- Sectie B 1961: herstellen laagveen natuurgebieden
(30.03.17)

Kortenhoef

- Kerklaan 53: breken tussenmuur (24.03.17)
- Kortenhoefsedijk 79: realiseren bed- en breakfast
(27.03.17)
- Kortenhoefsedijk 80: vervangen brug (02.04.17)
- Kortenhoefsedijk 99: plaatsen tijdelijke units (03.04.17)
- Oranjeweg 13: maken uitweg (01.04.17)

12 april 2017

Loosdrecht

Ankeveen

Loosdrecht

- Eikenlaan 46: bouwen schuur en realiseren oprit
(27.03.17)
- ’s-Gravelandsevaartweg 3: plaatsen bijgebouwen t.b.v.
bed- en breakfast (03.04.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen insteekhaven
(27.03.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 52 a t/m d: vestigen administratiekantoor (02.03.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk 86: wijzigen bijgebouw
(30.03.17)
- Sectie E 1437, 1436 en 1435: plaatsen beschoeiing
(27.03.17)

- Arnoud Voetlaan 9: plaatsen dakkapel (30.03.17)
- Arnoud Voetlaan 16 bouwnummer 10: plaatsen
dakkapel (05.04.17

- Horndijk 27: aanbrengen beschoeiing en brug
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212C 02: plaatsen schuur
- Oud-Loosdrechtsedijk 4: plaatsen afgesloten buitenbergruimte
- Rading, voorheen Knorr terrein: bouwen 33 appartementen

Nederhorst den Berg
- Jan Josephsz van Goyenstraat 8: plaatsen dakkapel
(29.03.17)
- Middenweg 20: moderniseren poldergemaal (03.04.17)
- Venenburg 14: plaatsen dakkapel (05.04.17)
- Vreelandseweg 26 kavel 1: wijzigen verleende vergunning (17.03.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
>

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen

- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling (31.03.17)

Kortenhoef
- Hoflaan 9: plaatsen dakkapel (23.03.17)
- Kerklaan 53: breken tussenmuur (04.04.17)
- Rozenhof 13: plaatsen dakkapellen (23.03.17)

Loosdrecht

- Alewijnlaan 30: betrekken inpandige balkon bij woning
en vervangen kozijnen (30.03.17)
- ’t BreukeleveensMeentje 8f: bouwen recreatiewoning
(24.03.17)
- Eikenlaan 25: plaatsen dakkapel (28.03.17)
- Nootweg 95: plaatsen dakkapel (24.03.17)
- Rading, voorheen Knorr terrein: bouwen 20 appartementen (28.03.17)
- Van Dorenwerdestraat 13: maken uitweg (06.04.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
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Nederhorst den Berg

- Wilgenlaan 8: bouwen woning met bijgebouw
>

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan ’t Laantje 1
in Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening
juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2
maart 2017 het bestemmingsplan ’t Laantje 1 gewijzigd
heeft vastgesteld.
Het plan behelst de bouw van in totaal drie vrijstaande
woningen onder gelijktijdige sloop van alle bestaande
bebouwing.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de toelichting. De regels
en de verbeelding zijn ongewijzigd.

Officiële bekendmakingen
Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 april 2017 gedurende zes
weken ter inzage. U kunt het plan inzien via onze website
www.wijdemeren.nl/terinzage, via www.ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) aan
de Rading 1 in Loosdrecht.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van
terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde
termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de
vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling ruimtelijke
ontwikkeling die telefonisch bereikbaar is onder nummer
(035) 65 59 444.
>

Vaststelling bestemmingsplan
Kerktuin te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening
juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2
maart 2017 het bestemmingsplan Kerktuin te Kortenhoef
ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het plan behelst de bouw van in totaal vier woningen in
het oostelijk deel van de kerktuin van de Sint Antonius
van Padua parochie te Kortenhoef. Dit deel van het
perceel Kerklaan 24 te Kortenhoef is nu in gebruik als
tuin bij de kerk en pastoriewoning

Stukken ter inzage en beroep
Zie voor ‘Stukken ter inzage’ en ‘Beroep’ onder
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ’t Laantje 1 in
Nieuw-Loosdrecht.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw A. van Dekken of de heer H.J.W. van Emmerik
van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling die telefonisch
bereikbaar zijn onder nummer (035) 65 59 440/444.
>

Bekendmaking wet
geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het
volgende bekend: In procedure is het vast te stellen
bestemmingsplan Kerktuin, Kortenhoef.
Dit bestemmingsplan richt zich op de bouw van vier woningen in de tuin van de parochie van de Sint Antonius
van Padua aan de Kerklaan 24. Het plangebied bevindt
zich binnen de wettelijke geluidszone van de Kerklaan.
Drie van de vier woningen die in het bestemmingsplan
mogelijk worden gemaakt zullen vanwege het verkeer
op de Kerklaan een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet
geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet
overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben op 7 oktober 2016
overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in
ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden
vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 3 november 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de
ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de
betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen
vanaf 13 april 2017 gedurende zes weken gezamenlijk
met het bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken
inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht,
geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven
op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak maken met
dhr. H. van Emmerik, te bereiken via telefoonnummer
(035) 65 59 444.

12 april 2017
>

Loosdrecht
- J.C. Oussoren, Berkenlaan 19-31, straat-BBQ op 2
september 2017
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.
>

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening.
Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag
dat de vaststelling van het bestemmingsplan Kerktuin,
Kortenhoef is bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan
tegen het vaststellen van de
hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van de beschikking;
- de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht
over het ontwerp van de beschikking;
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de
ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw
beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van
deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer
(070) 42 64 426.

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere Wetten

Loosdrecht

>

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en
Bijzondere Wetten

Kortenhoef
- Oranje Comité Kortenhoef/’s-Graveland, Oranjepop in
De Fuik op 22 april, Viering Konigsdag in/bij De Fuik op
27 april en Dodenherdenking op Van Heumenhof op 4
mei 2017 (11.04.17)
- Muziekvereniging Amicitia, Moleneind en Kortenhoefsedijk, optocht en kort concert bij Oude School op 27
april 2017 (11.04.17)

Loosdrecht

- Stichting Sloep, Nieuw-Loosdrechtsedijk 6 (weiland),
Feestweek Loosdrecht van 27 april t/m 5 mei.

Nederhorst den Berg

- Stichting Nederhorst den Berg Actief, Voorstraat,
Lentespektakel van 21 t/m 28 april.
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.
>

Kennisgeving incidentele
festiviteiten

’s-Graveland

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster
Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele
bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig
doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen
worden in de besluitvorming.

De gemeente Wijdemeren houdt een Europese aanbesteding voor het uitvoeren van de gladheidsbestrijding.
De aanbesteding is op 4 april 2017 gepubliceerd op
www.tenderned.nl. De sluitingsdatum voor het digitaal via TenderNed - indienen van offertes is maandag 29 mei
2017 vóór 10.00 uur.
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks vanaf deze
site te downloaden.

Verkeer
>
>

Tijdelijke verkeersmaatregel

Loosdrecht
Houd van maandag 18 april tot en met woensdag 3
mei 2017 rekening met minder parkeerruimte op het
parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met
het plaatsen van 30 woonwagens van de exploitanten
van de kermis in Hilversum.

> Voornemen ambtshalve
uitschrijving uit de Basisregistratie personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaande personen hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
- M. Fijalkowski, geboren 25 maart 1978, uit te schrijven
per 24 maart 2017 naar Land Onbekend
- J. Fijalkowski, geboren 3 juni 2002, uit te schrijven per
24 maart 2017 naar Land Onbekend.
- A.A. Jackiewicz, geboren 27 augustus 1979, uit te
schrijven per 24 maart 2017 naar Land Onbekend.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Loosdrecht

Overig

- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 6
mei 2017
- Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, op 21,
22, 23 en 24 september 2017
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Aanbesteding gladheidsbestrijding

>

- Café Zomerlust, Zuidereinde 2, op 13 mei 2017

Nederhorst den Berg

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum (tussen
haakjes) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders.

- Heijmans Vastgoed BV, Passantenhaven en Grootzeil,
Hiswa Loosdrecht op 19 en 20 mei 2017

Persoonsregistratie
Festiviteiten

Voor de naamgeving kiest het college voor de categorie
persoonsnamen. De Carl Heinrich Knorrlaan verwijst
naar de oprichter van de Knorr-fabriek (1800-1875).
Hierdoor blijft het verleden van de voormalige Knorr-fabriek in deze straatnaam voortbestaan. Een tweede
straatnaam wordt de Dirk Smorenberglaan. Smorenberg
(1883-1960) was een bekend kunstschilder die zich in
1924 in Oud-Loosdrecht vestigde. Hij schilderde in de
stijl van de Art-deco figuren, bloemen en vooral decoratieve landschappen en waterlelies, waarvoor hij inspiratie
opdeed in het waterrijke Loosdrecht (29.03.17)

>

Nieuwe namen openbare
ruimte

Op 28 maart 2017 hebben burgemeester en wethouders
besloten om de naamgeving aan openbare ruimte toe te
kennen voor het bouwplan Erve Knorr in Loosdrecht.

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur
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Vrijgekomen vaste
standplaatsen

Op het Plein aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg
is een vaste standplaats vrijgekomen voor de zaterdag
(ochtend en middag).
Wij stellen belangstellenden hierbij in de gelegenheid
om tot en met 10 mei 2017 een vergunningaanvraag in
te dienen voor deze standplaats. De andere standplaats
op zaterdag wordt ingenomen door een kaashandel.
U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde
aanvraagformulier. Dat stuurt u volledig ingevuld
en ondertekend en met de gevraagde documenten
naar: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meerdere
aanvragen zal de standplaats worden vergund door
middel van loting.
U vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/
standplaats. Daar vindt u ook het beleid, de te volgen
procedure, tarieven en een overzicht van de reeds
ingenomen plaatsen en hun branche.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk?
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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voor uw telefoon en tablet reparatie

Reparatie
al vanaf €19
085
536 36 37
06-54611541

Op vertoon van deze advertentie
wij bieden maatwerk begeleiding voor alle
Kortom,Kortom,
wij bieden
maatwerk begeleiding voor alle krijgt u tijdens de feestweek
 Mei & Zomervakantie privélessen.

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

J. de Blok

10% korting op een reparatie
( 27 april t/m 5 mei )

Kidz Support maakt leren weer leuk!

Support
leren
weer
leuk!leuk!
tel. 06-44maakt
922 622
Kidz Kidz
Support
maakt
leren
weer
Kidz Support, Schakel 47, 1231 SV Loosdrecht
www.kidzsupport.nl

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

Interesse? Stuur een e-mail naar: info@kidzsupport.nl

Interesse? Stuur een e-mail naar: info@kidzsupport.nl

✁

Kidz Support, Schakel 47, 1231 SV Loosdrecht

Stuur 922
een 622
e-mail naar:
info@kidzsupport.nl
tel. 06-44
KidzInteresse?
Support,
Schakel
47,www.kidzsupport.nl
1231
SV Loosdrecht
tel. 06-44 922 622
www.kidzsupport.nl

Mobile Service Centre

Kapittelweg 322 bg
1216 JP Hilversum
www.mobileservicecentre.eu

VEERMAN
MAKELAARS
WENST U EEN
FEESTELIJKE
WEEK TOE!
ONZE KANTOREN:
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht

THAI ROYAL MASSAGE

Boegspriet 9 (op afspraak)
1231 HC Loosdrecht

Elke dag open

voor uw

035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl

Frans Halslaan 17, 1231 BA Loosdrecht
035 750 2811
www.ThaiRoyalMassage.nl

VEERMANMAKELAARS.NL

Bekenkamp
WONINGINRICHTING

Nieuwe Havenweg 5 | 1216 BG Hilversum
T: (035) 621 25 10
E: www.vivante-bekenkamp.nl
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VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ
ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

LEKKER,
Recreatie & Chaletpark

www.drechthoeve.nl
Kapsalon

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

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

IJsboerderij van Herk
IJsboerderij
Herk
Oud Loosdrechtsedijk
Loosdrechtsedijk 38A
Oud
38A
Loosdrecht
Loosdrecht
035-5826485
035-5826485

allemaal een

www.ijsboerderijvanherk.nl
www.ijsboerderijvanherk.nl

fantastische
Feestweek
toegewenst !

Laminaat

Landgoed Zonnestraal/
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 6 252 484

Uw persoonlijke

Bouwmarkt

www.tandheelkundezonnestraal.nl

kasten

zonwering

En nog veel meer!

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

info@thkz.nl

IEDER SEIZOEN
NAAR INTRATUIN HILVERSUM

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

TEL. 035 582 8000
Industrieweg 12 | 1231 KH Loosdrecht
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Bootbouwschool, Houten Vletten en Sloepen, Jachthaven
WWW.SCHERPEL.NL

OPEN DAG2 april

WWW.ZEILSCHOOLDEVUURTOREN.NL

Harry Lamme
autoschade

advertentie nieuwsster feestweek 2017.indd 1

23-03-17 16:36

Snelle persoonlijke service,
taxatie, directe afhandeling
met uw verzekering
en vervangend vervoer.
www.lamme-schade.nl
035.5825150
Focus op vakmanschap en kwaliteit.

Luitgardeweg 9
1231 TA Loosdrecht
06 - 417 63 789

www.gooischerijschool.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

A

MERKEN

REPARATIE
& VERKOOP

1JAAR
GARANTIE

VAN LAPTOPS & COMPUTERS
U kunt ons bellen op:

035-6284312

Bezoek onze vernieuwde winkel!

Rading 56, Loosdrecht
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13e SLOEP autorally

11.00u.

zo 30

Ouderenmiddag
Wij zijn de winter zat en gaan ‘de bloemetjes buiten zetten!!’
Want wie houdt er niet van het voorjaar? Weg met kou, grauw en grijs.
Leve zon, kleur en geur!
We gaan het vieren tijdens de ouderenmiddag, in de feesttent en wel op
maandagmiddag 1 mei 2017

Vanaf de eerste rally in 2004 mocht
de SLOEP-rally zich verheugen op
een jaarlijks stijgend aantal deelnemers.
De 13e rally wordt voor u samengesteld, beschreven en verzorgd door
Henny Miltenburg, (RallyEvents) i.s.m.
enkele SLOEP-vrijwilligers. Honderd
teams kunnen deelnemen.
De inschrijving sluit op woensdag 26
april. Ieder team krijgt 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.
INSCHRIJVING
Inschrijfgeld 20,00 per equipe (ongeacht het aantal inzittenden). De organisatie wil graag het aantal equipes
weten om het juiste aantal routeboeken voorhanden te hebben en om de
goede planning voor wat betreft de

Maaltijd
Ook dit jaar is er weer een gezamenlijke maaltijd na afloop van de
rally. Wij nodigen alle rallyrijders,
sponsoren, liefhebbers en SLOEPvrijwilligers uit om in de Feesttent
aan lange tafels, samen met onze
vrijwilligers en andere betrokken
Loosdrechters, van een maaltijd te
genieten.
De prijs? U kunt het er zelf niet voor
bereiden! De maaltijd kost €13,50
per persoon, drankje op eigen kos-

De tent zwaait om 13.30 uur open en
wij verwelkomen u met een lekker
zonnetje, een lach op ons gezicht en
beginnen met een lekker kopje koffie of
thee. Hoe de rest van het programma
eruit ziet houden wij nog even geheim.
Wel kunnen we verklappen dat het net
weer even anders gaat dan voorgaande
jaren... En… de hap en snap is weer om
uw vingers bij af te likken! Veel sponsors hebben weer lekkers aangebo-

vertrektijden te kunnen maken.
Daarom is het noodzakelijk dat u zich
uiterlijk woensdag 26 april opgeeft
(beslist nodig voor het aantal routeboeken en inkoop van de ingrediënten
voor de gezamenlijke maaltijd).
Opgave via de site
www.stichtingsloep.nl, of op de site
www.rallyevents.nl

Met het kopen van één of meerdere loten maakt u kans op ontzettend leuke
prijzen! Maar daar doet u het natuur-

ma 1

den, en dat hebben we natuurlijk met
beide handen aangenomen, zo slim
waren wij wel! De muzikale omlijsting
komt helemaal uit Putten, want ook
daar is onze Loosdrechtse Ouderenmiddag inmiddels beroemd.
Mocht u geen vervoer hebben en toch
graag willen komen, bel dan even: 06
22 315 787 of mail stichtingsloep@
ziggo.nl. Onze vrijwilligers komen u
graag met een ‘Sloeptaxi’ ophalen en
uiteraard word u na afloop weer thuis
gebracht! En als we u dan toch komen
halen, neem gerust een gast mee.
Vervoer aanvragen kan tot en met zaterdag 29 april 2017 Er is dus eigenlijk
geen enkel excuus om thuis te blijven.
Wij zeggen: tot ziens op 1 mei in de
feesttent!

Jeugdzeskamp

13.30u.

di 2

U vindt op beide sites het digitale inschrijvingsformulier voor de rally.
Graag volledig invullen!
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.

17.30u.

Dinsdag 2 mei 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 2017’ van
Wijdemeren te worden. De sport- en
spelactiviteiten die onder anderen
gehouden worden zijn eieren gooien,
sponzenrace en blikgooien.

zo 30

ten. Doet u niet mee met de rally
maar wilt u, met uw gezin, gezellig
komen mee-eten, dan graag uiterlijk 26 april opgeven via de site www.
stichtingsloep.nl. Klik op feest- en
herdenkingsweek en daarna op 30
april, of op de site www.rallyevents.
nl (hier staat ook de uitslag van
2016… goed voor de onderlinge competitie!)
Alleen voor degenen die zich hebben
opgegeven reserveren wij een plaats
in de Feesttent!

Ben je sportief, avontuurlijk, hou je
van samenwerken en zit je in groep 5,
6, 7 of 8 van het basisonderwijs?! Doe
dan mee en schrijf je in via www.stichtingsloep.nl of bij Sportservice ‘t Gooi,
info@sportservicehetgooi.nl. Vermeld
in deze e-mail je naam, leeftijd, woonplaats, school, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij adviseren je oude sportkleding vte
dragen!

Panna Knock Out
Na de zeskamp wordt ook op dinsdag
2 mei een Panna Knock Out-toernooi
georganiseerd voor jongeren tussen 8
en 18 jaar. Het toernooi duurt tot 18.00
uur. Vanaf 15.30 uur kunnen de deelnemers zich ter plekke inschrijven. De
start is om 16.00 uur.
Pannavoetbal is straatvoetbal op een
klein veldje, waarbij 1 tegen 1 wordt
gespeeld. Met behendigheid probeer

SLOEP Loterij
De vrijwilligers van stichting SLOEP
komen binnenkort weer bij u aan de
deur om loten voor de SLOEP-loterij
te verkopen.

14.00u.

lijk niet voor; u wil de stichting SLOEP
steunen en dat is mooi! De prijs van
één lot is slechts € 2.- en komt volledig ten goede aan alle evenementen
die de stichting SLOEP het hele jaar
door voor u organiseert. Legt u alvast wat kleingeld bij de deur klaar?
In week 15 (van 10 tot 16 april) begin25

nen we met de huis-aan-huis verkoop
en tijdens de Feestweek zijn de loten
natuurlijk ook te koop op het feestterrein, maar… OP=OP! De trekking van
de loterij zal na de Feestweek plaatsvinden. De uitslag wordt bekend gemaakt in de Nieuwsster en op de website en facebookpagina van SLOEP.

15.30u.

di 2

je je tegenstander af te troeven.
Beide sportieve evenementen zowel
voor jongens als meisjes vinden plaats
op het feestterrein van Stichting Sloep,
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Deelname is gratis!
Voor meer informatie neem je contact
op met Sportservice ‘t Gooi, info@
sportservicehetgooi.nl.

Vrijwilligers
gezocht!
Kijk op
www.stichtingsloep.nl
of meld je aan via
info@stichtingsloep.nl

612

Uit
voorra
a
leverb d
aar

www.MarineServiceLoosdrecht.nl

Boxspring combinatie Mood compleet vanaf € 995
In de kleur Antraciet direct leverbaar!

Wout en Jolanda van der Linden
Nootweg 61, 1231 CR Loosdrecht
Tel. 035-58 27 221

FIJNE
KONINGSDAG!

Timmer- en Bouwbedrijf
E. Beerendonk
Edward Beerendonk
Vuntuslaas 71
1231 NR LOOSDRECHT
Mobiel: 06 - 10 47 20 01

VOOR AL UW VERBOUWINGEN
LOOSDRECHT

E-mail: info@timmerenbouwbedrijf.nl
Website: www.timmerenbouwbedrijf.nl

www.nationalebouwbrigade.nl

Landgoed de Rading
Winkel, Lunch en Tuinderij

Medisch Pedicure
Schoonheidsspecialiste
Manicure • Massages
Definitief ontharen
Cavitatie

JACHTHAVEN DOORNBOS

Rading 1B
1213 RK Hilversum
www.landgoedderading.nl
Winkel en Lunch:

info@jachthaven-doornbos.nl • www.jachthaven-doornbos.nl
landgoedwinkel@xs4all.nl
tel. 06 283 60 786 (Julien)

Alles onder één dak! U kunt bij ons terecht voor
bemiddeling, stalling, onderhoud, reparatiesTuinderij:
en zeilmakerij
Ria Bakker
www.csa-landinzicht.nl
Herenweg 21• 3625
AA Breukeleveen
tel.523
035-582
54
Nieuw-Loosdrechtsedijk
137
tel.•06
36 247 46
(Wietse)
035-5820527 • www.bahiasalon.nl
(aan de 5e Loosdrechtseplas)

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.

Logistiek op grote Hoogte

Dagbesteding
Leerwerkbedrijf
Re-integratie

CLUYSENAAR
KRAANVERHUUR
HIJS- EN GRONDWERKEN
Loosdrecht, Tel. 035 582 55 91
www.cluysenaar.nl

Postbus 156
1230 AD Loosdrecht
T. 035-7728314
Reserveren:

Nieuwe Havenweg 16D
1216 BS Hilversum
035-5231530

Bezoeksadres:
Zeverijnstraat 24F
1216 23
GK408
Hilversum
035-58

Ons specialiteitenrestaurant heeft ook een
oranje-keuze-menu
voor
euro
Oud-Loosdrechtsedijk
166 • 1231
NE21,50
Oud-Loosdrecht
Reserveren:• 035-58
23 408
www.hotelcaferestaurant@heineke.nl
info@vanvulpenvgo.nl
www.vanvulpenvgo.nl
Oud-Loosdrechtsedijk 166 • 1231 NE Oud-Loosdrecht
www.hotelcaferestaurant@heineke.nl
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www.repairfactory.nl
info@repairfactory.nl

10e Korenfestival

19.30u.

di 2

Badbeestjesrace
!!! BADEENDJES /
MONSTERS GEZOCHT !!!
Zoek je badeendje op!
Je vindt hem misschien in bad of in de
rommeldoos onder je bed, poets hem
extra op, geef hem een lintje om zijn
nek en neem mee naar het feestterrein. Heb je geen badeendje, dan kan
je thuis of bij de feesttent voorafgaand
aan de race een drijvend ‘monster’ in
elkaar knutselen aan de SLOEP-knutseltafel.

Het 10e Korenfestival wordt gehouden op dinsdag 2 mei.
Om deze 10e uitgave van het -inmiddels niet meer uit de Feestweek weg
te denken- Korenfestival extra luister
bij te zetten, is er een optreden van
Sisters!
Vier supervrouwelijke, op-en-top professionele zangeressen, alle vier met
een totaal eigen geluid. Het repertoire
van ‘Sisters!’ varieert van opzwepende
close harmony, heerlijke Latin klanken, hedendaagse pop, sophisticated
soul, tot onvervalste swingende ‘rock‘n- roll’ en dat alles overgoten met een
extra verfijnd Sisters!-sausje.

Er is knutselmateriaal aanwezig
(plakband e.d.) maar neem voor de
zekerheid zelf plastic flesjes en lege
melkpakken mee, voor jezelf en voor
anderen…

Naast dit bijzondere optreden van
Sisters! zullen tijdens het festival de
Loosdrechtse koren Snowe en Fun4All en ‘t Grachtenkoor uit Maarssen een optreden verzorgen. De avond
wordt, traditiegetrouw, weer afgesloten met een muzikaal spektakel door
het Ankeveens Havenloos Mannenkoor, waarbij iedereen in de tent weer
enthousiast zal worden aangemoedigd om uitbundig mee te zingen.
Om de koren alle aandacht te kunnen geven, is de bar in de tent alleen
open tijdens de pauze en als de koren
wisselen op het podium. De buitenbar
blijft wel geopend.

Knutselmarathon

14.00u.

Waar, wanneer, hoe?
In de sloot van het feestterrein.
Woensdag 3 mei van 15.00-17.00 uur
(de werktafels staan al een uur eerder
klaar) Wie zoeken we?
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.

wo 3
18.30u.

wo 3

Op woensdagavond 3 mei 2017 ca.
18.30 uur – 20.30 uur is er weer een
luchtballonnenfestijn, waarbij diverse
bemande luchtballonnen daadwerkelijk het luchtruim zullen kiezen. U
kunt dit letterlijk van dichtbij meemaken. Ook zal er uitgebreid uitleg gegeven worden over van alles wat met

Enthousiast en gedreven, aan lange
tafels vol knutselmateriaal, nemen de
kinderen de tijd om zich te laten inspireren of ondersteunen door evenzo
creatieve vrijwilligers.
Saskia (alias Sassefras) sponsort de
creatieve middag met materialen van-

wo 3

Het is natuurlijk belangrijk dat als
jouw badbeestje blijft drijven!
Opwindbare of elektrische badbeesten zijn niet toegestaan.
Zoals altijd belooft het ook nu weer
een spannende strijd te worden, tot op
het laatste moment.

Luchtballonnenfestival

Op mooie zomeravonden zien we regelmatig bemande luchtballonnen
voorbij ‘varen’. Wat komt er allemaal
bij kijken om een luchtballon op te laten en ermee te varen?

Loosdrecht zit boordevol knutselmonsters, dat is wel gebleken tijdens de xxl-knutselmiddagen die
Saskia de Vries jaarlijks aanbiedt in
de feesttent.

15.00u.

uit Studio Saskia, die kinderfeestjes
en kids-corners op evenementen begeleidt.

het ballonvaren te maken heeft. Wist
u, dat u zelf ook kunt meevaren? Er is
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De prijs is €130,-- per persoon.
Informatie en inschrijven:
Bart ten Herkel 06-50640809
(bart@tenherkel.nl).
We hopen dat de weergoden ons goed
gezind zijn, want voor ballonvaren
is rustig en droog weer nodig. Houd
de website en Twitter van Stichting
SLOEP in de gaten.

Hollandse Avond
Daar is ie weer…..
de Hollandse Avond!

Het leek haar dan ook leuk om voor
deze derde knutselmarathon op
woensdag 3 mei van 14.00 tot 16.00
uur het thema ‘Feest’ te kiezen.
Doe mee en leer vriendjes en/of vriendinnen kennen die net als jij van knutselen houden.
Deelname is gratis en mogelijk vanaf
4 jaar.

Zeg nu zelf, wat is een Feestweek
zonder Hollandse Avond?
Vanaf 20.30 uur gaan we weer met z’n
allen uit ons dak. Goed voor de sociale
contacten en garantie voor veel plezier! Dit keer zorgen Jan & Lesley voor
de muzikale continuïteit.

Vrijwilligers gezocht!

Omstreeks 22.30 uur een optreden van
niemand minder dan Danny Froger!
Danny Froger, geboren in een artiestenfamilie, is de zoon van zanger René
Froger. Zijn grootvader was de volks-

Kijk op www.stichtingsloep.nl of meld je aan via
info@stichtingsloep.nl
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20.30u.

wo 3

zanger Bolle Jan. De stiefmoeder van
Danny is presentatrice Natasja Froger.
In 2004 maakte Froger, aan de hand
van zijn vader, zijn podiumdebuut in de
Amsterdam ArenA. In 2010 bracht hij,
samen met zijn vader en halfbroers
Maxim en Didier onder de naam De
Frogers, de single Zo heppie! uit, die
een 24e plaats in de Nederlandse Top
40 wist te behalen. In 2012 bracht hij
zijn eerste solosingle Vandaag uit, gevolgd door de single Harder. Datzelfde
jaar won Froger een Buma Award als
beste nieuwkomer. In 2013 stond hij,
samen met Wesley Klein en Danny
Nicolay onder de naam GENTS, op het
podium tijdens Toppers in Concert.

ONTWIKKELD VOOR B-E RIJBEWIJS

RUBBERBOOT MEE OP VAKANTIE ?
Vuntuslaan 42
Loosdrecht
06-30046199
035-5338249
info@rubberbootverhuur.nl

huurprijs € 100,=/dag
Kon. Wilhelminaweg 259 | 3737 BA Groenekan | T. 0346-259600

www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

ClixtarLightFeestster.indd 1
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info@loodsa27.nl
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Elke
vr+za
www.loodsa27.nl
Elke vr+za
open
10.30
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uur
10.30 - 17.30
Koninginneweg
66uur
K’hoef
Koninginneweg
66 K’hoef
www.inboedelsenzo.nl
www.inboedelsenzo.nl
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Lie
Lie

voorFeestje?
al uw helium
voor al uw
helium
ballonnen
en decoraties.
ballonnen
en decoraties.
Ook
ballon drukwerk.
LeveOok
ballon
drukwerk.
Levering
7 dagen
per week.
ring
7 dagen
per week.
Tel.
06-57571116
Tel.
06-57571116
www.ismilo.nl
www.ismilo.nl

Meubels, huisraad, ijzer,
Meubels,
huisraad,
ijzer,
metalen,
accu’s e.d.
metalen,
accu’s e.d.
Ook gevraagd:
Ook gevraagd:
woningontruimingen
woningontruimingen
Tel. 06 - 29350115
Tel.
06--27495066
29350115
en 06
en 06 - 27495066

Mor
Mor

Je b
Je b

Xxx
Xxx
Twa
Twa

SLENDER YOU
SLENDER
YOU
GRATIS
GRATIS
De andere
manier van

VINCENT HAMMING

De andere
manier van
BEWEGEN

Jachthaven de Funtus

Schoonmaakbedrijf
BEWEGEN
Ook voor
mensen met

06 23 88 25 93

Elzenlaan 15 1231 CD Loosdrecht

Ook
voor mensen
met
medische
klachten.
medische
klachten.
Maak
een afspraak
voor
Maak
een afspraak
voor
een GRATIS
proefsessie.
een
GRATISYou
proefsessie.
Slender
studio
Slender
You studio
kortenhoef
kortenhoef
Winkelcentrum
Meenthof
Winkelcentrum
Meenthof
Telefoon 035-656
61 13
Telefoon
035-656
SLENDER
YOU61 13
SLENDER
YOU
ZONNEBANK
ZONNEBANK
FISH SPA !
FISH SPA !

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

0294-231442

WWW.AUTOSPIJKER.NL

LOENEN AAN DE VECHT

Ervaring in kwaliteit!

TEGOEDBON APK

Altijd ruim 60 jonge occasions op voorraad!

Tegen inlevering van deze advertentie

Bekijk ons aanbod: www.Autospijker.nl

GOEDKOOP.NL
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Nu ook (Private) Lease mogelijkheden

een GRATIS APK-keuring incl.
viergasmeting en afmeldkosten.
Pak uw voordeel*
*Actie is geldig tot en met 31-12-2017

C O N TA C T

0294-231442
info@autospijker
Slootdijk 9, 3632 AM
LOENEN AAN DE VECHT

APK SLECHTS €15,EXCL. AFMELDKOSTEN
ZOMER & WINTERBANDEN

KORTING 30%

• led verlichting
• sieraden
• auto accesoires
• led zaklampen
• mechanische horloge’s
• telefoonhoesjes
GOEDKOOP.NL
• heren horloge’s
• led hoofdlampen
• dames horloge’s
• gadgets
en nog veel meer....
• werkverlichting
T: 035 582 02 84 E: info@123goedkoop.nl

Rijksstraatweg 53
1396 JD Baambrugge
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nze diensten en/of leveringen gelden de NOAB-voorwaarden als gedeponeerd ter Griffie van28de
emenverzoektsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Op verzoek verzenden wij u een gratis exemplaar toe.

ABN AMRO
ING

Rijksstraatweg 53

ABN
AMRO
42.00.03.991
www.admverhoef.nl
Rabobank
ING
412013
info@admverhoef.nl
K.v.K. Utrec

www.admverhoef.nl
info@admverhoef.nl

Rabobank
30.05.00.424
T 0294 - 29 33 44
BTW nr. N
K.v.K.
30025753 Beconnr. 1
F 0294Utrecht
- 29 33 98

Voor al onze diensten en/of leveringen gelden de NOAB-voorwaarden als gedeponeerd ter Griffie van de
1396 JD Baambrugge
Arrondissemenverzoektsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Op verzoek verzenden wij u een gratis exemplaar toe.

GOEDKOOP.NL

INKOOP
VERKOOP
LEASE
VERHUUR
ONDERHOUD
REPARATIE
SCHADEHERSTEL

Zandbakberg
Spelen en graven in een heuse
zandbakberg!
Uw Porsche specialist

Lekker op het terras zitten en kinderen in het zand laten spelen? Het
kan de hele week op het Feestterrein! Er is een grote zandbakberg
bij het terras aanwezig. Dus vergeet
vooral niet je emmertje en schepje
mee te nemen om samen de mooiste zandkastelen te bouwen!

Onderhoud, reparatie, carrosserieherstel,
in en verkoop van Porsches

Op zaterdag 29 april tussen 11.00
en 16.00 mogen de kinderen, tijdens
de Loosdrechtse Boer- en Dorpfair,
gebruik maken van mini graafmachines op de zandbakberg, gesponsord door Everts Grond-Weg & Waterbouw!
Stoere graafmachinisten krijgen als
beloning een Everts-pet mee naar
huis!

Oude Loswal 12,17 en 19 te Hilversum
www.carservicevisser.nl

Zeilboot- & sloepverhuur, restaurant, terras,
vergaderingen, feesten & barbecues

Zuwe 20 ● Kortenhoef ● W. ottenhome.nl ● T. 035 - 5823331

Uw
UwPors
Por

Onderhoud,
Onderhoud,rep
re
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Adverteren in uw eigen regio, iets voor u?

techniek
automaterialen

Buitenreclame

Binnenreclame

‘s-Graveland - Loosdrecht

Hilversum - Loosdrecht
Laren - Maartensdijk

LEDSCHERMEN

banden
Automatisering die werkt...

l

TOL visitekaartje nw 2010-piet-algemeen:TOL visitekaartj

nautica

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

Narrowcasting - Buitenreclame
Loosdrecht - info@screen4all.nl

loosdrecht • naarden • www.autowessel.nl

€ 50,- per week
PER LOCATIE

www.screen4all.nl

€ 75,- p.mnd

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

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

HILVERSUM - TEL: 06-53943244
035 623 7102 - www.hendrikvanloenen.nl

863

Uw partner in brandbeveiliging

• Service en controledienst

www.scooterserviceloosdrecht.nl
• Draagbare blustoestellen

• Poederwagens
Nieuw
Loosdrechtsedijk 37 • Tel. 035-5820249
• Brandslanghaspels
• Branddekkens
• Blus automaten
• Brandvrije afvalbakken
• Vluchtladders
• Noodverlichting

Bouwen gaat niet over stenen, staal en glas. Bouwen gaat over mensen.
Over werken, wonen en leven. Over functionaliteit en over behaaglijkheid. Over
schoonheid en over comfort. Over duurzaamheid en over verantwoordelijkheid.
Bouwen gaat over denken. Over levensduur, energie besparing en kostenreductie. Over bouwconcepten en over onderhoudsconcepten. Bouwen gaat
over u. En over ons. Over vakmanschap en over visie. Waarin uiteindelijk altijd
verwachting, eisen, stenen, staal en glas bij elkaar komen. Bouwen is Aalberts.
Aalberts is bouwen. AALBERTS. denkt. bouwt. onderhoudt.

VOORNEVELD BRANDBEVEILIGING B.V.
KASTANJELAAN 20 1231 ZA
POSTBUS 44 1230 AA LOOSDRECHT
Tel : 035 5823452 Fax : 084 7395361

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

info@tempoholland.nl
www.tempoholland.nl

d

aalbertsbouw.nl

Bloemencentrum
HOVIUS
DE HEEREN 1830 CROQUETTE
PUUR NATUUR, OUDERWETS LEKKER

* 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

ak
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denkt. bouwt. onderhoudt.

DIE

JE

KENT

l
iel.n
v
i
c
n
ene
tgro
n
u
deb
van
y
r
r
a
w.b
30
ww

GENIET VAN DE SMAAK UIT LOOSDRECHT!

Egberts

Edward Beerendonk
Vuntuslaas 71
1231 NR LOOSDRECHT
Mobiel: 06 - 10 47 20 01

SCHEEPSWERF
Sloepen Vletten Boesch Riva
Exclusieve snelvarende motorboten
Loosdrechts plassengebied

E-mail: info@timmerenbouwbedrijf.nl
Website: www.timmerenbouwbedrijf.nl

www.charloismaritiem.nl

info@charloismaritiem.nl

www.wije.nl

www.brandaris-barkas.nl

JACHTHAVEN DOORNBOS
info@jachthaven-doornbos.nl • www.jachthaven-doornbos.nl

voor al uw onderhoud
renovatie,
reparatie129,
en scheepsinterieurs
Oud
Loosdrechtsedijk
1231 LT Oud Loosdrecht
nieuwen
afbouw
Tel. (035)
582
6606
4353
Fax
Mob.
499(035)
310 582 84 77
info@vandergriftschildersbedrijf.nl
www.vandergriftschildersbedrijf.nl
advies en begeleiding
zomer- en winterstalling
taxatie en verkoop
verkoophaven met diverse occasions

Alles onder één dak! U kunt bij ons terecht voor
bemiddeling, stalling, onderhoud, reparaties en zeilmakerij
NOOTWEG
49, LOOSDRECHT
herenweg
21• 3625 AA Breukeleveen •Nootweg
tel. 035-5823046 54
(aan de 5e loosdrechtseplas)
tel.: 06 300 94 105

Logistiek op grote Hoogte
J.W. van den Brink
O.C.M. Buil
Mr. J.J. Slof AA/RB
- apothekers
CLUYSENAAR

*Vetus Center/
watersportwinkel

Mr.
J.J. Slof AA/RB
M. Wildenburg
AA/RB/FFP
M.
Wildenburg
AA/RB/FFP
Drs. H.A. van Lith-Slof
RA
KRAANVERHUUR
Drs.
H.A.
van
Lith-Slof
HIJS- EN GRONDWERKEN RA

*Service en
reparatie

*Vetus Center/
*Motorrevisie/
watersportwinkel
dieseltechniek
*Vetus Center/
*Service
en
watersportwinkel
*Elektra- en
reparatie
energiesystemen
*Service en
*Motorrevisie/
reparatie
*Vuilwatersystemen
dieseltechniek

uw specialist
nippinahout

K
t
e

nd
Al ruim 20 jaar
voor hem en haar

je

*Motorrevisie/
*Boegschroeven
*Elektraen
dieseltechniek
energiesystemen
*Jachthaven/
*Elektra- en
zomer- en
energiesystemen
winterstalling
www.jachtservicebreukelen.nl *Vuilwatersystemen
buiten/binnen
*Vuilwatersystemen
*Boegschroeven
Oud Loosdrechtsedijk 141A
Kapsalon Schoonheidssalon Snelbruiner overdekt
1231 LT Loosdrecht
*Boegschroeven
/ IPL *Jachthaven/
Oud LoosdrechtsedijkMicroSkinPolisch
Tel.: +31
(0)35 577 95 08 141A
zomeren
1231 LT Loosdrecht
tel. 035*Jachthaven/
582 72 21
Wout en Jolanda van der Linden
winterstalling
www.jachtservicebreukelen.nl
Tel.: +31
(0)35
577
95 08
www.knippandje.nl
Nootweg
61, 1231
CR Loosdrecht
zomer- en
buiten/binnen
winterstalling
www.jachtservicebreukelen.nl overdekt
buiten/binnen
overdekt

Oud Loosdrechtsedijk 141A
1231 LT Loosdrecht
Tel.: +31 (0)35 577 95 08

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:
Tel. 035 582 55 91
Onze- dienstverlening
bestaat
onder Loosdrecht,
andereofuit:
het boeken van
de administratie,
hierbij ondersteunen
www.cluysenaar.nl
-- het
boeken van samenstellen,
de administratie,
of hierbijof
ondersteunen
jaarrekeningen
beoordelen
controleren
-- jaarrekeningen
samenstellen,
beoordelen
of
controleren
hetNieuw-Loosdrechtsedijk
verzorgen van
alle voorkomende
belastingaangiften
28 • 1231 KX Loosdrecht
-- adviseren
het verzorgen
van
alle
voorkomende
belastingaangiften
van starters en bij bedrijfsopvolging
telefoon:starters
035-5826550
• fax: 035-5826672
-- adviseren
en bij bedrijfsopvolging
het voerenvan
van de salarisadministratie
Bootbouwerij
- het voeren van E-mail:
de salarisadministratie
loosdrug@tiscali.nl Vrijheid BV
Oud Loosdrechtsedijk 213
loosdrecht@slofwildenburg.nl
Nieuwbouw, reparatie,
Oud
loosdrecht@slofwildenburg.nl
1231 Loosdrechtsedijk
LW Loosdrecht 213
www.slofwildenburg.nl
onderhoud van houten schepen
1231
LW- 5823140
Loosdrecht
www.slofwildenburg.nl
tel. 035
Tevens winterberging en mastenmakerij
tel. 035 - 5823140
190
Wij zijn tevens gevestigd in Amstelveen en Oud-Loosdrechtsedijk
Bodegraven.
1231 NG Loosdrecht
Wij zijn tevens
gevestigd
in
Amstelveen
en
Bodegraven.
Ons specialiteitenrestaurant
Fax: heeft
035 582 ook
2747 een

OPENINGSTIJDEN:

035-58
23-408
MaandagReserveren:
t/m vrijdag:
08.00
17.30 uur
www.bootbouwerijvrijheid.nl
oranje-keuze-menu
voor
euro
Oud-Loosdrechtsedijk
166
•
1231
NE21,50
Oud-Loosdrecht
Buiten openingstijden Apotheek Spoedlijn:
035-5330607
Tel:23035
Reserveren: 035-58
408 582 10 86
www.hotelcaferestaurant@heineke.nl
Oud-Loosdrechtsedijk 166 • 1231 NE Oud-Loosdrecht

Herenweg 39b 3625 AB Breukeleveen Tel. 035-58 21 482 fax 035-58 28 612

www.hotelcaferestaurant@heineke.nl

Bouwkundig Ontwerp & Adviesbureau

HARRY LAMME
autoschade

Long live the Queen !

Bekenkamp

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

•
•
•
•
•
•
•

inScheepsbeslag,
wedstrijdzeilerij
Gespecialiseerd
in en
wedstrijdzeilerij
verf- en onderhoudsverfonderhoudsprodukten
Scheepselektra
produkten, Scheepselektra,
Touw en staaldraad op maat
Touw ensanitair
staaldraad
op maat
Pompen,
en accessoires
Pompen, sanitair en accessoires
en bootschoenen
Loosdrecht Zeilkleding
Zeilkleding en bootschoenen

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

Marjolijn Lamme

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

in wedstrijdzeilerij
Nieuwe Havenweg
5 | 1216 BG Hilversum
www.vrijheidwatersport.nl
Tel.:
-10
582
50 85
Gespecialiseerd
wedstrijdzeilerij
en onderhoudsverfen
onderhoudsprodukten
T: in(035)
621035
25verfScheepselektra
produkten,
Scheepselektra,
Touw
en
staaldraad
E: www.vivante-bekenkamp.nlop maat

Plaatwerk
Spuitwerk
Uitdeuken zonder spuiten
Ruitreparatie
Taxatie
Afhandeling verzekering
Vervangend vervoer

VooR infoRmATie en Snelle SeRVice
nw. looSdRechTSedijk 82 • looSdRechT
035 - 5825150

31

***Quality Hair***

(in samenwerking met ’t Wije Watersport)

H

G
G

Timmer- en Bouwbedrijf
E. Beerendonk

CHARLOIS

advies en begeleiding
zomer- en winterstalling
taxatie en verkoop
verkoophaven met diverse occasions

(aan de 5e loosdrechtseplas)

Logistiek op grote Hoogte

(in samenwerking met ’t Wije Watersport)

J.W. van den Brink
O.C.M. Buil
- apothekers CLUYSENAAR

*Vetus Center/
watersportwinkel
*Service en
reparatie

*Vetus Center/
*Motorrevisie/
watersportwinkel
dieseltechniek
*Vetus Center/
*Service
en
watersportwinkel
*Elektra- en
reparatie
energiesystemen
*Service en
*Motorrevisie/
reparatie
*Vuilwatersystemen
dieseltechniek

uw specialist in hout

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

Oud Loosdrechtsedijk 141A
1231 LT Loosdrecht
Tel.: +31 (0)35 577 95 08

KRAANVERHUUR
Brinklaan 18a  1404 ET
Bussum  035-6921055
HIJS- EN GRONDWERKEN
www.floberg.nl  info@flobergbussum.nl
Brinklaan 18a  1404 ET Bussum  035-6921055
Loosdrecht,
Tel. 035 582 55 91
www.floberg.nl
 info@flobergbussum.nl

www.cluysenaar.nl

Nieuw-Loosdrechtsedijk 28 • 1231 KX Loosdrecht

035-6921055

Bootbouwerij
Vrijheid
BV
Brinklaan 18a
 1404
ET Bussum
Nieuwbouw,reparatie,
reparatie,
Nieuwbouw,
www.floberg.nl
 schepen
info@flo
onderhoud
onderhoudvan
vanhouten
houtenschepen

04 ET Bussum
telefoon: 035-5826550
• fax:
 14035-5826672
Brinklaan 18a
bergbussum.nl
flo
o@
inf

Bootbouwerij
Vrijheid BV
w.floberg.nl
ww
E-mail:
loosdrug@tiscali.nl

OPENINGSTIJDEN:

Tevens
Tevenswinterberging
winterbergingen
enmastenmakerij
mastenmakerij
Oud-Loosdrechtsedijk 190

Oud-Loosdrechtsedijk 190

1231 NG Loosdrecht
Ons specialiteitenrestaurant
heeft
ook
1231
NG
Loosdrecht
Fax:
035 582
2747 een
Reserveren:
035-58
23
Maandag
t/m
vrijdag:
08.00
-408
17.30
uur
www.bootbouwerijvrijheid.nl
Fax:
035 582
2747
oranje-keuze-menu
voor
21,50
euro
Oud-Loosdrechtsedijk 166 • 1231 NE Oud-Loosdrecht

Buiten openingstijden Apotheek www.bootbouwerijvrijheid.nl
Spoedlijn: 035-5330607
Tel:
035
Reserveren: 035-58
23
408 582 10 86
www.hotelcaferestaurant@heineke.nl
Oud-Loosdrechtsedijk 166 • Tel:
1231 NE
Oud-Loosdrecht
035
582 10 86

Herenweg 39b 3625 AB Breukeleveen Tel. 035-58 21 482 fax 035-58 28 612

www.hotelcaferestaurant@heineke.nl

Beauty & Care By Linda

HARRY LAMME
autoschade

Schoonheidsspecialiste

Long live the Queen !

Ruysdaellaan 42
1231 AS Loosdrecht
06 11075166

•
•
•
•
•
•
•

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

Interieurbetimmering en
onderhoudsbedrijf
J. Steenvoorden
Tel. 06 20584509
035 6562943
KvK 32163420

VooR infoRmATie en Snelle SeRVice
nw. looSdRechTSedijk 82 • looSdRechT
035 - 5825150

Loosdrecht
035 - 582 50 85

Scheepstimmerwerk

Serres Dakkapel Badkamers
Tel.:
Elektra Dakwerk en c.v.
Levering en plaatsing nieuwe c.v. ketels

Lak- en schilderwerk
Inbouw & techniek

rkt!
wma
u
o
B

U

035-5447638
Uitdeuken
zonder spuiten– www.vermex.nl
Ruitreparatie
Taxatie
Afhandeling verzekering
Vervangend vervoer

Reparatie & onderhoud

Marjolijn Lamme

w

Plaatwerk
Voor
zorgeloos wonen & werken
Spuitwerk

e
lijk
n
o
so
r
KlusWijs Loosdrecht
Pe

Sloepen & tenders

Huur een roei-/motor-/zeilboot,
kano of één van de 34 sloepen

Rading 146
1231 KE Loosdrecht
Tel. 035 - 582 49 57
www.kluswijs.nl

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

J
‘
P

Een dagje het water op!

Oud Loosdrechtsedijk 113 - B 1231LS Loosdrecht
035 - 5828411
JachtserviceTel.
Loosdrecht
heeft meer dan 50 jaar

www.
mallandmaritiem.com
ervaring
op s
gebied
van onderhoud van schepen.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een all-round serwww.loosdrechtbootverhuur.nl
vicebedrijf op het gebied van onderhoud, reparatie
www.bonnemawatersport.nl
en verbouwing van jachten. Wij beschikken over
www.sloepenverhuur.nl
een 33 ton kraan en een verwarmde werkplaats
www.gps-varen.nl
voor jachten tot ongeveer 18 mtr.
www.schaatsen.info

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

NIEUW
Sleutel
Service

Oud-Loosdrechtsedijk 272c
1231 NK Loosdrecht
035-582
5255 – 582
tel.: 035

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

Nu ook: lokale webwinkel www.birkhoffbv.nl
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Ligplaatsen met
stukje grond
in Oud-loosdrecht

O
-

90 40 - fax: 035 – 582 90 4

06-50 61 7020

In memoriam

IN MEMORIAM ADRIAAN DOETS
“Op 2 april is Adriaan Doets op 81 jarige leeftijd overleden.”
Wij verliezen een Loosdrechter. Zijn
leven lang als vrijwilliger in dienst van
Loosdrecht en de Loosdrechters, begaan met het wel en wee van jonge en
oude dorpsgenoten.
Jarenlang verzorgde Adriaan Doets,
namens stichting Sloep, tijdens de
Feestweek, wandelingen langs historisch belangrijke plaatsen in Loosdrecht, waarbij hij niet alleen de
geschiedenis besprak maar ook belangstelling en begrip kweekte voor
hedendaagse problemen. Een wandeling door het verleden waardoor het

Dodenherdenking

19.30u.

do 4

mogelijk werd genuanceerd(er) naar
het heden en de toekomst van onder
andere landgoed Eikenrode en het
Stergebied te kijken.
De familie Doets woont al vier generaties in Loosdrecht en tijdens de
wandelingen vertelde Adriaan mooie,
grappige, spannende en interessante
verhalen die van vader op zoon werden
doorgegeven. Hij toonde onderweg de
restanten van de glorietijd, wees je op
de meest bijzondere plekjes en trakteerde altijd op grappige anekdotes
over mensen die in Loosdrecht gewoond en gewerkt hebben.

Wie herdenken wij?
Op 4 mei herdenken we tijdens de
Nationale Herdenking verschillende
groepen slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog.
De basis voor de herdenking op 4 mei
vormen de Nederlandse slachtoffers van deze wereldoorlog. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog kwamen
naast militairen voor het eerst ook
grote aantallen burgers om. Zowel in
Europa als in Zuidoost-Azië zijn velen
omgekomen omdat zij in verzet kwamen of als gevolg van oorlogsgeweld
of uitputting. De meeste slachtoffers
vielen echter door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen waren Joden, Sinti en Roma
en andere groepen die de nazi’s als
minderwaardig beschouwden. Sinds

De vrijwilligers van de stichting Sloep
gaan Adriaan missen.

Overlast en afsluitingen
Vanaf Koningsdag 27 april tot en met Bevrijdingsdag 5 mei genieten we samen van de ‘Feestweek Loosdrecht’. Maar… daar waar meerdere mensen
bij elkaar komen, kan al snel sprake zijn van overlast. Die overlast beperken
wij ‘samen’ door buiten het feestterrein geen rottigheid uit te halen en de
geluidsoverlast te beperken.Voor sommige evenementen wordt de rijbaan
van de Nieuw Loosdrechtsedijk tussen het voormalige gemeentehuis en de
Beukenhof afgesloten, ook dat geeft hinder.

1961 herdenken we ook de Nederlanders die zijn omgekomen toen ze van
overheidswege uitgezonden waren
in het buitenland. Zij zijn slachtoffer
geworden tijdens een conflict of oorlogsgeweld waarbij de Staat der Nederlanden betrokken was.
In het memorandum voor de herdenking is vastgelegd wie we precies herdenken op 4 mei:
“Tijdens de Nationale Herdenking
herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en
militairen – die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter wereld
zijn omgekomen of vermoord sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties.”

Vlagprotocol
Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van
eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt
duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen na
de twee minuten stilte en wordt niet in top gehesen.

Wanneer zijn de afsluitingen:
• donderdag 27 april, Koningsdag van 07.00 tot 13.00 uur
• zaterdag 29 april, de Kinderoptocht van 09.30 tot 12 uur
• zaterdag 29 april, de Ronde van Loosdrecht van 18.00 tot 21.00 uur
Verder moet u rekening houden met meer verkeersbewegingen en voetgangers op dit gedeelte van de Nieuw-Loosdrechtsedijk dan u normaliter gewend bent. En houd een beetje rekening met elkaar!

SLOEP agenda 2017
Datum
donderdag 27 april - vrijdag 5 mei
zondag 9 juli
woensdag 30 augustus
2e helft september
zaterdag 18 november
zondagavond 24 december

Vrijwilligerswerk…. zoals bij SLOEP
Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet,
voor anderen of voor de samenleving
Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig……………………...............
maar niet vrijblijvend
Is verbonden……………………...............
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar……………………...............
maar niet te koop
Is positief denken……………………...............
is positief doen
Met als enige doel……………………...............
voor jezelf en de ander
Kortom……………………...............
een goed gevoel!
In iedere buurt, vereniging en organisatie zijn vrijwilligers nodig
die meedenken en hun handen uit de mouwen steken.
Vrijwilligerswerk doe je om anderen te helpen of te plezieren

Activiteit
Feest- en Herdenkingsweek
19e SLOEPenTOCHT
Jaarmarkt Nieuw Loosdrecht
Dijkfestival
Intocht Sinterklaas
Kerst Luister/-Zang

Colofon FeestSter
De FeestSter 2017 werd voor u geschreven en samengesteld door
vrijwilligers van de Stichting Sloep.
Foto’s: Edgar Broekman, tenzij anders vermeld.
Vormgeving en druk: Studio Ten Herkel.
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Voor  een  betaalbare  bemiddeling  
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NIEUWE BEDRIJFSHALLEN
HILVERSUM

Voor  een  betaalbare  bemiddeling  

H ar msen
  

     
Voor  een  betaalbare  bemiddeling  

  

Zoekt  u  voor  uw  kind  een  gastouder  

Zoekt  u  voor  uw  kind  een  gastouder  
  

HAls  gastouder  kind(eren)  
a r m s e n

Bouwbed ri j f

Als  gastouder  kind(eren)  
of  wilt  u  meer  informatie  

H a r m s en

Zoekt  u  voor  uw  kind  een  gastouder  

400 M2

of  wilt  u  meer  informatie  

035-‐7726982  
Als  gastouder  kind(eren)  

035-‐7726982  

06-‐51914546  
of  wilt  u  meer  informatie  

700 M2

Info@degooischeopvang.nl  
035-‐7726982  

De Zodde 9
1231 MA Loosdrecht

06-‐51914546  

COMBINATIES

www.degooischeopvang.nl  
06-‐51914546  

Info@degooischeopvang.nl  
Alle  kinderen  zijn  bij  ons  welkom  
Info@degooischeopvang.nl  

Tel. 035 - 5825485
Fax 035 - 5827090
info@harmsenbouwbedrijf.nl
www@harmsenbouwbedrijf.nl

 35,- per gezin, per maand

Dus  ook  kinderen  die  extra  ondersteuning  nodig  hebben  
www.degooischeopvang.nl  

www.degooischeopvang.nl  

  

Alle  kinderen  zijn  bij  ons  welkom  
Alle  kinderen  zijn  bij  ons  welkom  

Dus  ook  kinderen  die  extra  ondersteuning  nodig  hebben  

Dus  ook  kinderen  die  extra  ondersteuning  nodig  hebben  

  

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

Kom lekker bij ons uitwaaien in een van onze huurboten

Email: john.vanderklooster@hetnet.nl

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.

wate rsp o rt

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

Bouwbedrijf Harmsen
De Zodde 9
1231 MA Loosdrecht
Postbus 86
1230 AB Loosdrecht
5825485
5827090
senbouwbedrijf.nl
msenbouwbedrijf.nl

MOLENEIND BEHEER BV
Tel. 06 464 51 145

  

Uitgefeest!!

•
•
•
•
•
•
•

220 M2

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
Tel. 035 - 5825485
Fax 035 - 5827090
info@harmsenbouwbedrijf.nl
Postbank 2102584
www@harmsenbouwbedrijf.nl
ING 67.59.60.770
K.v.K. te Utrecht 30059052
BTW NL 8088.86.708.B01
Betalingen binnen 30 dagen

Service Reparatie Onderhoud Verkoop Motoren
Herenweg 21 3625AA Breukeleveen
Tel. 035-577 98 55 Mob. 06-31 69 85 01
www.molenaarwatersport.nl
Postbank 2102584
ING 67.59.60.770
K.v.K. te Utrecht 30059052
BTW NL 8088.86.708.B01
Betalingen binnen 30 dagen

Altijd al willen leren zeilen?
Kom dan naar de leukste jeugd zeilschool van Nederland!
Optimist, Laser pico, Laser Vago
Cursussen in het voorjaar Meivakantie, Hemelvaart,
Pinksteren en gedurende de hele zomervakantie
* mini-opti cursussen halve dagen voor 5/6 jarigen!!
* cursussen zijn extern
(zie voor meer informatie www.vuntus.nl)
Zeilschool de Vuntus
Horndijk 24
Loosdrecht
Tel. 035-5828741
www.vuntus.nl
info@vuntus.nl
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Watersportcentrum

Loosdrecht

www.iksup.nl

Jachthaven
Muyeveld

www.wakeboardschool.nl

www.uitkijk.com

www.deserreloosdrecht.nl

WWW.JACHTHAVENMUYEVELD.NL

www.zmn.nl

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

Wil jij ook weten wat jouw klant en/of medewerker beweegt?

Oefentherapie Cesar Loosdrecht

Neem dan contact op met De Klantcontact Monitor.

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

Frans Halslaan 23D, 1231 BB Loosdrecht - 035 5449800
ONDERHOUD
SERVICE
ONDERHOUD INBOARDMOTOR,
INBOARDMOTOR,
SERVICE BEURT,
BEURT,
www.kcmsurvey.nl
- info@kcmsurvey.nl
CONSERVEREN
CONSERVEREN VAN
VAN DE
DE MOTOR
MOTOR
LAKKEN
LAKKEN VAN
VAN SLOEPEN
SLOEPEN EN
EN KRUISERS,
KRUISERS,
LASWERKZAAMHEDEN
LASWERKZAAMHEDEN AAN
AAN UW
UW ONDERWATERSCHIP
ONDERWATERSCHIP OF
OF STALEN
STALEN
VERVANGEN
VAN
SCHROEVEN,
ASSEN,
ANODES
EN
ROEREN,
VERVANGEN
VAN
SCHROEVEN,
ASSEN,
ANODES
EN
ROEREN,
WWW.JACHTHAVENMUYEVELD.NL
BEHANDELING
BEHANDELING ONDERWATERSCHIP
ONDERWATERSCHIP MET
MET ANTI-FOULINGS,
ANTI-FOULINGS,
2-COMPONENTEN
EPOXY
OF
TEERVERVANGERS
2-COMPONENTEN EPOXY OF TEERVERVANGERS

PAASSHOW
ONZE
ONZE SPECIALITEIT:
SPECIALITEIT:

DE
DE INBOUW
INBOUW VAN
VAN BOEGSCHROEVEN!
BOEGSCHROEVEN!
INBOUWEN
INBOUWEN VAN
VAN VETUS
VETUS BOEGBOEG- EN
EN HEKSCHROEVEN
HEKSCHROEVEN IN
IN BOTEN,
BOTEN,
POLYESTER
POLYESTER OF
OF HOUTEN
HOUTEN SCHEPEN
SCHEPEN

ZATERDAG 15 APRIL VANAF 8.00 UUR

WWW.JACHTHAVENMUYEVELD.NL
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Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl
ma. t/m vr. 8:00 - 20:00 uur
zat. 9:00 - 17:00 uur
zondag gesloten
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Human Safety B.V.
Gevarenweg 201 - 1313 XX Amsterdam

UW PARTNER IN
BEDRIJFSHULPVERLENING

T. 013 1312548 - F. 013 2548798
E. info@humansafety.nl - W. www.humansfety.nl

EEN GREEP UIT ONZE DIENSTEN:

•
•
•
•
•

Opleiding tot bedrijfs hulpverlener
Opleiding AED
Opstellen ontruimingsplan
Kinder EHBO

Bezoekadres
T. 030 - 274 00 67
E. info@accofis.nl
Bank 66.85.94.365
Ontruimingsoefeningen
T. 035
5824916
M.3208081
06 51377817 F. 035 5826374
Rembrandtlaan T.
22030
B - 274
F. 030
- 274 04
W. www.accofis.nl
Alg. Voorw.
ezoekadres
Bezoekadres
T. 030
00 67
- 274
00 67
E.77info@accofis.nl
E. info@accofis.nl
Bank 66.85.94.365
Bank 66.85.94.365
3723
BJ
Bilthoven
BTW
nr:
8145.15.216.B.01
embrandtlaan
Rembrandtlaan
22 B
22 B
F. 030 - 274
F. 030
04 77
- 274 04 77
W. www.accofis.nl
W. www.accofis.nl Alg. Voorw.
Alg.3208081
Voorw. 3208081
E. info@wingelaarbv.nl
W. www.wingelaarbv.nl
Human-Invest
• Franciscusweg 20D • 1216 SK Hilversum • T. +31 (0)6 206 13 645
723 BJ 3723
Bilthoven
BJ Bilthoven
BTW nr: 8145.15.216.B.01
BTW nr: 8145.15.216.B.01

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

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

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

Bob B. Ang
Veiligheidsinspectuer
Gevarenweg 201 - 1313 XX Amsterdam
T. 013 1312548 - M. 06 23558745 - F. 013 2548798
E. info@humansafety.nl - W. www.humansfety.nl

K.v.K. Amsterdam 0125487 - BTW Nr. NL01122541 01

1
2
3

Tel. 035 5825255

B N A

www.architectenburo-devries.nl
Oud-loosdrechtsedijk 254 1231 nj Loosdrecht
Tel. 035 - 5432460

JAGUAR F-PACE

ABOVE ALL,
IT’S A
JAGUAR.

Jaguar Serry

Oscar Romerolaan 2
1216 TK Hilversum
035 626 13 60
serry.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 4,9-8,9 l/100 km, resp. 20,4-11,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 129-209 g/km.
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FEESTWEEK 2011

vr 5

Metamorfose & Photoshoot

Feestavond

13.00u.
Speciaal voor de deelnemers aan
‘talent in de tent’ en de ‘kinderplaybackshow’.
Op vrijdagmiddag 5 mei staan ons veel
muzikale, mooie en leuke optredens
te wachten. Ben jij degene die ‘echt
gaat optreden voor het publiek’, dan
moet je, zoals elke artiest van naam,
eerst langs de VISAGIE!
Om extra mooi op het podium te verschijnen worden de Talent in de Tentartiesten en -toppers die gaan optreden tijdens de ‘Kinderplaybackshow’
opgemaakt door onze visagisten en
schminkers.

Laat je talenten zien op vrijdag 5 mei
om 14.00 uur in de feesttent.
Ben je heel goed, nog niet ontdekt?
Heb je een leuke act als cabaretier,
muzikant, zanger, danser, acrobaat,
goochelaar of acteur en wil je dat
graag aan iedereen laten horen en
zien, dan is ‘Talent in de Tent’ jouw
kans!
Wil je alleen of samen met je vereniging, theater- of toneelgroep die speciale act opvoeren, geef je dan op (vóór
26 april) via info@stichtingsloep.nl .
De act mag niet langer duren dan 5
minuten en informatie over mogelijkheden voor geluid en podiumruimte
kan worden verkregen via hetzelfde
e-mailadres of telefoonnummer
06-25.23.28.54.
Een kleine commissie van deskundigen beoordeelt de acts op muzika-

Wij bieden een podium, de belichting,
de muziek en een super-enthousiaste
jury! Nu zoeken we nog artiesten,
dus geef je op, alleen of samen met
je vrienden/vriendinnen! Er is plaats
voor vijftien optredens en het begint
om 16.00 uur. Na afloop van de optredens overlegt de jury en dansen wij
met z’n allen op het podium!
Om 17.00 uur vindt de prijsuitreiking
plaats en wint de mooiste en beste
act! Maar natuurlijk is iedereen een
topper!
Wat hopen wij te zien?
Solo’s: van jongens en meisjes, duo’s,
trio’s of grote groepen. Denk bijvoorbeeld aan een echte boy- of girlband!
Alles mag, iedereen is welkom.

‘Ladies and gentlemen, get ready to
party! Tonight, live on stage, the biggest partyband of the world. And here
they are…

Onze huis-fotograaf zal foto’s maken
van vóór en na jouw opmaaksessie.
We vragen je met een onopgemaakt
gezicht te komen dan kunnen we direct aan de gang. Ook als jij niet gaat
optreden en als er nog tijd is, mag ook
jij na alle artiesten aansluiten en jouw
gezicht laten omtoveren.

14.00u.

The Hermes House Band !!
Eigenlijk heeft de Hermes House
Band geen introductie meer nodig. Al
meer dan 30 jaar speelt de Hermes

vr 5

vr 5

House Band elke zaal plat en vandaag
de dag staat de HHB nog steeds door
heel Nederland en internationaal op
het podium. Het succes blijft niet in de
laatste plaats, omdat de bezetting van
de band steeds wisselt en daardoor
altijd met een jonge en energieke lichting op het podium staat. De klassiekers zorgen ervoor dat iedereen altijd
de tekst mee kan zingen en de aanstekelijk danspasjes zorgen dat niemand
stil kan blijven staan. Kortom: De Hermes House Band is eeuwig jong en
gegarandeerd feest!
De Loosdrechtse Feestweek krijgt
haar ultieme finale met Hermes
House Band. Vanaf 20.30 u.

Lampionnenoptocht

21.15u.

vr 5

liteit, originaliteit en enthousiasme.
Verliezers zijn er niet want iedereen
wint een goed advies en een leuke
verrassing.
P.S. Geef je snel op want vol is vol!
Muziek op schoot
Talent in de Tent start om 14.00 uur
met een korte demonstratie van ‘Muziek op Schoot’ door de allerkleinste
muzikantjes (2 tot 4 jaar) onder leiding
van docente Ellis Steenbeek.
Dus ook de kleine talentjes zijn van
harte uitgenodigd om muziek te komen maken.

Show & Marchingband VIOS uit Mijdrecht
Je zult vast denken: ”Dat lijkt me
leuk, lekker laat naar bed! Hoe kan ik
meedoen?”

SCHMINKEN
Doe je mee met Talent in de Tent om te
laten zien hoe goed je bent... maar kun
je nog wel wat make-up of schmink
gebruiken? Wij (Heidi en Rhea) staan
voor je klaar om jouw gezicht nog
mooier te maken!

Kinderplaybackshow
DE jaarlijkse kinderplaybackshow
gaat weer plaatsvinden in de feesttent. Heb je altijd al, net als je favoriete zanger(es) of groep, willen
schitteren op het grote podium? Dat
kan nu, in de feesttent!

Met je oranje hoed, pruik, hoofdband
of indianentooi kom je natuurlijk
naar het laatste feest van de Feestweek. Voor deze bijzondere avond
heeft Stichting SLOEP een bekende
band geboekt:

Het blijft niet bij een lijntje onder de
ogen. Nee, onze schminksters gaan
echt iets moois van jouw gezicht maken. Natuurlijk wordt er ook gekeken
of welk kapsel past bij de uitstraling
van jouw optreden.

Talent in de Tent

20.30u.

16.00u.

Nou, gewoon: Je haalt je lampion uit
de kast, of je maakt er een en doet er
een lampje in. Vervolgens kom je om
21.15 uur naar het feestterrein, want
daar starten we met de sfeervolle
kinderlampionnen optocht. Je kunt
natuurlijk ook nog tijdens de route
aansluiten! Show & Marchingband
VIOS uit Mijdrecht verzorgt de muzikale begeleiding. We hopen met een
lange stoet om 22.00 uur weer terug
te zijn op het feestterrein. Daar ontvangen jullie een ‘lekkere afsluiting’.

vr 5

LET OP:
om te voorkomen dat iedereen hetzelfde liedje gaat uitvoeren, willen wij
voor de variatie maar één keer dat ene
liedje horen. Maar een ander nummer
van dezelfde artiest mag natuurlijk
wel!

Daarna is het helaas klaar met alle
kinderactiviteiten en hopen wij dat je
hebt genoten van een fijne week op
het feestterrein!
De route is als volgt:
Start feestterrein, we gaan het St. Annepad op, rechtsaf de Eikenlaan in,
langs de Emtinckhof (even zwaaien
naar de mensen daar hoor!). Dan lopen we door tot de aan de Nootweg,
gaan rechtsaf (langs veel van onze
sponsoren) de Berkenlaan in, links de
Lindelaan op, en over de Nieuw Loosdrechtsedijk lopen we door tot achter
de Feesttent. Blijf wel bij je ouders of
begeleiding lopen!

Sponsoren bedankt !
Het is inmiddels zo vanzelfsprekend: ‘de Feestweek komt er weer
aan!’.

Check jouw nummer van tevoren even
via stichtingsloep@ziggo.nl of bel
06 22 31 57 87.

Er komt enorm veel voor kijken om
een programma samen te stellen,
uit te werken en gestalte te geven
tijdens de Feestweek. Maar… als het
programma dan in de steigers staat
is het de taak van de penningmeester om de vraag te stellen: “En wie
gaat dat betalen?” Dat is een terechte vraag die een penningmeester mag en zelfs moet stellen.
Dat doet Jan Vis dan ook met regelmaat. Maar dan gebeurt er wat.
Onder leiding van Sabine Hendriks
worden de, anders o zo aardige en

Zorg er zelf voor dat het liedje op mp3formaat ’s middags wordt afgeven, als
je je komt aanmelden! Zet duidelijk je
naam en eventueel het tracknummer
op je afgegeven bestandje.
Inschrijven kan op het volgende
e-mailadres: stichtingsloep@ziggo.nl
met de volgende gegevens:
- Naam deelnemer(s) + leeftijd(en)
- Artiest en de titel van het liedje
dat wordt geplaybackt
- Contactadres en telefoonnummer
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meegaande dames en heren van de
sponsorcommissie, gepassioneerde
-ietwat drammerige- fondsenwervers. En dát werkt! De stichting
SLOEP is financieel gezond en elk
jaar voor ieder evenement worden
weer sponsoren gevonden. Het gebeurt echt dat sponsoren zelf bellen
met de vraag of wij ze niet vergeten
te benaderen…..Dat is mooi, dat is
hartverwarmend! Zonder onze vrijgevige bedrijven èn middenstand
heeft onze Feestweek niet deze omvang en zeker niet deze voortreffelijke kwaliteit.
Bedankt Ondernemend Loosdrecht
en omstreken!

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

•
•
•
•
•

voor al uw feestelijk drukwerk

Human-Invest

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

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

ALL-NEW DISCOVERY

Land Rover Serry Oscar Romerolaan 2, Hilversum, 035 626 13 60, serry.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 6,0-10,9 l/100 km, resp. 16,7-9,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 159-254 g/km. Consumentenprijs vanaf € 74.360 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten
rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 1.179 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.
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14% BIJTELLING

Volvo XC90

Safety Centre Edition

Volvo v40

De Volvo V40 D2 heeft
buitenweg.nl
de nieuwste generatie
2.0
Aandrijving:
2 benen
viercilinder dieselmotor met
Kleur:
Safety Orange
een vermogen van 120 pk
en 280 Nm koppel. Deze
modulaire motorStandaard
is voorzien
opties
van één turbo en Volvo’s
Claxon
nieuwe i-Art brandstofinjectie
technologie
- Verlichting

Wederom een zeer sterk
aanbod van Volvo in het
14% bijtelling segment.
U rijdt namelijk al een
V40 vanaf € 128,- netto
bijtelling per maand*

Netto catalogusprijs

€165,-*

Volvo V40 v.a. € 25.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 445 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car
Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Gem. verbruik 3,1 - 6,1 l/100 km (32,2 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 82 - 143 g/km. *bij 42% inkomstenbelasting

Oscar Romerolaan 1 | Hilversum
Amsterdamsestraatweg 3 | Naarden
Baarnschedijk 3 | Baarn

035 - 623 45 70
info@buitenweg.nl
www.buitenweg.nl

*Bij aanschaf van een nieuwe Volvo voor senior, voor junior gratis!

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

