
Thuisin De Vakman is de speciaalzaak in verf en behang van Utrecht. 
Om het team te versterken, zijn wij voor ±24 uur per week 
op zoek naar een verkoopmedewerker.

Wij vragen:
- gevoel voor kleur
- service- en klantgericht
- representatief
- feeling voor het vak

Wij bieden:
- een prettige werksfeer
- goede honorering

Voel je iets voor deze functie?
Schrijf dan een brief met CV naar: Thuisin De Vakman, t.a.v. Dhr. B. Canninga
Mailen kan ook naar: vakmanutrecht@live.nl
Voor meer informatie: tel. 030 - 251 69 65

Burg. Reigerstraat 60, 3581 KV Utrecht, T (030) 251 69 65
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NIEUWE SIERBESTRATING?
De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:
• Verwijderen/afvoeren oude bestrating
• Nieuwe stenen/tegels/zand
• Aanleg nieuwe bestrating
• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en 
vrijblijvend prijsopgave. Ook bij u thuis.

€ 65,-
per m2

all-in

Modeltuinen Zwanenburg
IJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561

Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

ZEER GROOT EN DIVERS 
ASSORTIMENT TUINHUISJES
BEKIJK ONZE WEBSITE!

THEUNISSENTUINHUISJES.NL

Einsteinstraat 16, 
Wijchen
T 024-6451226
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Concert Accordeonvereniging 
MAARSSEN - Accordeonver-
eniging Maarssen geeft vrij-
dag 3 oktober om 20.00 uur 
haar uitvoering in Theater ’t 
Zand, Harmonieplein 4.
Het repertoire bestaat uit 
sfeervolle ballades, eigen-
tijdse melodieën, up tempo 
stukken, potpourri’s etce-
tera en biedt voor elk wat 
wils. In de pauze worden lo-
ten verkocht voor een loterij 
met meer dan 100 prijzen.
De toegang (inclusief gar-
derobe)  is 8,50 euro, U-pas 
houders betalen 4 euro.
Door een speciale samen-
werking met de Voedsel-
bank Stichtse Vecht krijgen 
bezoekers die een houdbaar 
product voor de Voedsel-
bank meenemen 1 euro  kor-
ting.

Het orkest staat onder lei-
ding van dirigent Jan Kar-
stens en belooft het publiek 
mee te voeren op de prach-
tige klanken van de accor-

deon.

Informatie en reserveringen 
: secretariaat@accordeonve
renigingmaarssen.nl

Â

Het accordeonorkest Maarssen staat onder leiding van Jan 
Karstens.  Foto pr

KORT NIEUWS

Najaarsbraderie  
De Ark
MAARSSENBROEK - In kerk-
centrum De Ark, Duiven-
kamp 844 is vrijdag 10 en 
zaterdag 11 oktober  de 
najaarsbraderie. Vrijdag 
10 oktober gaan om 15.00 
uur de deuren open. In 
het kader van Maars-
senbroek 40 jaar treedt ‘s 
avonds om 19.30 uur koor 
Route 66 op. De inzame-
lavonden voor tweede-
handsgoederen zijn op de 
vrijdagen  26 september 
en  3 oktober van 19.00 
tot 20.00 uur in De Ark. 
De opbrengst is voor 40% 
voor goede doelen en 
voor 60% voor de actie 
kerkzaal. Informatie Ma-
rio van Dijk 06-10810277

100 jaar Loenens Fanfarekorps Oud Over
Ruim 25 leden heeft het 
fanfareorkest Oud Over 
uit Loenen en er is ruimte 
voor nog veel meer 
muzikanten. De leeftijd 
van de leden varieert 
momenteel van 6 tot 75 
jaar. Maddy Kuijlenburg 
(42), penningmeester en 
al ruim twaalf jaar lid: 
“Ik hoop dat we volgend 
jaar niet alleen honderd 
jaar bestaan, maar ook 
honderd leden hebben. 
Dat zou echt fantastisch 
zijn.”
Esther Smid

LOENEN AAN DE VECHT – In 
1915 werd het Loenens Fan-
farekorps Oud Over opge-
richt. Buurtschap Oud-Over 
behoorde toen tot het grond-
gebied van Loosdrecht, de 
rivier de Vecht vormde de 
scheiding met de gemeente 
Loenen. Lida Boelhouwer 
(51), secretaris van het Loe-
nens Fanfarekorps Oud 
Over: “Mijn opa was betrok-
ken bij de oprichting. In die 
tijd werd er neergekeken op 
mensen die op Oud Over 
woonden; dat was minzaam 
volk. Er waren vaak vecht-
partijen op de brug!”
De opa van Lida speelde 
tuba, haar vader trombone, 
bariton en hoorn en haar 
dochter speelt bugel. “Zelf 

speel ik al jaren altsaxo-
foon. Je ziet wel vaker dat 
families van generatie op 
generatie lid zijn van de fan-
fare. Ouders geven het met 
enthousiasme door aan hun 
kinderen.”
Maddy Kuijlenburg speelt 
bugel. “Ik hou echt van het 
volle geluid van de fanfare. 

Het is ontzettend leuk om 
samen met een groep men-
sen muziek te maken!”
De fanfare repeteert elke 
woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur in cultureel 
centrum ‘t Web. “Vroeger 
speelden we op een hoger 
niveau”, vertelt Lida Boel-
houwer. “Toen moest ik 

thuis echt oefenen. Dat is nu 
bijna nooit meer nodig.”
Oud Over heeft een leer-
lingenorkest dat twee keer 
per jaar optreedt. Het fan-
fareorkest heeft veel meer 
muzikanten en speelt op 
een technisch hoger niveau. 
Voor dit orkest zijn er meer-
dere optredens gedurende 

het jaar: een voorjaarscon-
cert, een kerstconcert, open-
bare repetities en er wordt 
bijvoorbeeld gespeeld bij de 
avondvierdaagse en de sin-
terklaasintocht in Loenen 
en Breukelen.

Verjongen
“Helaas is er vooral onder 

de jeugdleden veel verloop”, 
zegt Maddy Kuijlenburg. 
“Wanneer de jongeren gaan 
studeren of uit de regio ver-
trekken, is het niet haalbaar 
meer om elke week naar de 
repetitie te komen. Begrij-
pelijk, maar wel erg jam-
mer. Het trekt de jeugd ook 
niet aan om in een uniform 
rond te lopen. Daarom gaan 
we binnenkort qua kleding 
verjongen; we krijgen stoere 
baseball jacks en zwarte 
spijkerbroeken. Bij gelegen-
heden zoals Dodenherden-
king lopen we natuurlijk nog 
in ons officiële uniform.”
Nieuwe leden kunnen in-
dien gewenst les krijgen van 
één van de professionele 
docenten, die allemaal over 
een afgeronde conservato-
riumopleiding beschikken. 
De fanfare financiert een 
deel van het lesgeld, maar 
dan wordt er ook wel ver-
wacht dat je je aansluit bij 
het fanfareorkest.
In 2015 wordt het honderd-
jarig bestaan van de ver-
eniging groots gevierd. Zo 
is er op 19 september 2015 
een receptie en reünie voor 
oud-leden. Op 10 oktober is 
er een uniek concert met re-
unisten en bij het kerstcon-
cert zijn solisten aanwezig.
Lida Boelhouwer viert vol-
gend jaar niet alleen het 
honderdjarig bestaan van de 
fanfare, maar ook haar eigen 
lustrum: “Ik ben dan veertig 
jaar lid van Loenens Fanfa-
rekorps Oud Over!”
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