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Jaarmarkt Loosdrecht telde voor twee
Door: Kim Tomei

LOOSDRECHT
Het is een jaarlijkse traditie 
in Loosdrecht: de jaarmarkt 
op de laatste woensdag van 
augustus. Vorig jaar kon dit 
evenement, vanwege de 
Coronamaatregelen, helaas 
geen doorgang vinden. Dit 
jaar werd dat dubbel en 
dwars ingehaald.

De jaarmarkt zag er wel iets 
anders uit: de kraampjes ston-
den grotendeels aan één kant 
van de weg opgesteld, om 
bezoekers zoveel mogelijk de 
ruimte te geven om 1,5 meter 
afstand te bewaren. Bij som-
mige kraampjes lukte dat beter 
dan bij de andere. Soms hoor-
de je iemand verzuchten dat er 
écht afstand gehouden diende 
te worden. Het deed geen af-
breuk aan de gemoedelijke en 
fijne sfeer, kenmerkend voor 
deze jaarmarkt.

De braderie had voor ieder wat 
wils. Zo kon je er een fonkel-
nieuwe koekenpan bemachti-
gen, of een mooie messenset. 
Er waren vele kraampjes met 
tassen, armbanden, al dan 
niet zelf gemaakt. Ook kleding-
kraampjes waren ruimschoots 
vertegenwoordigd. De kinde-
ren werden niet vergeten, er 
waren meerdere kraampjes 
met ‘fidgettoys’, veelal siliconen 
vormpjes met een rondjes die 
in en uit te drukken zijn. Je zou 
denken dat één of twee van 
dergelijke speeltjes genoeg zijn 
per kind, maar niets is minder 
waar. Elk vormpje, de één nog 
groter (of juist kleiner) dan de 
andere moet bemachtigd wor-
den. Het liefst ook in meerdere 
kleuren. Een waar goudmijntje 
voor de verkoper.

Eenieder die dat wilde, kon een 
plukje haar laten invlechten met 
de mooiste kleurtjes. Razend-
snel is je haar mooi versierd!

Op het plein tegenover de 
bakker konden kinderen een 
rondje in de draaimolen, of 
hun kunsten vertonen op een 
‘bungee-trampoline’. Een grote 
trampoline, waar je, vastzittend 
aan elastieken rond de middel, 
enorme hoge sprongen kon 
maken. De ene salto was nog 
indrukwekkender dan de ande-
re.

Poffertjes niet aan te slepen
Het weer hielp goed mee. Tot 
18.00 uur was het een warme, 
zonnige dag. Daarna betrok het 
een beetje en zorgde een spet-
ter hier en daar voor wat ver-
koeling. Na al dat geslenter en 
gespeel krijg je flinke trek. Ook 
daar is aan gedacht. Zo kon je 
naast de draaimolen een lekke-
re suikerspin halen, verderop, 

op de Lindelaan, waren heer-
lijke poffertjes verkrijgbaar. Een 
portie van 10 poffertjes voor 
€4,00! Dat is een beste prijs, 
maar je kreeg daarvoor in ruil 
echte oud-Hollandse poffertjes. 
Heerlijke vers met een flinke 
laag poedersuiker én natuurlijk 
een klontje roomboter. De pof-
fertjes waren in trek, want rond 
19.00 uur (de markt duurde tot 
21.00 uur), waren de dames 
van de poffertjeskraam bijna 
door hun beslag heen. Geluk-
kig was de snackbar om de 
hoek ook open, dus niemand 
hoefde met een rammelende 
maag te vertrekken.

Het enige ongemak dat door 
een aantal bezoekers werd er-
varen, was dat je bij de mees-
te kraampjes niet kon pinnen. 
Contant geld is iets wat niet 
alledaags meer is en zo liepen 
flink wat mensen te zoeken 
naar een pinautomaat. Al met 
al was het een fijne dag. De 
jaarmarkt had een jaartje in te 
halen, dat is ruimschoots ge-
lukt!

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

Uw woning verkopen?
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis

waardebepaling en verkoopadvies

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Moeite uw droomwoning te vinden? 
Wij helpen u verder!
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Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Maandag 30 augustus 
is de nieuwe

Albert Heijn aan de 
Bodemanstraat in

Hilversum geopend!

Kom langs
en bewonder
de nieuwe
winkel!

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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
 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.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in 
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
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

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 

10.00 uur voor verschijning. 
Het tarief is € 1,55 per

gedrukte regel

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Lunch, koffi e, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Meditatie workshop
3 x 4 uur, start 26/09 

www.egoloog.nl/simpelzen/

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Hele week:

Ardenner Varkenshaasjes
Met brie en Ardenner ham

Boeren Leverworstje
Lekker grof en pittig gekruid

Super Sucadelappen
Heerlijk suddervlees van het
Limousin rund

100 gram

300 gram

300 gram

€ 2,25

€ 2,25

€ 7,98

Geldig van donderdag 2 september t/m woensdag 8 september
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‘Boodschappenaffaire’ afgesloten 
bij hoogste rechter
Wethouder Van Rijn: “We kunnen ons vinden in deze uitspraak”

WIJDEMEREN
Een inwoonster van Wijde-
meren hoeft slechts 2835 
euro terug te betalen aan 
de gemeente, omdat zij bij-
stand ontving en tegelijk 
jarenlang boodschappen 
van haar moeder kreeg. 
En niet ruim 7000 euro zo-
als Wijdemeren vorderde. 
Dat heeft de Centrale Raad 
van Beroep vorige week 
maandag geoordeeld. De 
gemeente draait wel op 
voor de proceskosten van 
ruim 4000 euro en kreeg 
bovendien een boete van 
€200 vanwege onrechtma-
tig huisbezoek.
Volgens de rechter had de 
vrouw niet voldaan aan de in-
lichtingenplicht waarbij ze had 
moeten melden dat zij stelsel-
matig boodschappen via haar 
moeder ontving. Het was dan 
ook terecht dat de gemeen-

te haar bijstand verlaagde. 
Maar Wijdemeren kon slechts 
bewijs leveren voor een jaar 
en 4 maanden onterechte uit-
kering en niet drie jaar zoals 
de gemeente betoogde, zegt 
de rechter. Daarom hoeft de 
vrouw niet het volledige be-
drag te betalen.

Auto en motor
De inwoonster kreeg vanaf 
2015 een uitkering en had 
ook recht op toeslagen, aldus 
de gemeente. In 2018 bleek 
dat zij sinds 2015 geen aan-
toonbare uitgaven voor le-
vensonderhoud had gedaan, 
maar wel in het bezit was van 
een auto en een motor. “Uit 
het duurdere segment”, vol-
gens de gemeente. Mensen 
die in de bijstand zitten, zijn 
verplicht om veranderingen in 
hun vermogen (het bezit van 
de auto) en hun inkomen (de 

gratis boodschappen) te mel-
den. De gemeente schatte de 
waarde van de geschonken 
boodschappen op basis van 
het Nibud, omdat de vrouw 
daarover ondanks aandrin-
gen geen gegevens verstrek-
te. Dat bedrag komt uit op 
7039,96 euro. De gemeen-
te legde geen boete op. De 
rechter gaf de gemeente in 
2019 gelijk, maar de inwoon-
ster ging tegen deze uitspraak 
in hoger beroep.

Tweede Kamer
Eind vorig jaar kreeg de kwes-
tie veel landelijke aandacht. 
De Tweede Kamer steunde in 
februari van dit jaar een voor-
stel van verschillende partijen 
waarin werd gesteld dat men-
sen in de bijstand jaarlijks tot 
1200 euro aan giften mogen 
ontvangen zonder gekort 
te worden op hun uitkering. 

Volgens de Kamer laat deze 
zaak zien dat de regels soms 
erg hard uitpakken.

Reactie wethouder Van Rijn
Wethouder Rosalie van Rijn 
bracht een statement uit: De 
gemeente heeft terecht een 
deel van de bijstandsuitkering 
teruggevorderd. De betref-
fende boodschappen worden 
door de rechter gezien als 
een kostenbesparing op de 
uitkering en niet als een gift. 
Wethouder Van Rijn: “We 

kunnen ons vinden in deze 
uitspraak. Het is goed dat we 
de zaak nu kunnen afsluiten. 

Het is voor alle partijen een 
zaak met veel impact. De uit-
spraak is heel helder, waar-
door wij ons allemaal kunnen 
richten op de toekomst”. De 
uitspraak geeft duidelijkheid 
over de kaders en de ruimte 
van de wet. Het is daarmee 
van betekenis voor álle ge-
meenten en mensen die voor 
hun inkomen afhankelijk zijn 
van de overheid.

VVD pleit voor aanstellen zorgcoördinator
WIJDEMEREN
In het verkiezingspro-
gramma voor de periode 
2018-2022 had de VVD als 
een van de speerpunten 
gezet, dat zorg toeganke-
lijk moet zijn voor iedereen 
en dat zorgtaken moesten 
worden uitgevoerd via 
laagdrempelige, goed toe-
geruste en bereikbare so-
ciale wijkteams.

Hoewel er zeker stappen zijn 
gemaakt op dit punt en de 
VVD niets ten nadele van de 
medewerkers van het sociaal 
domein wil zeggen, is de VVD 
van mening dat het nog beter 
kan, sterker nog, dat het nog 
beter moet. Dit wordt onder-
schreven door het recent ge-
publiceerde Monitor Sociaal 
Domein: ruim 90% is tevre-

den met hoe de aangeboden 
hulp aansluit bij de hulpvraag. 
Maar ook duidelijk wordt dat 
men niet goed weet hoe en 
waar men terecht kan met de 
hulpvraag. Zo weet ruim 47% 
niet dat een onafhankelijke 
cliëntondersteuner je hierbij 
kan ondersteunen en helpen 
bij het proces. Het is duidelijk 
dat de toegankelijkheid van 
zorg nog steeds aandacht 
vereist.

Persoonlijk
Vaak hebben mensen al lang 
hulp nodig als ze aankloppen 
bij de gemeente, maar dat ze 
een zekere schroom hebben 
om hulp te vragen. De erva-
ring leert ook dat er vaak al 
wat leed vooraf gaat voor-
dat er hulp wordt gevraagd. 
De procedure is nu zo dat je 

gevraagd wordt om een for-
mulier in te vullen en aan te 
geven, met heel persoonlijke 
details, wat er aan de hand 
is. Als ervaringsdeskundige 
weet ik als geen ander dat er 
een zekere schroom bij komt 
kijken om je hele hebben en 
houden op te sturen naar de 
gemeente, niet wetend wie 
dit gaat lezen, wat er gaat 
gebeuren. Ik weet zeker dat 
als ik iemand direct aan de 
lijn had kunnen krijgen, dit 
persoonlijke contact mij had 
geholpen bij het proces en de 
emoties die hiermee gepaard 
gaan.

Daarom zal de VVD in haar 
verkiezingsprogramma voor 
de periode 2022-2026 voor-
stellen om een zorgcoördi-
nator aan te stellen, dit in 

navolging van de twee dorps-
coördinatoren die in 2018 zijn 
aangesteld en die met veel 
succes rechtstreeks contact 
hebben met onze inwoners en 
ze helpen hun weg te vinden 
wanneer ze bepaalde vragen 
hebben. En ditzelfde recht-
streekse contact en onder-
steuning gunnen wij ook onze 
inwoners die een hulpvraag 
hebben.

Profiel
Wat kan een zorgcoördinator 
voor onze inwoners beteke-
nen: Allereerst moet de zorg-
coördinator rechtstreeks via 
een 06 nummer bereikbaar 
zijn. Het moet iemand zijn die 
goede kennis heeft van alle 
benodigde vormen van zorg 
en – net zo belangrijk – hoe 
het proces verloopt. Diegene 

kan jouw verhaal aanhoren 
en je wegwijs maken, zodat 
je direct weet wat je kan ver-
wachten, hoe lang het onge-
veer kan duren en jouw zorg-
vraag helpen verduidelijken. 
En als je het lastig vindt om 
dit proces alleen aan te gaan, 
kun je worden verwezen naar 
een externe cliëntondersteu-
ner die je hierbij begeleidt. De 
zorgcoördinator is niet alleen 
van toegevoegde waarde voor 
diegenen die hulp vragen, 
maar biedt ook ondersteuning 
aan de verschillende teams 
binnen het sociaal domein zo-
dat zij ook klantgerichter kun-
nen werken. Dit kan ernstige 
problemen voorkomen.

Sorrel Hidding-Davey;
VVD Wijdemeren,
tel. 0654377623

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 1 september:

In TV Magazine deze week 
aandacht voor o.a. een zee-
mansgraf in kerk Muiderberg, 
dronebeelden restauratie van 

de vestingwallen in Muiden, 
virtuele toer met ‘de Gooi-
se Moordenaar’, vooruitblik 
op opening Alzheimercafé in 

Gooise Meren en koopjesdag 
in Bussum.
Zie ook: www.gooitv.nl

Meld je aan  
op OERRR.nl

IK WIL OERRR
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VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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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
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Max Verstappen
Tompoucen

4 + 1 gratis

WIJDEMEREN
Regelmatig zullen de bladen worden opgesierd met een Historische Foto 
van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. De 
opening van het seizoen 2021- 2022 is voor de Historische Kring Loosdrecht.

Een prentbriefkaart van een van de meest gefotografeerde plekjes van Loosdrecht: 
de ophaalbrug over de ’s-Gravelandse vaart. In het pand links, waar nu Bar Bistro ‘t 
Bruggetje is gevestigd, was in de 18e-eeuw een herberg met de naam ‘Het rad van 
Avontuur’. Vanaf dit punt vertrok de trekschuit van schipper Dirk Stam via ’s-Gra-
veland en de Looydijk naar de Uitermeer en dan via de Vecht naar Amsterdam. 
De vaarroute naar Utrecht liep via de oostelijke Drecht naar de Vecht. Vandaar de 
ophaalbrug (die overigens eigendom was van het ‘s-Gravelandse polderbestuur). 
Tot lang in de vorige eeuw is het een plek van komen en gaan geweest. De beurt-
schippers Boelhouwer, Hennipman, Portengen en De Ronde brachten leven in de 
brouwerij en eigenaar Piet Dolman van het later genoemde ‘Hotel Vaartzicht’ deed 
goede zaken. Deze was tevens stalhouder en dreef een paardenbus op Hilversum. 
Het hotel werd in 1911 door vuur verwoest. Vanaf 1921 was de heer J. Hoveling 
eigenaar van het café. Hij ging met zijn tijd mee en herschiep het geheel in ‘Ho-
tel-restaurant Vaartzicht’. Tevens verhoogde hij zijn klandizie door te starten met 
een gemotoriseerde busdienst.

Na de aanleg van de vaste brug in de Oud-Loosdrechtsedijk, in 1937, werd de 
naam van het restaurant herdoopt in ‘De Nieuwe Brug’. Tot aan het einde van de 
20e-eeuw liep de rijweg nog direct langs de vaart.
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>   Enquête onderwijs
Gaat uw kind naar de basisschool of middelbare 

school? Doe dan mee met de onderwijsenquête 

van de Regio Gooi en Vechtstreek. Wat is uw 

beeld van het onderwijs, welke zaken vindt u be-

langrijk? Wat is er op dit moment goed geregeld 

en welke onderwerpen hebben extra aandacht 

nodig? Deze informatie helpt scholen en 

gemeenten om aan de juiste dingen te werken. 

Meedoen kan tot 5 september.

Zie voor de enquête www.wijdemeren.nl.

Invullen kost ongeveer acht minuten.

>   Golfclinic voor mensen met 
     beperking 
Op zondag 12 september is er een golfclinic 

voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel 

en beperkingen als Parkinson of MS. De clinic start

om 10.30 uur op de Gooische Golfvereniging in 

Loosdrecht. Deelname is gratis. U kunt zich ook 

inschrijven voor de golfwedstrijd om 11.30 uur. 

Dit kan tot 4 september via

karin@stichtingrevalidatiegolf.com.

Kijk ook op www.unieksporten.nl.

>   Openingstijden vaccinatielocatie
Nu steeds meer inwoners gevaccineerd zijn, 

is het vaccinatiepaviljoen in Huizen sinds deze 

week gesloten. Vanaf september kunt u alleen 

nog op de locatie in Hilversum (Verlengde 

Zuiderloswal, ter hoogte van nummer 5) een 

vaccin halen. Dit kan op maandag, woensdag en  

zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur en op dinsdag 

en donderdag van 18.00-21.30 uur. Op vrijdag 

en zondag is de vaccinatielocatie in Hilversum 

gesloten. U hoeft voor het eerste vaccin geen 

afspraak te maken. Meer info: www.ggdgv.nl

>   Subsidie voor sedumdak
Heeft u al eens nagedacht over een groen 

sedumdak voor op uw garage, aanbouw of

tuinhuis? Nu het nog mooi weer is, is dat een 

ideaal moment om hiermee aan de slag te gaan. 

Het sedum kan in de herfst en winter groeien, 

zodat het in de lente volop tot bloei komt.

De gemeente geeft een subsidie van maximaal 

25 euro per vierkante meter tot een maximaal 

bedrag van 1000 euro, inclusief BTW. De mini-

male afname is zes vierkante meter. De subsidie 

wordt verstrekt op de aanlegkosten en/of het 

materiaal van het groene dak. Meer weten?

Kijk op www.wijdemeren.nl/groendak. 

Wijdemeren
informeren

Phishingberichten
coronasteunpakket

Let op: er gaan phishingberichten rond over het 

ontvangen en aanvragen van financiële regelingen 

uit het coronasteunpakket. Deze berichten zijn nep. 

Kijk voor meer informatie over de steunmaatregelen 

op www.rijksoverheid.nl.

O�  ciële
bekendmakingen

In het weekend van 11 en 12 
september is het weer Open 
Monumentendag. Het thema van 
2021 is ‘Mijn monument is jouw 
monument’. Wees welkom om 
meer te leren over de historie van 
Wijdemeren!

Een aantal historische kringen heeft een 

mooi coronaproof programma samengesteld 

om verhalen uit vervlogen tijden zichtbaar te 

maken. Wat is er te doen? 

‘s-Graveland
Op zaterdag 11 september tussen 13.00 

en 16.30 uur kunt u zich even Louise Six of 

Frans Blaauw wanen tijdens een bezoek aan 

de siertuin en gnoestallen op Gooilust in 

’s-Graveland. Historische foto’s nemen u mee 

naar de tijd dat de buitenplaats zijn beroemde 

verzameling dieren en planten herbergde. 

Naast een kudde gnoes, liepen er ook bizons, 

wisenten, zebra’s, lama’s en struisvogels 

rond. Toen alleen te bezichtigen door de high 

society, nu is iedereen welkom! De leden van 

Historische Kring ‘In de Gloriosa’ vertellen u 

alles over deze bijzondere tijd. 

Locatie:

Zuidereinde 49 ’s-Graveland,

www.natuurmonumenten.nl (zoek op 

Gooilust).

Nederhorst den Berg
Op zaterdag 11 september tussen 11.00 en 

16.00 uur kunt u terecht bij de Historische 

Kring Nederhorst den Berg in de muziektent 

op het dorpsplein. De muziektent vormt het 

hart van én de start voor diverse activiteiten. 

Zo trapt wethouder Rosalie van Rijn om 

11.00 uur de uitbreiding van de ‘Vroeger en 

Nu’-wandeling af. Er komen achttien borden 

bij die door middel van foto’s en verhalen de 

historie van het dorp weer tot leven bren-

gen. Ook is er een historische puzzeltocht 

waarmee u een prijsje kunt winnen. Kleintjes 

kunnen een kleurplaat ophalen bij de Albert 

Heijn en deze op 11 september inleveren 

voor een presentje. 

Locatie:

Dorpsplein Nederhorst den Berg,

www.historischekring.nl.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

1 september 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@be_me_photography55 

Inloopspreekuren
veiligheid weer van start

   11 en 12 september:

   Open Monumentendag 2021 
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> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op 

   bestaande uitbouw (17.08.21)

- Moleneind 12: verbouwen woning (20.08.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 22: plaatsen dakkapel (14.08.21)

- Carl heinrich Knorrlaan 97: bouwen overkap-

   ping en fietsenberging (13.08.21)

- Luitgardeweg 1: plaatsen kozijn (23.08.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 114: kantoor omzetten 

   naar woonfunctie 50% (21.08.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen steiger 

   (19.08.21)

- Veendijk 17a: plaatsen balkon (12.08.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 4a: vervangen woonboot (18.08.21)

- Overmeerseweg 85: aanbrengen buitenisolatie 

   aan de woning (16.08.21)

- Platanenlaan 44: plaatsen dakkapel (19.08.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36a: wijzingen kozijn en plaatsen 

   veranda (13.08.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 22: plaatsen dakkapel (23.08.21)

- Acacialaan 24: plaatsen twee dakkapellen (24.08.21)

- Industrieweg 14: wijzigen gevels (16.08.21)

- Industrieweg 32: vergroten bedrijfswoning (13.08.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: bouwen twee 

   bijgebouwen (19.08.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: plaatsen tuinhuis 

   (13.08.21)

- ter hoogte van Oud-Loosdrechtsedijk 256f: 

   vervangen beschoeiing en steiger (23.08.21)

Nederhorst den Berg
- Platanenlaan 40: plaatsen dakkapel (23.08.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 54c: brandveiliggebruik opvang 

   voor kinderen met een beperking (16.08.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Ankeveen
- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (23.08.21)

Breukeleveen: 
- Herenweg 70: bouwen brug (20.08.21)

- Herenweg 70: renoveren en uitbreiden woning 

   (24.08.21)

’s-Graveland
- Loodijk 15: plaatsen erker (25.08.21)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen reclame 

   (17.08.21)

> Weigering

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan gebruik voormalige ijsclubkantine voor 

   wonen (24.08.21)

O�  ciële bekendmakingen

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 
vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 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 het in werking treden 
van een besluit 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 
Midden-Nederland, 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 de administratie van het Fysiek Domein,
tel. 14 035. 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) 

Bouwen en wonen

Agenda’s commissies september
Commissie Ruimte en Economie

Datum: woensdag 8 september 
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten* 

Voorgestelde Hamerstukken 

8.   Wijziging inspraak verordening

9.   Verklaring van geen bezwaar Hinderdam 1a

Bespreekstukken 

10. Vaststellen omgevingsvisie

11. Aangepast voorstel verkoop Molenmeent

12. Behandelverzoek CDA alternatief brief inwoner

13. Kaders herontwikkeling Jachthaven De Otter

14. Behandelverzoek de Otter VVD

Overig

15. Vragenhalfuur

16. Sluiting  

Gecombineerde commissie Bestuur en Midde-
len en Maatschappelijke & Sociale Zaken

Datum: donderdag 9 september
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken

9.   Normenkader accountant

10. Raadsvoorstel Vergaderschema 2022

11. Verordening blijverslening en aangepaste verordening 

Verzilverlening

Bespreekstukken

12. Organisatie onderzoek Necker van Naem

13. Monitor sociaal domein

Overig

14. Vragenhalfuur

15. Sluiting 

De commissievergaderingen vinden fysiek plaats. Hierbij is

er beperkt plek voor publiek. U kunt zich opgeven

via griffier@wijdemeren.nl.

De commissievergaderingen kunt u live meeluisteren via: 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onder-

werp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk 

op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan 

via griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035.

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het

inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Contact met inwoners is voor de 
politie, brandweer, boa’s en dorpsco-
ordinatoren van groot belang. Vanaf 
september gaan de inloopspreekuren 
veiligheid weer fysiek van start. 

Heeft u vragen over (brand)veiligheid en 

leefbaarheid in uw buurt? De wijkagent, wijk-

brandweer, boa en dorpscoördinator beant-

woorden uw vragen graag. De inloopspreek-

uren worden coronaproof georganiseerd.

Locaties en tijdstippen
De inloopspreekuren zijn iedere laatste dins-

dag, laatste woensdag of laatste donderdag 

van de maand en toegankelijk voor alle 

inwoners:

Kortenhoef en ’s-Graveland

Dinsdag 28 september van 14.00 tot

15.00 uur in de brandweerkazerne aan de 

Eslaan 2A in ’s-Graveland. 

Nederhorst den Berg en Ankeveen

Woensdag 29 september van 14.00 tot

15.00 uur in het sociaal cultureel centrum 

aan de Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg.

Loosdrecht

Donderdag 30 september van 14.00 tot 

15.00 uur in de bibliotheek aan de Tjalk 41 in 

Loosdrecht.

Inloopspreekuren veiligheid weer van start
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Ontspanningstraining bij Viore
REGIO
Bij Viore start op maan-
dag 27 september 2021 
een ontspanningstraining 
voor iedereen die leeft met 
kanker. De training be-
staat uit zeven bijeenkom-
sten en is gebaseerd op 
de Autogene Training, een 
oude methode die bewe-
zen effectief is. De training 
is met name geschikt voor 
mensen met slaapproble-
men. Dit geldt zowel voor 
problemen bij het inslapen 
als met het doorslapen.

Iedereen krijgt oefeningen 
mee naar huis, zodat je onaf-
hankelijk bent van ingespro-
ken bandjes, de methode is 
altijd en overal toe te passen. 
De cursus is laagdrempelig en 
wordt als aangenaam erva-
ren. De training wordt bege-
leid door een ervaren gids van 
Viore. Kosten voor deelname: 
€35,- voor 7 bijeenkomsten, 
eens in de twee weken. Voor 
informatie en aanmelden: 
aanmelden@viore.org, Bellen 
kan ook: 035 685 35 32, of 
kijk op www.viore.org/agenda.

Viore
Bij Viore staan de deuren aan 
de Oosterengweg 44 open op 
alle werkdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur (in september 
tussen 10.00 en 14.00 uur). 
Zonder afspraak of verwijzing 

kunnen bezoekers dan te-
recht voor een luisterend oor 
en voor informatie over het 
uitgebreide aanbod aan acti-
viteiten en lezingen. Bezoe-
kers kunnen ook een (telefo-
nische) afspraak maken voor 

individuele gesprekken over 
bijvoorbeeld levensvragen, 
werk en kanker, omgaan met 
verlies, de impact op naasten 
en financiële en erfrechtelijke 
zaken. 

Zie voor meer informatie ook 
de website: www.viore.org. 
Oosterengweg 44;
1212 CN Hilversum;
Tel. 035-6853532;
info@viore.org.

Werk aan de winkel voor Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het lang verwachte rapport 
van bureau Necker van 
Naem over de organisatie 
van de gemeente Wijdeme-
ren werd vorige week vrij-
dag gepresenteerd door 
burgemeester Larson en 
gemeentesecretaris Heeg. 
De avond ervoor was de 
gemeenteraad tijdens een 
besloten vergadering geïn-
formeerd. Het rapport van 
39 pagina’s legt de vinger 
op een aantal zwakke plek-
ken en toont aan dat het 
hard nodig is om aan de 
slag te gaan met de aanbe-
velingen.

Veel goede voornemens van-
af 2017 om de ambtelijke en 
financiële problemen te lijf te 
gaan, zijn niet voldoende uit-
gewerkt. Er zijn geen harde 
keuzes gemaakt over de rol 
van de gemeente, word je een 
uitvoeringsgemeente die sa-
men met andere gemeenten 
het beleid uitwerkt. Of houd 
je de regie in eigen hand? Bij 

de conclusies staat onder an-
dere dat Wijdemeren teveel 
teammanagers heeft (13) ten 
opzichte van gelijkwaardige 
gemeenten en dat de aanstu-
ring van het ambtelijk apparaat 
niet effectief is. De financiële 
controle kan ook beter. Verder 
schiet de afstemming tussen 
gemeenteraad, B&W en amb-
tenaren tekort.

Meespelende factoren
Het was ook niet makkelijk 
voor de gemeente. Met een 
structureel tekort aan per-
soneel. In 2020 waren er 17 
vacatures op 165 functies, 
inmiddels gaat het beter in 
2021, waar er nog 9 open-
staande banen zijn. Terwijl het 
werk zich maar ophoopte, met 
een stroom aan bouwvergun-
ningen, veel meldingen over 
de openbare ruimte, handha-
vingsverzoeken, dossiers als 
de Porseleinhaven, de corona-
problemen en een grote druk-
te door het ijs op de plassen. 
Het personeelstekort plus een 
hoog ziekteverzuim leidt ertoe 
dat Wijdemeren ruim 2 miljoen 
investeert in externe krachten 

(= landelijk gemiddelde). Ook 
niet onbelangrijk is het feit dat 
de onderzoekers constateren 
dat de medewerkers loyaal 
zijn, niet klagen en elkaar 
willen helpen. De keerzijde is 
dat het lastig is om grenzen te 
stellen.

Aan de slag
Burgemeester Larson is blij 
dat het rapport er ligt. “Nu kun-
nen we op basis van de feiten 
uit het onderzoek het gesprek 

met elkaar voeren over hoe 
het beter kan en wat daarvoor 
nodig is. We zetten in op het 
verbeteren van de bedrijfsvoe-
ring, de sturing en de kwaliteit 
van de besluitvormingsproces-
sen. Wat minder sterk uit het 
rapport naar voren komt en 
wat wel aandacht nodig heeft, 
is dat de werkvoorraden enorm 
zijn toegenomen. Op sommige 
afdelingen tot wel 40%. Om 
vervolg te geven aan de aan-
bevelingen uit het rapport én 

aan onze eigen conclusies 
moeten we actie ondernemen. 
Er zit gelukkig veel veerkracht 
en daadkracht in de organi-
satie en we hebben stappen 
in de goede richting gemaakt 
maar de feiten zijn klip en 
klaar. We moeten aan de slag. 
Het uiteindelijke doel is dat de 
samenleving de vruchten gaat 
plukken van al deze maatrege-
len. Er is werk aan de winkel 
en we kunnen dit met elkaar.”

Viore, centrum voor mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden.

Foto: Burgemeester Larson ‘Werk aan de winkel’ (foto gem. Wijdemeren)
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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
Actie verlengd t/m 8 september!

INRUILKORTING XL
Easysit B80

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

Easysit A160

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

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

Easysit DS703

Easysit D62

Easysit D71

Easysit D64Easysit D72

Easysit A160
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Spannende damweek UPDB 65+ Toernooi
Door: Herman Stuijver

REGIO
Bijna iedereen kijkt likke-
baardend naar het slot van 
de laatste dampartij op vrij-
dagmiddag in buurthuis 
’t Web in Loenen aan de 
Vecht. Het is doodstil, Ber-
ger Ben van der Linden lijkt 
met slechts één dam op 
een kansloze achterstand 
tegen opponent Ruud 
Klaarenbeek met een over-
wicht aan witte damstenen.

Het zweet parelt langs de voor-
hoofden, dan maakt de man in 
het wit een fatale zet. Het wordt 

alsnog remise, applaus voor 
deze spannende apotheose 
van vijf dagen dammen bij het 
UPDB 65+ Toernooi, een dam-
wedstrijd voor pensionado’s uit 
het district Utrecht.

En spannend was het, is de 
algemene opinie van de 18 
(mannelijke) deelnemers tus-
sen 65 en 80 jaar. “Er werd 
hard gestreden, we hebben 
veel mooie wedstrijden ge-
zien”, vertelt Ben van der Lin-
den. Die ook een ereprijs in 
de wacht sleepte. Namelijk 
die van de mooiste combina-
tie. Op vijf damborden staan 
speciale wedstrijdsituaties die 

door wedstrijdleider Paul de 
Heus in sneltreinvaart worden 
uiteen gezet. De ervaren dam-
heren kijken belangstellend en 
geven deskundig commentaar. 
Uiteindelijk wordt met overgro-
te meerderheid de stelling van 
Ben tegen Lucien als ‘beste 
combinatie’ beoordeeld.

De 80-jarige Herman van Wes-
terloo wint de 1e prijs in de 
categorie 75+ en werd derde 
overall. Na Harry de Waard 
(2e) en winnaar Paul de Heus. 
Die uit handen van UPDB- 
voorzitter Harry Vredeveldt de 
wisselbeker mocht ontvangen. 
De spelers worden ingedeeld 

met een rating die ze in de loop 
der jaren hebben opgebouwd, 
hier variërend tussen 700 en 
1100. Winnaar Paul de Heus 
staat op 1076 en speelt voor 
het Utrechtse UDG-Vrienden-
kring. “Het ging zeker niet van-
zelf, dit is een mooi spel met 
tal van verrassende mogelijk-
heden. Het is creatief denken 
in combinatie met ervaring in 
spelsituaties, ik ben hier heel 
blij mee”, zegt het jonkie van 
69. Het toernooi bestond uit 
acht dampartijen waarbij de te-
genstanders door de computer 
werden ingedeeld, volgens het 
zgn. Zwitsers systeem.

Dat Cor Vonk de Troostprijs 
ontving met slechts 4 punten, 
2x remise en 1x winst, doet 
‘m niks. “Ik doe het al jaren, ik 
vind het een machtig spel dat 
me blijft boeien. En dat ik een 
van de minsten ben, vind ik niet 
erg. Ik ga steeds meer vooruit.”

“Dit zouden we vaker moeten 
doen, onderlinge toernooien”, 
zegt Harry de Waard, die ook 
al eens won “dit is zo ontspan-
nen en zinvol. Ik zie uit naar 
de volgende ontmoeting.” Dat 
wordt beaamd door eenieder, 
ook met dank aan sponsor 
Bouwbedrijf Bon uit Loenen 
aan de Vecht.

   

Voetballers en volleyballers staan te trappelen om weer
te beginnen
Michiel van de Bunt ‘Lid zijn van een vereniging is sporten in het kwadraat!’

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Piet Baas en Michiel van 
de Bunt, voorzitters van 
respectievelijk de Loos-
drechtse voetbalclub en 
de Loosdrechtse volleybal-
club (SVL & LOVOC), kijken 
met hun leden uit naar een 
nieuw seizoen sporten met 
de bal.

Piet: “In één woord geweldig 
dat we weer lekker van start 
zijn na die lange coronaperi-
ode. Bij de oefenwedstrijden 
merkte ik al dat niet alleen spe-
lers uitkeken naar de start, ook 
de sfeer langs de lijn was pri-
ma.” “Ook bij ons zijn alle leden 
verheugd dat ze weer mogen 
gaan volleyballen. Het blijft de 
sport die ze het liefst blijven 
doen”, vertelt Michiel. Bij de 
jeugdafdeling van LOVOC is 
er wel verloop in het leden-
aantal, maar de senioren ble-
ven bijna allemaal lid (± 130). 
Bij de voetbalclub was er juist 
groei in het aantal jeugdleden. 
Omdat je in de buitenlucht kon 
blijven trainen en ook waren er 
activiteiten georganiseerd om 
iedereen te betrekken bij de 
club (650 leden, waarvan bijna 
500 spelend). Voorzitter Baas 
is dan ook trots op de inzet 
van veel vrijwilligers op allerlei 
niveaus, met attenties naar de 
sponsors, met nieuwsbrieven, 
enz. “Er was maar één ding be-

langrijk; de blije gezichten van 
de kinderen en het onderlinge 
plezier dat zij beleefden met de 
vriendjes en vriendinnetjes van 
SV Loosdrecht.“

Teamsporten
Samen volleyen is belangrijk 
volgens Michiel van de Bunt: 
“Door corona werden mensen 
verplicht om tot stilstand te 
komen in de vaak toch drukke 
levens. Dit was niet leuk maar 
werd stiekem af en toe toch 
ook wel als lekker ervaren. Na 
verloop van tijd begon men iets 
te missen en dat had alles te 
maken met sociaal contact. 
Het met elkaar samenkomen, 
elkaar vertellen wat je hebt 
meegemaakt, een keer sa-
men lachen of elkaar steunen 
in een moeilijke periode. Dat 
gebeurt allemaal op een ver-
eniging. De vereniging is de 
combinatie van de sportieve 
uitdaging en de sociale binding 
met een team/vriendengroep. 
Mijn inziens heeft corona meer 
dan ooit bewezen dat we een 
vorm hiervan allemaal nodig 
hebben.”

Dat wordt volmondig beaamd 
door Piet Baas: “Het sporten 
en bewegen heeft een zeer po-
sitief effect op de gezondheid 
van mensen en het voorkomt 
ook gezondheidsklachten. Wat 
is er niet leuker dan om dit in 
teamverband te doen. Er wor-
den dan ook contacten gelegd. 

Sporten in teamverband zorgt 
ook voor zelfvertrouwen, leren 
samenwerken en discipline. 
Een sportvereniging vind ik 
juist de plek om dit allemaal 
gezamenlijk te ervaren.”

Het oude normaal
Of 2021-2022 een terugkeer 
betekent naar het ‘oude nor-
maal’? Piet: “Een lastig te be-
antwoorden vraag. Het blijft 
koffiedik kijken. Het virus kan 
ineens weer toeslaan. Per-
soonlijk hoop ik het natuurlijk 
wel, en is het ‘oude normaal’ 
weer van harte welkom.” “Aan 
het begin van het seizoen zul-
len we ontdekken hoe we met 
elkaar weer onze sport gaan 
beleven en wat blijft er plakken 
van de coronamaatregelen. 
Geven we elkaar straks alle-
maal weer een hand voor en 
na de wedstrijd of komt daar 
iets nieuws op afstand voor 
in de plaats. Daarnaast zullen 
de oude gewoonten ook weer 
snel hun intrede doen, denk ik. 
Het zou mooi zijn als we met 
z’n allen de goede dingen uit 
deze tijd meenemen”, meent 
Michiel.

Piet Baas wil nog kwijt dat hij 
blij is met de samenwerking 
met de volleyballers die ook 
gebruik konden maken van de 
beachvolleyvelden op sport-
park Hallinckveld. “Sport bindt 
ons tenslotte allemaal.”

Foto: Piet Baas (boven) en 
Michiel van de Bunt (onder)
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Woonvisie Wijdemeren en Wonen 
in de Horstermeer
Ingezonden brief

Na het lezen van de woonvi-
sie Wijdemeren heb ik enkele 
weken geleden de lezers om 
reacties gevraagd op mijn 
idee van grondruil, waardoor 
Wonen in de Hostermeer wel-
licht mogelijk zou kunnen wor-
den. ( Zie archief Nieuwsster 
d.d. woensdag 14 juli 2021 
pag. 4). Ik heb hierop tiental-
len reacties ontvangen. De 
meeste positief, een enkeling 
met bezwaren.

Inmiddels heb ik spreektijd 
aangevraagd tijdens de Ruim-
telijk Ordening en Economie 
vergadering van de gemeen-
teraad op 8 september a.s. 
Deze vergadering kunt u op 
de website van de gemeente 

meeluisteren.
In de woonvisie van de ge-
meente stonden 2 opmerkin-
gen die mijn aandacht trokken 
en waar ik een idee voor naar 
de gemeenteraad heb ge-
stuurd. In de woonvisie staat 
dat de gemeente: 1-flexibiliteit 
in wonen wil onderzoeken en 
2-de omgevingsverordening 
2022 wil herzien.

Voor punt 1 heb ik voorge-
steld om samen met de par-
keigenaren te onderzoeken of 
wonen in een recreatiewoning 
kan worden toegestaan. Voor 
punt 2 heb ik voorgesteld om 
via grondruil van gebieden die 
ter discussie staan, zoals Ter 
Sype, Molenmeent in Loos-

drecht , Groenewoud, Zuid 
fase 8 en de Smeerdijkgaar-
de in Kortenhoef, Nederhorst 
Noord, e.a. terug te geven 
aan de natuur in ruil voor 
een groot weiland gebied 
in de Horstermeer aan de 
kant van het Hemeltje, waar 
dan nieuwbouw van ca 2000 
grondgebonden woningen 
voor starters, gezinnen en ou-
deren kunnen worden gereali-
seerd. Natuurlijk met winkels, 
zorgcentrum, zonnepark, veel 
groen en duurzame goedko-
pe woningen voor onze inwo-
ners. Waarbij tevens aan het 
Hilversumse kanaal recrea-
tiefaciliteiten kunnen worden 
benut en er een directe ont-
sluiting van verkeer naar de 
N201 mogelijk is.

Ik ben zeer benieuwd hoe de 
verschillende politieke par-
tijen hier een standpunt over 
in willen nemen. Ik zal aan u 
mijn bevindingen in een van 
de komende weekbladen ken-
baar maken.

Ton Koster

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Jouw politieke talenten inzetten  voor Wijdemeren?
Als commissie- of raadslid bij PvdA-GroenLinks  kun je echt wat 

betekenen!
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De  

voorbereidingen daarvoor zin in volle gang. De PvdA en GroenLinks 
in Wijdemeren  werken daarbij  samen met één lijst en één 

verkiezingsprogramma.
We maken graag kennis met mensen die in de gemeente politiek 

iets concreets willen doen met hun talenten en idealen.
PvdA-GroenLinks zet zich in voor onder andere:

    •  Meer sociale en betaalbare woningen, 
    •  Een groene en duurzame gemeente,
    •  Goede zorg,
    •  Zeggenschap voor inwoners.

Wil jij je net als Stan, Ram en Nelleke inzetten om sociale en 
duurzame thema’s te vertegenwoordigen in de lokale politiek?
Om deze onderwerpen hoog op de agenda van de gemeente te 

krijgen hebben we jouw hulp nodig. 
Wij maken graag kennis! 

Daarvoor kun je een email sturen naar Lia Moote, 
liamoote@hetnet.nl 

(zie ook www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl)

Durf jij het aan?
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Uniek event op Sypesteyn
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Voor de liefhebbers van 
muziek en culinair: op vrij-
dag 10 september vindt hét 
event van het Gooi plaats 
in Loosdrecht. Kasteel 
Sypesteyn gaat het decor 
zijn van het feest waar ie-
dereen aan toe is: Liberty 
Loosdrecht! Vanaf 18.30 
uur wordt u welkom gehe-
ten met een glas bubbels in 
de tuin van het kasteel. Er 
zijn diverse arrangemen-
ten. Nu ook met Only Party 
Tickets voor de mensen die 
wel willen dansen, maar de 
hapjes en drankjes vooraf 
overslaan. Swingen met 
Sonny’s Inc. Live Band.

U kunt eten op hoogstaand cu-
linair niveau met een drie-gan-
gen- menu en ondertussen ge-
nieten, met een goed glas in de 
hand, van het Crooner Concert. 
Sonny’s Inc. Live Band speelt 
muziek van o.a. Frank Sinatra, 
Michael Bublé, Robbie Wil-
liams, Lionel Richie, Kool and 
the Gang, Earth Wind and Fire, 
Miami Sound Machine en vele 
andere 70’s, 80s en 90s hits.

Voorproefje
Op een mooie zaterdagavond 
in augustus was er een aan-
lokkelijk voorproefje van wat 
u muzikaal te wachten staat. 
Loungeboat Antonia van ka-
pitein Steven Voorn voer met 
een deel van de band over de 
Loosdrechtse plassen. Het was 
overal feest. Van het Terras aan 
de Plas via Porto naar de Ha-
venClub bij de Porseleinhaven, 
mannen en vrouwen konden 
niet stil blijven staan, de swin-
gende klanken van Sonny’s 
Inc. begeleidden dansbewe-
gingen in talloze variaties. Son-
ny sprong op de kade, gevolgd 
door z’n drie achtergrondzang-
eressen en het was een party! 
Van de Loveboat Cruise Med-
ley tot de sexy Sex Bomb, de 
terrassen konden de verleiding 
niet weerstaan, wie bewegen 
kon bewoog. ‘Dreadlock Holi-
day’ of ‘Caballero’, ritmisch en 
melodieus, topklanken voor 
jong en oud. Dat belooft wat 
voor de 10e op Sypesteyn.

Meer informatie en alle tickets 
vind je op https://libertycon-
certs.eventgoose.com.

Foto: Captain Steven Voorn & 
Crooner Sonny

Open dag Oecumenische Streek Gemeente 
Kortenhoef
KORTENHOEF
Kom zaterdag 9 oktober 
een praatje maken of snuf-
fel op de kunst-, curiosa- 
en brocantekraam en de 
boekenmarkt, of proef een 
hapje uit diverse culture-
le keukens. Op de Open 
Dag van de Oecumenische 
Streek Gemeente. U vindt 
de OSG bij het Oude Kerk-
je aan de Dijk, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef.

Wie en wat is de Oecumeni-
sche Streek Gemeente (OSG) 
en hoe verbindt zij zich met 
het leven van alledag? Of u 
nu komt voor de boeken- en 
curiosamarkt, de hapjes of 
meer wilt weten over de OSG, 

u bent altijd welkom. We zijn 
er tussen 10:00 en 16:00 uur, 
zowel in de kerk, buiten, naast 
de kerk als in de Blokhut ach-
ter de kerk. Op deze Open dag 
is er voor bewoners van Kor-
tenhoef e.o. gelegenheid om 
nader kennis te maken met de 
OSG. Ontdek dat de OSG aan 

de diensten vormgeeft op het 
raakvlak van religie en cultuur 
en ruimte maakt voor mensen 
om op hun eigen wijze het 
geloof te beleven. Voor meer 
info: www.osg-kortenhoef.nl

Foto: Interieur Oude Kerkje 
(Annette Kempers)

   

Wijde Gat Concert met kwintet 
Derk de Kloet
KORTENHOEF
Op zaterdag 11 september 
om 17.30 uur zal de zeven-
de editie van Het Wijde Gat 
Concert plaatsvinden. Het 
initiatief voor dit concert in 
de natuur dateert uit 2011, 
waarna in 2012 de eerste 
editie kon plaatsvinden. 
Soms gooiden de weergo-
den roet in het eten, maar 
de meeste jaren kon het 
concert doorgang vinden. 
Ook dit jaar kunt u op za-
terdag 11 september vanaf 
12.00 uur op de website 
van het Wijde Gat Concert 
(www.wijdegatconcert.nl) 
zien of het concert door-
gaat. Hou deze middag vrij!

Swingend trio, aangevuld 
tot kwintet
Dit jaar zal een swingend trio 
voor u optreden met een gro-
te lokale inbreng. Niet alleen 
zanger Derk de Kloet komt uit 
Kortenhoef, maar twee andere 
dorpsgenoten, Lucas Jansen 
op slagwerk en Ben Schouten 
van der Velden op trombone 
zullen het trio aanvullen. Dat 
trio bestaat naast Derk de 
Kloet uit Wilco Koster en Bo-
ris Oostendorp. Zij vormen de 
basis voor het optreden op 11 
september en zij hebben aan-
gegeven dat zij zich bijzonder 
verheugen op een optreden 
voor u op deze unieke locatie 
op het water.

Derk de Kloet zingt het swin-
gende repertoire, afgewisseld 
met ‘Saloon songs’ uit de tijd 
van zinderende nachtclubs en 
ballrooms. Zingen doet Derk 
al sinds zijn 11e jaar, toen hij 
bij Kinderen voor Kinderen 
begon. Rock & Roll en het Big 
Band repertoire hebben hem 
op jonge leeftijd gegrepen en 
daar is hij mee verder gegaan. 
De presentatie van deze 7E 
editie van het Wijde Gat Con-
cert is in vertrouwde handen 
van een andere dorpsgenoot, 
te weten Co de Kloet, bekend 
als musicus, componist, radio-
maker, muziekdocent en mu-
ziekproducer.

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
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78e Schippersdag Loosdrecht?
LOOSDRECHT
Het bestuur van Stichting 
Schippersdag Loosdrecht 
staat ook dit jaar voor een 
grote uitdaging: laten we 
Schippersdag doorgaan of 
moeten we een jaarlijkse 
traditie wederom een jaar 
overslaan.

Uitgaande van de huidige re-
gelingen, voorwaarden en 
beperkingen alsmede de 
verwachting dat deze per 20 
september a.s. wellicht verder 
verruimd worden, denken wij 
dat het mogelijk moet zijn om 
dit jaar de 78ste Schippers-
dag Loosdrecht op dinsdag 21 
september a.s. door te kunnen 
laten gaan. Echter: wij blijven 
een voorbehoud maken voor 
de landelijke voorwaarden 
waaronder een evenement 
mag plaatsvinden. Wij zijn 
dus alvast begonnen met de 
voorbereidingen. Gelijk voor-
gaande jaren, zal dit ook dit 
jaar plaatsvinden bij GWV De 
Vrijbuiter aan de Loosdrechtse 
Plassen. Schippersdag Loos-
drecht is hét zeilevenement 
voor bedrijven die in Wijdeme-
ren (of aan de Loosdrechtse 
Plassen) gevestigd zijn en af-
finiteit met de watersport heb-
ben. Dit is dé gelegenheid om 
als bedrijfseigenaar en/of per-
soneel met elkaar in ontspan-
nen, sportieve sfeer lekker een 
dagje uit te waaien.

Inschrijven
U zeilt een ochtend- en een 

middagwedstrijd die wordt 
onderbroken voor een heer-
lijke lunch met de traditionele 
blauwe hap in het clubhuis van 
GWV De Vrijbuiter. De dag 
wordt afgesloten met de gezel-
lige prijsuitreiking onder genot 
van een hapje en een drankje.
Met medewerking van ver-
schillende verhuurbedrijven op 
Loosdrecht, zijn er ca. 30 zeil-
boten (polyvalken) beschik-
baar. Hierdoor is de inschrijving 
beperkt. U kunt inschrijven tot 
8 september a.s. Het inschrijf-
formulier staat op de website 
www.schippersdagloosdrecht.
nl waar ook meer informatie 
en historie van Schippersdag 
Loosdrecht staat. Voor vragen 
kunt u bellen met Harry van Tol 
06-30054114 of mailen naar 
schippersdag@gmail.com. 
Graag tot ziens op de derde 
dinsdag in september!

Sponsoren gezocht
Naast de financiële bijdrage 
door de deelnemers, zijn wij 
zoals ieder jaar op zoek naar 
sponsoren die dit evenement 

een warm hart toe dragen en 
de stichting financieel willen 
ondersteunen of voor extra 
leuke prijzen in natura kunnen 
zorgen. Wilt u zich aanmelden 
als sponsor dan verzoeken wij 
u het formulier in te vullen en/
of dit per e-mail door te geven 
aan Harry van Tol: schippers-
dag@gmail.com

Dan kunnen we er wederom 
een feestelijk tintje aan geven.

Vaccinatie/ pcr test
Deelnemers en overige be-
zoekers dienen een vaccina-
tiebewijs te hebben ofwel een 
geldige pcr-test. Het klinkt 
onvriendelijk, maar we willen 
graag ons best doen om een-
ieder vrij van elke covid-variant 
te houden. Wij rekenen daarbij 
op uw aller medewerking.
Mocht u vragen of opmerkin-
gen hebben vernemen wij 
deze graag van u (schippers-
dag@gmail.com).

Foto: De winnaars van 2019 
met burgemeester Ossel

Jan Vis AA
Accofis Accountants 
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

uw

expert

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.


