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Padelbanen Loosdrecht opgeleverd
LOOSDRECHT
De aanleg van de banen 
van Tennis en Padel de Ra-
ding zijn voltooid. Padel, 
de snelst groeiende nieu-
we sport in Nederland, kun 
je nu ook spelen op ’t Ja-
gerspaadje in Loosdrecht. 
De bouwwerkzaamheden, 
gestart medio april, heb-
ben de nodige vertraging 
gekend, het weer en leve-
ringsproblemen van staal 
en glas speelden parten. 
Ruim twee maanden na de 
verwachte oplevering kan 
er eindelijk gespeeld wor-
den. De officiële opening 
op 4 september wordt 
verricht door wethouder 
Rosalie van Rijn.

Padel is een mix tussen tennis 
en squash en razend populair. 
Caroline Loomans, voorzit-
ter van de vereniging: “Voor 
ons is padel een hele mooie 
aanvulling op het aanbod dat 

we met tennis al hebben. We 
hopen met padel een andere 
ledenmix te krijgen waardoor 
we als club aantrekkelijker 
worden. Het is jammer dat 
het niet gelukt is om de baan 
voor de zomer in gebruik te 
nemen, maar ze zijn klaar en 
dat is het belangrijkste.”

De naam van de vereniging 
is onlangs aangepast naar 
Tennis en Padel de Rading. 
Een tweetal studenten van 
het Deltion College uit Zwolle 
heeft een nieuw logo ontwor-
pen dat perfect de combinatie 
weergeeft van de beide spor-
ten. Jordi Ruijter, sinds een 
paar jaar vaste trainer bij de 
Rading samen met zijn vader 
Berry, heeft onlangs de oplei-
ding bij de KNLTB als padel-
trainer afgerond en gaat de 
lessen verzorgen. Afgelopen 
weken zijn er voor leden al 
diverse clinics gegeven. De 
banen worden naar verwach- ting van de voorzitter op ter-

mijn ook extern verhuurd. “We 
denken dat, mede gezien de 
enthousiaste geluiden en het 
wachten op het gereedkomen 
van de banen, er veel animo 
van eigen leden zal zijn. Dus 
gaan we niet meteen extern 
verhuren. Gelukkig zijn de 

padelbanen, net als de ten-
nisbanen het gehele jaar be-
speelbaar. Leden van onze 
club kunnen zo het hele jaar 
onbeperkt tennis en padel 
spelen.”

Kennismaken via het
introductieaanbod

Niet-leden die kennis willen 
maken met padel kunnen 
gebruik maken van het ope-
ningsaanbod. Voor slechts 
€75 krijg kun je onbeperkt pa-
del en tennis spelen tot eind 
van het jaar, inclusief één pa-
delles en een blik padelballen. 
Een racket kun je uitproberen 
via de trainer en eventueel 
ook bij hem aanschaffen. Dit 
aanbod is slechts beperkt gel-
dig, tot een week na de offici-
ele opening, dus tot en met 11 
september 2021! Aanmelden 
kan via de website www.dera-
ding.nl

Geïnteresseerden in inciden-
tele baanhuur kunnen het 
beste de website padelboe-
ker.nl in de gaten houden. Op 
termijn zullen ook daar de ba-
nen te reserveren zijn.

 Foto: Demonstratiewedstrijd met v.l.n.r. Joan Berger, Jelle Broekroelofs, Rody van Calck en Jordi 
Ruijter, padeltrainer (foto: Joost Hegge)
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nlVERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

www.versawelzijn.nl

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop 
geven, speurtocht of wandeling organiseren? 

Alles kan tijdens de Week tegen Eenzaamheid,  
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op  
teamwijdemeren@versawelzijn.nl en kijk op  

www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid 
voor de spelregels en hoe wij jouw activiteit 

kunnen ondersteunen.

Versa Welzijn, gewoon  
goed bereikbaar

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen    085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Iedere donderdag BIEFSTUKDAG

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Iedere woensdag GEHAKTDAG

Mager Rundergehakt
Gekruid Rundergehakt
H.o.h. Gehakt

500 gram
500 gram
500 gram

€ 4,50
€ 4,50
€ 3,75

Malse Biefstuk
Kogelbiefstuk
Runder Tartaartjes

Per stuk
Per stuk

4 halen, 3 betalen

€ 2,75
€ 3,50

Iedere maandag en dinsdag

Runder Hamburgers 4 halen, 3 betalen
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Kledingstuk blokkeert 
schroef Fietsboot
Door: Boudewina Laven

LOOSDRECHT
Donderdag 19 augustus 
arriveerde ‘s middags 
de Fietsboot met flinke 
vertraging bij halte Fuut/
Muijeveld. Stuurproble-
men en dus moest de boot 
uit ‘t water om de oorzaak 
te achterhalen.

Met gespannen blik, omdat 
schade aan de pas opge-

knapte boot een flinke dom-
per zou zijn, werd gezocht 
en warempel de boosdoe-
ner in de schroef gevonden. 
Een kledingstuk blokkeerde 
de werking van de schroef. 
Eenmaal losgepeuterd waren 
bemanning en passagiers 
opgelucht maar ook verrast. 
Het kledingstuk onthulde de 
opdruk Jachtwerf Lieverst 
en laat dat nou net de plek 
zijn waar de boot de kant op 
moest...

   

GooiTV bij Indië-herdenking
REGIO
Zondag 15 augustus jl. 
werd op de Noorderbe-
graafplaats in Hilversum 
de regionale Indië- her-
denking gehouden, die 
werd bijgewoond door alle 
burgemeesters uit de re-
gio en officiële vertegen-
woordigers van politie en 

brandweer.

En uiteraard door een groot 
aantal andere belangstellen-
den. GooiTV heeft daar een 
videoverslag van gemaakt. 
Dit is de link naar dit program-
ma. https://youtu.be/mGRE-
BrUDcnE.

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 25 augustus:

In TV Magazine deze week 
o.a. aandacht voor de lime-
route op de Bussumerheide, 
kunst bij Bensdorp, een kleur-
rijke lunch in Muiderberg, de 

verenigingenmarkt in Muiden, 
brug Oud Blaricumerweg in 
Naarden gaat 4 maanden 
dicht en het fotofestival in 
Naarden. Zie: gooitv.nl

Kinderen naar buiten!
Weer aan het werk, na vier 
heerlijke weken vakantie. Ik 
ga meteen verder met de or-
ganisatie van de OERRR-ex-
peditie op Fort bij Nigtevecht 
op 29 augustus. Deze activi-
teit voor kinderen is dubbel zo 
leuk, omdat de expeditie uit 
hele avontuurlijke opdrach-
ten bestaat zoals een blote 
voetenpad, boomstam zagen, 
een fotobingo en een bos-
wachter die héle interessante 
weetjes vertelt over de natuur. 
Maar óók omdat ze dit alle-
maal op een fort mogen doen. 
Dat maakt de expeditie extra 
bijzonder.

OERRR is het jeugdprogram-
ma van Natuurmonumenten 
en inspireert kinderen om op 
avontuur te gaan in de natuur. 
Al meer dan 202.000 kinderen 
horen erbij! We laten kinderen 
graag ontdekken hoe ze de 
natuur en dieren kunnen hel-
pen. Ze krijgen daarvoor elk 
seizoen een set kaarten met 
superleuke doe-dingen om 
in de natuur te doen. Maar 
ze kunnen ook gratis naar 
één van de vele speelnatuur-
plaatsen van NM zoals bij het 

bezoekerscentrum in ’s-Gra-
veland. Of gave avonturen 
beleven bij de OERRR-expe-
ditie in de Vechtplassen. Kijk 
op nm.nl/agenda voor meer 
info.

Buiten spelen
Voor de 30-plussers onder 
ons was buiten spelen als 
kind heel gewoon, maar te-
genwoordig niet meer. Uit 
onderzoek van Jantje Beton 
blijkt dat drie op de tien kin-
deren nooit of slechts één 
keer per week buiten speelt. 
Dat vind ik schrikbarend veel. 
Natuur maakt kinderen sterk 
en gezond. Rollen in het gras, 
bloemen plukken, hutten bou-
wen en visjes vangen. Ein-
deloos ontdekken, genieten 
en spelen tot je moe en rozig 
bent. Kinderen die veel in de 
natuur spelen, bewegen zich 
soepeler, presteren beter op 
school, zitten lekkerder in 
hun vel, slapen beter en zijn 
minder vaak ziek. Bovendien 
zijn OERRR-kinderen de na-
tuurbeschermers van de toe-
komst. Om de natuur veilig te 
stellen voor volgende genera-
ties, is het belangrijk dat kin-

deren zich verbonden voelen 
met de natuur en de natuur 
de moeite van het bescher-
men waard vinden. Zij zijn 
tenslotte de toekomstige be-
leidsmakers, boeren, burgers 
en bouwers. Wij hopen hier, 
samen met andere groene or-
ganisaties, een bijdrage aan 
te kunnen leveren.

Fort bij Nigtevecht is daarbij 
een ideale plek om een OER-
RR-expeditie te houden. Het 
fort, dat gebouwd is in 1892, 
maakt onderdeel uit van 
de Stelling van Amsterdam 
(UNESCO werelderfgoed). 
Het is een prachtige groene 
oase met imposante gebou-
wen zoals een langgerekte 
kazerne, twee hefkoepels, 
fortwachterswoning en een 
genieloods. En bovendien be-
schikt het over nuttige func-
ties als een toilet en horeca. 
Kortom, alle ingrediënten voor 
een supergaaf uitje! Nu alleen 
nog hopen op mooi weer!

Foto: Fort bij Nigtevecht.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Woningbouw bij IKC
Ingezonden brief

Woningbouw moet leidend zijn 
bij keuze locatie nieuwe basis-
school Loosdrecht. Gelet op 
de ideale afstand tot huisart-
senpraktijk, tandarts en woon-
zorgcentrum is het christelijke 
integraal kindcentrum Wereld-
wijs een miskleun van jewelste. 
Geen woonlaag er bovenop 
voor honderden 50+’ers die le-
vensloopbestendig gelijkvloers 
kleiner willen gaan wonen om 
doorstroming te bevorderen. 

Met dank aan de conservatieve 
opstelling van m.n. het CDA, 
die zich nu ook al bemoeien 
met de openbare school.

Ons idee? Aansluiten bij het uit-
gewerkte plan van D66 om het 
2e IKC aan de Tjalk te bouwen. 
Sloop/nieuwbouw voor deze 
groep woningzoekenden op lo-
catie Sterrenwachter. Idem dito 
voor locatie Lindeschool. Aan 
de Tjalk op gemeentegrond het 

tweede IKC met inbegrip van 
zoveel mogelijk sociaal-maat-
schappelijke voorzieningen 
plus scootmobiel toegankelijke 
bovenwoningen. Kunnen de 
overburen toch geen bezwaar 
tegen hebben na goed overleg 
én een akkoord vooraf?

Wim van Oudheusden
(Nieuwe Democratie
Wijdemeren)

   

Duurzaam door uitbuiting
Ingezonden brief

Gisteren las ik in mijn ‘lijfblad’ 
dat het leerlingenvervoer bin-
nen onze regio wordt uitge-
voerd op een duurzame wijze. 
Voor mij had de kop van dit ar-
tikel er anders uit mogen zien. 
Een kop: Vervoer van leerlin-
gen in Gooi en Vechtstreek als 
eerste duurzaam door gebruik 
van uitbuiting. Ik trek de con-
clusie dat het bestuur getroffen 
moet zijn door het virus ‘Tim-
mermans/Samsom/Nijpels’ en 

dan de E-variant.
Vele mensenrechtenorgani-
saties waarschuwen voor de 
werkomstandigheden van de 
Oeigoeren en de mijnwerkers 
in o.a. Afrika. Dit bedoelde 
duurzame vervoer bevat on-
derdelen die gemaakt zijn door 
slavenarbeid en kinderarbeid. 
Is het niet wrang dat onze kin-
deren worden vervoerd in voer-
tuigen die onderdelen bevatten 
waarvan de producten zijn ver-

kregen door kinderarbeid in de 
mijnen? Duurzaamheid is een 
goed doel, maar heiligt het doel 
alle middelen?

Onze netbeheerders waar-
schuwen voor een overbe-
lasting van het netwerk. Zou 
dat netwerk niet eerst op orde 
moeten zijn voordat we alles 
elektrisch gaan maken?

Vr. gr. Jan Pieneman
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Oliebollen
5 voor

€ 4,00

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

HOME.NLdb
Nieuw!Nieuw!

Anton van Beek collectieAnton van Beek collectie

Benieuwd?Benieuwd?

Kijk op DBHOME.NLKijk op DBHOME.NL

Trots op een mooie samenwerking metTrots op een mooie samenwerking met

natuurfotograaf Anton van Beek.natuurfotograaf Anton van Beek.

Prachtige posters en muurstickers.Prachtige posters en muurstickers.

Nu 25% korting!Nu 25% korting!

Gebruik je persoonlijkeGebruik je persoonlijke

kortingscode: AvB25/zzkortingscode: AvB25/zz

(geldig t/m 31 oktober 2021)(geldig t/m 31 oktober 2021)

WWW.DBHOME.NLWWW.DBHOME.NL

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen via www.denieuwsster.nl, inclusief de betaling daar-
van. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 1,55 per gedrukte regel

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen

ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis offerte 
en advies tel: 06-25592378

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Lunch, koffie, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

andere leuke cadeautjes. 
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht 

Meditatie workshop
3 x 4 uur, start 26/09 

www.egoloog.nl/simpelzen/
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Hardlopen... nog 20!

Door : Cor Winkel

Zag tijdens de aanloop naar 
een oefenwedstrijd van het 
Nederlands elftal een klein 
stukje van een 10.000 m 
loop. Op kop liep een meis-
je, een jonge vrouw met lu-
ciferbenen. Ruim een ron-
de voor de finish liep zij al 
op kop en die stond zij niet 
meer af. Een wereldrecord!. 
Als ik terugdenk aan mijn 
schooltijd en de 800 m die 
ik toen wel eens liep, dan 
zonk mij de moed al in de 
schoenen bij de gedachte, 
dat ik na de helft van de af-
stand nog zo ver moest…

Ik kreeg het warm en koud te-
gelijk, mijn maag protesteerde 
met de finish zo oneindig ver 
weg… Maar dan deze Sifan 
Hassan. Schijnbaar zwevend 
en moeiteloos snelt zij naar de 
overwinning en neemt de bloe-
men in ontvangst…

Wat een contrast met hoe ik 
me tegenwoordig in het bos 
voortbeweeg. Hardlopen kun je 
het niet noemen. Het is eerder 
een continue voorover vallen, 
waarbij je het toch voor elkaar 
krijgt, je voet iets naar voren te 
plaatsen; een snelle druppel 
later gevolgd door de andere 
voet… Inmiddels kan ik dat een 

tijdje volhouden….

Op een van mijn laatste rond-
jes in het bos, waar ik vlakbij 
woon, kreeg ik twee oude man-
nen in het vizier. De één met, 
de ander zonder stok. Met een, 
tijdens corona, aangeleerd au-
tomatisme, maak ik aanstal-
ten met een ruime boog beide 
heren te passeren. Net toen 
ik al zo’n 5 m verwijderd was, 
na mijn gebruikelijke ochtend-
groet, hoorde ik de stokoude 
man achter mijn rug: “nog 20!”.

Ik was al weer een stuk verder 
en de tijd voor uitleg vragen 
was voorbij. “Ach, laat ook 

maar”, dacht ik. Een lekker rit-
me wil je tenslotte niet graag 
onderbreken. Maar wat be-
doelde hij nou. Minuten, me-
ters, kilometers, jaren…Al da-
gen pijnig ik mijn hersens en ik 
kom er niet achter. Ik kan geen 
plausibele verklaring verzin-
nen… De man was gebogen, 
half kaal en droeg een stok. 
Heb ik nog 20 jaar te gaan, 
voordat ik er aan toe ben zoals 
hij. Dacht ik een moment van 
jaloezie in zijn ogen te bespeu-
ren, toen ik hem passeerde. 
Maar dat is onzin. Bovendien is 
20 jaar veel te vrijgevig...

Minuten zou kunnen. Het was 

redelijk aan het begin van het 
bos. De meeste mensen lopen 
misschien een half uurtje. De 
man dacht dat ik er waarschijn-
lijk net 10 minuten op had zit-
ten… Of toch 20 kilometer en 
dacht hij dat ik trainde voor de 
halve marathon. Ja, dat zal het 
wel zijn. Afgaande op mijn ou-
tfit en snelle schoenen kom je 
vanzelf op dat idee. Met mijn 
hipsterbaardje en afgetraind lijf 
erbij is er eigenlijk geen ande-
re conclusie mogelijk. Ja, dat 
moet het zijn… Die man moet 
beschikken over een feilloos 
psychologisch inzicht, wijs ge-
worden door al die levenser-
varing en een scherp oog voor 
detail. Neen, geen twijfel meer 
mogelijk!

Of toch niet. Het was wel heel 
warm. Als ik heel eerlijk ben, 
kwam de stoom al wel een 
beetje uit mijn oren en vlogen 
de zweetdruppels in het rond. 
Rood aangelopen en met be-
slagen brillenglazen, zal het 
er niet florissant hebben uit-
gezien. Die strompelende en 
half vallende manier van lopen 
maakt het er ook niet beter 
op. Sterker nog, het maakt het 
beeld compleet van iemand, 
die echt totaal aan het eind van 
zijn latijn is. “Nog 20 meter”… 
en dan stort ie ter plekke neer 
zal hij cynisch gedacht heb-
ben...

Wijdemeren
informeren

Beeldvormende sessie Kansen benutten 
mobilieteitsopgaven

Datum: dinsdag 31 augustus 2021

Aanvang: 20:00 uur

Presentatie kansen benutten mobiliteitsopgaven

a. Presentatie over de (regionale) opgaven mobiliteit door

    Jordy van Slooten (programmacoördinator mobiliteit) en 

    Rowena Kuijper (strategisch adviseur fysiek domein) Regio 

    Gooi en Vechtstreek.

b. Stellen van vragen over de presentatie

Beeldvormende sessie Economische agenda 
Wijdemeren

Datum: dinsdag 31 augustus 2021

Aanvang: 21:00 uur

Presentaties economische agenda

a. Welkomstwoord door Jos Kea, Wethouder financiën, 

    economische zaken en onderwijs.

b. Presentatie Regionale trends/ontwikkelingen door

    Robert Tieman, VNO NCW.

c. Presentatie over de kansen & uitdagingen voor het lokale 

    bedrijfsleven door Dik van Enk, Ondernemend Wijdemeren.

d. Presentatie focuspunten economische agenda door

    Natasja Zak en Pascal Spijkerman, Ondernemersmanagers.

Beeldvormende sessie Toekomstig
gemeentehuis Wijdemeren 

Datum: donderdag 2 september 2021 

Aanvang: 20:00 uur

Presentatie toekomstige gemeentehuis Wijdemeren

a. Inleiding door Jos Kea, wethouder financiën,

    economische zaken en onderwijs.

b. Presentatie toekomstige gemeentehuis Wijdemeren door 

    Peter Buijs, projectleider en wethouder Jos Kea.

c. Stellen van vragen over de presentatie.

d. Afsluiting.

Agenda’s beeldvormende sessies  

De beeldvormende sessies worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  
hilversum@easysit.nl

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

Het uitschuifbare deel komt 
geheel naar voren waardoor 
de bank strak tegen de wand 
geplaatst kan worden.
• 50 kleuren stof en rundleder mogelijk
• Compact design
• Strak tegen de muur aan te plaatsen
• Relaxfunctie per zitting
• Ook als vaste bank
• Op maat gemaakt

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

Openingstĳ den showrooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee
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● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Een Easysit sta-opstoel 
op maat, al vanaf € 795,-
• 5 jaar complete garantie

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk! 06-20147467   Showroom Hilversum

Jordy Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Profi teer t/m 1 september!

INRUILKORTING XL
Easysit B80

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

Op maat gemaakt, van S tot XXL

Kom naar de ruime showroom
en pro� teer van onze actie!

Ultiem zitcomfort!

Easysit D65Easysit DS695Easysit Madrid

Easysit A90

Ultiem zitcomfort!

Easysit D72
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Wijde Gat concert
KORTENHOEF
Binnenkort is het weer zo 
ver. Op zaterdag 11 sep-
tember zal de editie 2021 
van het Wijde Gat Concert 
plaatsvinden.

Vanaf 17.30 uur zullen de eer-
ste klanken te horen zijn op 
de schitterende locatie van 
het Wijde Gat. Het concert is 
gratis toegankelijk, al zal wel 
een vrijwillige bijdrage worden 
gevraagd om deze traditie 
de komende jaren te kunnen 
voortzetten. U bent van harte 
welkom met een boot zonder 
motor. Bij de ingang van het 
Wijde Gat aan de zijde van 
het Hilversums Kanaal zal het 
mogelijk zijn om gesleept te 
worden. Hou deze datum vrij 
in uw agenda. Nadere mede-
delingen volgen.
   

Training Mindfulness van start bij Viore
REGIO
Tijdens en na de behan-
deling van kanker kan het 
moeilijk zijn om het leven 
weer op te pakken. Dat 
kan ook gelden voor naas-
ten van kankerpatiënten, 
en ook voor nabestaan-
den. Voor hen start er op 
maandag 20 september 
weer een training mindful-
ness bij Viore.

Mindfulness helpt als je moei-
te hebt om tijdens en na de 
behandeling het leven weer 
op te pakken. Je kunt gecon-
fronteerd worden met klach-
ten van allerlei aard, zoals 
vermoeidheid, angst, som-
bere gedachten, piekeren, 

slapeloosheid of concentra-
tieverlies. Mindfulness is één 
van de mogelijkheden die in 
deze situatie kan helpen om 
zowel mentaal als fysiek fitter 
en evenwichtiger te worden 
en daarmee meer balans (te-
rug) te vinden in het dagelijk-
se leven.

De trainingen worden bege-
leid door een ervaren gids van 
Viore. Kosten voor deelname: 
€40,- voor 8 bijeenkomsten, 
om de week op maandag, 
vanaf 13.30 uur. Voor infor-
matie en aanmelden: aan-
melden@viore.org, bel 035 
685 35 32 of kijk op viore.org/
agenda.

Viore open
Bij Viore staan de deuren aan 
de Oosterengweg 44 open op 
alle werkdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur. Zonder afspraak 
of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een luis-
terend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een 
(telefonische) afspraak ma-
ken voor individuele gesprek-
ken over bijvoorbeeld levens-
vragen, omgaan met verlies, 
kanker en werk en financiële 
en erfrechtelijke zaken. Zie 
voor meer informatie ook de 
website: www.viore.org.

   

Ontspannen met stoelyoga
LOOSDRECHT
De thema-ochtenden in 
de Bibliotheek van Loos-
drecht gaan weer van 
start. De eerste woens-
dagochtend in september 
zal er stoelyoga worden 
gegeven, een vorm van 
yoga die voor iedereen 
ontspanning biedt.

Stoelyoga is een laagdrem-
pelige vorm van yoga. Het 
tempo is laag en de oefenin-
gen zijn eenvoudig. In de les 

oefenen we met ademhaling, 
versterking, lichaamshou-
ding, concentratietechnieken 
en meditatie. Je wordt je be-
wust van je lichaam en je 
leert stress en vermoeidheid 
eerder herkennen. Ontspan-
nen en genieten staat voorop. 
Stoelyoga is geschikt voor 
iedereen: jongeren, ouderen 
en mensen met een beperkte 
bewegingsvrijheid. Ook voor 
mensen die moeten herstel-
len na een operatie is dit een 
ontspannen manier van bezig 

zijn. De stoelyoga wordt ge-
geven op woensdagochtend 
1 september van 10.00-12.00 
uur in de bibliotheek van 
Loosdrecht. Deelname aan 
deze activiteit is gratis, maar 
er is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar.
Meld je daarom aan via
bibliotheekgooienmeer.nl.
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At Your Service
WIJDEMEREN
Hebt u iets te vieren? Dan 
is At Your Service wellicht 
iets voor u. At Your Ser-
vice verzorgt de complete 
bediening voor uw feest/
partij of evenement en 
helpt u graag met het advi-
seren van inkopen, het in 
contact brengen met cate-
raars en zij assisteren u bij 
de opbouw en de aankle-
ding van uw evenement.

Oprichtster Fabiënne van 
Kolck (22 jaar) is een van de 
jongste ondernemers van Wij-
demeren. “Als kind vond ik het 
al leuk om tijdens verjaarda-
gen iedereen te voorzien van 
een hapje en een drankje. Je 
zou misschien wel kunnen 
zeggen dat dit werk altijd al in 
mij heeft gezeten.” Wat begon 
als een vriendendienst is nu 
uitgegroeid tot een succesvol 
bedrijf met tien professionele 
serveersters.

Voorafgaand aan uw evene-

ment helpt het team van At 
Your Service u met het advi-
seren van inkopen zoals de 
dranken, ingrediënten en an-
dere benodigdheden om uw 
feest compleet te maken en 
te doen slagen. Ook helpen 
zijn met het in contact bren-
gen met diverse cateraars. 
Tijdens uw evenement zul-
len de gastvrouwen u en uw 
gasten verwelkomen met een 
welkomstdrankje, waarna zij 
ervoor zullen zorgen dat de 
glazen de rest van de dag 
en/of avond gevuld blijven. 
Doordat de hapjes worden 
rondgebracht, de cocktails uit-
geserveerd worden en er tus-
sentijds voor gezorgd wordt 
dat uw evenementlocatie er 
spic en span blijft uitzien, kunt 
u optimaal genieten van uw 
evenement. Ook het oprui-
men en schoonmaken neemt 
At Your Service na afloop voor 
u uit handen.

Fabiënne is ook vaste gast-
vrouw op The Antonia Lounge 

boat te Loosdrecht. Hier ont-
vangt zij alle gasten die een 
dagje mee varen en genieten 
van de prachtige Loosdrecht-
se plassen. Deze jonge onder-

neemster is overal inzetbaar 
en weet echt van aanpakken.
Organiseert u een verjaar-
dag, bruiloft, housewarming, 
bedrijfsfeest of een ander 

evenement waar u bediening 
bij kunt gebruiken? Kijk dan 
voor meer informatie op: htt-
ps://www.atyourservice-gast-
vrouw.nl

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

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 fi nancieel 
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 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


