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Wiebe Schippers 
wint NK Pampus
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Na 10 jaar droogte werd 
Wiebe Schippers met fok-
kenist Mike Kamminga in 
het eerste weekend van 
september voor de 5e 
keer Nederlands kampi-
oen Pampus-zeilen op het 
Sneeker meer.

Schippers was in 2004, 2007, 
2010 en 2011 ook al de beste 
van Nederland, zijn zeilmaat 
Kamminga behaalde nu zijn 3e 
titel. “Nou ja, in die tussenlig-
gende ging het ook niet slecht, 
we werden drie keer 2e. Het 
luistert allemaal heel nauw in 
deze klasse, de krachtsver-
schillen waren erg klein.” Het 
was een sterk deelnemersveld 
van 48 deelnemers met een 
Olympische zeiler als Mark 

Neeleman, maar ook oorspron-
kelijk Loosdrechter Bob Heine-
ke presteerde verdienstelijk 
met een 3e prijs.

Na vijf wedstrijden worden de 
zeilers in twee klassen ver-
deeld, de beste worden Gold 
(25) en de onderste helft zeilt 
in de Silver-klasse. De reeks 
van 9 wedstrijden van Wiebe 
en Mike, verdeeld over drie da-
gen, zag er stabiel uit, met één 
keer winst en één zeperd op 
de 15e plaats, maar die mag 
je wegstrepen. Verder finishten 
ze zeven keer bij de top-8.

Droom
“Ik begin nu langzaam te ont-
waken”, vervolgt Schippers 
daags na de glorieuze overwin-
ning. “Het was net een droom-
wereld als je dit bereikt.” Wiebe 
en Mike zeilen in de Jonge Ja-

cob vaak op de Loosdrechtse 
plassen waar WSV Het Witte 
Huis hun thuishaven is. “Onze 
sterke punt is dat we elkaar 

haarfijn aanvoelen. Onze sa-
menwerking maakt ons een 
sterke bemanning, zo goed 
zijn we op elkaar ingespeeld. 

Zonder woorden kunnen wij 
communiceren. Een blik of een 
beweging is al genoeg om de 
juiste handelingen aan het zeil, 
de touwen of het roer uit te voe-
ren.”

Kamminga en Schippers zijn 
ook heel blij met hun Pampus 
van bijna 7 m. lengte en een 
zeiloppervlak van 19,3 m2. 
“Een klassieker, 85 jaar oud, 
zo rank en snel. Echt ambach-
telijk, een houten zeilboot met 
grootzeil en fok, onder andere 
gebouwd door de Loosdrechtse 
botenbouwerij De Vrijheid van 
Gert Lamme. Na een modifica-
tie is hij de laatste jaren weer 
populair als wedstrijdboot.” 
Voor Wiebe Schippers en Mike 
Kamminga is de smaak van de 
overwinning zo’n fijn gevoel dat 
ze nog jaren willen zeilen.

  

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

TE KOOP:

Nieuw-Loosdrechtsedijk 152

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

Bij ons vind je nog een transparante
kijk op de huizenmarkt…
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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
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

Lunch, koffie, 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

Atelier a/d Dijk OPEN DAG
Za 18 Sept van 11-18 uur
Oud Loosdrechtsedijk 112

Loosdrecht. Kunstmarkt, 
Live muziek, sieraden

modeshow, kleding, hapje
drankje alles voor een 

leuke dag! kom je ook?

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

Wie komt ons gezellige team
versterken?

Wij zoeken een oproep/parttimekracht
(15- 20 uur p/w) en een zaterdaghulp.

Uren in overleg.

Mail naar: biensur@xs4all.nl



Woensdag 15 september 2021
3

‘Schokkend, herkenbaar en verdrietig’
Bespreking organisatierapport Necker van Naem

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week besprak de 
commissie Bestuur en Mid-
delen het onderzoek naar 
de gemeentelijke organi-
satie door het bureau Nec-
ker van Naem. Termen als 
‘schokkend en herkenbaar’ 
vielen bij alle partijen. Ver-
antwoordelijk portefeuille-
houder burgemeester Crys 
Larson nam die kwalifica-
ties over en voegde er ‘ver-
drietig’ aan toe.

VVD- fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen ging terug in de tijd. 
Al in 2017 had een bureau ge-
constateerd dat de organisatie 
tekortschoot. Geen effectieve 
aansturing van het ambtelijk 
apparaat, te weinig controle op 
de financiën en een gebrekki-
ge dienstverlening. Er werd 8 
ton geïnvesteerd, het leek een 
voortvarende aanpak, maar 
sindsdien was de basis nog 
steeds niet op orde. Ze hekel-
de het feit dat het gemeente-
bestuur geen woord wijdde 
aan eigen tekortkomingen. 
Jan Verbruggen (CDA) had 

de indruk ‘dat de organisatie 
moe is’. Volgens hem was een 
cultuuromslag noodzakelijk en 
zitten er teveel mensen op de 
verkeerde plek. René Voigt 
(Dorpsbelangen) sloot aan bij 
een amendement van alle par-
tijen gezamenlijk in de komen-
de gemeenteraad waarin wordt 
gevraagd om nog voor 2022 
met een Plan van Aanpak te 
komen. Ook een interne con-
troller moet zo snel mogelijk 
worden aangesteld. Volgens 
Stan Poels (PvdA/GrL) blijft 
er na ‘deze heldere analyse’ 
slechts één aanbeveling over, 
namelijk Wijdemeren voorbe-
reiden op een fusie. Eerder had 
de VVD ook al gezinspeeld op 
deze vervolgstap. Wat D66 ‘er 
Nanne Roosenschoon betreft, 
moet een organisatie altijd be-
zig zijn met verandering. “Nu lo-
pen we teveel achter de feiten 
aan.” Bij Gert Zagt van De Lo-
kale Partij had dit rapport een 
‘forse deuk in het vertrouwen’ 
veroorzaakt. Hij vroeg zich af 
of B&W wel hadden geluisterd 
naar signalen vanuit de ambte-
naren. Hij zag een patroon van 
pappen en nathouden en voor-
uitschuiven. Ook zag zijn partij 

te weinig vasthoudendheid bij 
burgemeester en wethouders 
om zaken aan te pakken.

Verdrietig
Burgemeester Crys Larson 
maakte een aangeslagen in-
druk. Zij was geschokt door 
het harde rapport en ze vond 
de conclusies ook herkenbaar. 
Ze kwam op voor de mede-
werkers die geconfronteerd 
werden met felle kritiek, terwijl 
dat lang niet altijd terecht was. 
Misschien was de raad op het 
verkeerde been gezet door 
mededelingen dat de basis op 
orde was. Het verwijt dat B&W 
te weinig zelfreflectie hadden 
getoond, kon ze zich voorstel-
len. Het was niet bewust, hoog 
ziekteverzuim, veel vacatures 
en de coronapandemie had-
den het werken lastig gemaakt. 
Een discussie over fusie paste 
volgens mevrouw Larson niet 
in dit kader. Inderdaad moet 
de focus liggen op betere be-
drijfsvoering. Dat de raad meer 
urgentie wil met een nieuwe 
aanpak, daar zou ze alles aan 
doen. Half november komt er 
een voorstel op hoofdlijnen.

   

Onafhankelijk onderzoek
WIJDEMEREN
In de kantlijn van het de-
bat over het rapport van 
Necker van Naem kwam de 
naam Evert Jan Kruijswijk 
Jansen naar voren. Hij was 
een van de onderzoekers, 
maar is tevens CDA- raads-
lid in de gemeenteraad van 
Hilversum.

Er zou van belangenverstren-
geling sprake kunnen zijn, 
daar Hilversum in het verleden 
als fusiepartner van Wijdeme-
ren werd gepresenteerd. En 
wellicht in de toekomst weer. 
Hoe onafhankelijk was de heer 
Kruijswijk Jansen? Alle par-
tijen vonden zijn inbreng niet 
acceptabel. Terugdraaien kan 
niet meer. De vraag was of de 

burgemeester op de hoogte 
was. Ze kende de naam, maar 
had geen link gelegd met zijn 
raadslidmaatschap bij de bu-
ren. Volgens René Voigt (DB) 
was in ieder geval nergens te 
lezen dat Kruijswijk Jansen be-
vooroordeeld had geoordeeld.

Onvrede over herin-
richting jachthaven
De Otter
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
‘De bulldozer gaat over 
’t terrein’ zei Jaap van 
Waveren die namens de 
Klankbordgroep De Otter 
insprak bij de commissie 
Ruimte en Economie om 
zijn zorgen te uiten over 
het plan van eigenaar Dut-
chen om de jachthaven om 
te vormen naar een vakan-
tiepark.

Uit gesprekken met bewoners 
was gebleken dat Dutchen 
verder wil gaan dan sommige 
commissieleden vermoedden. 
Die hadden ’s ochtends nog 
koffie gedronken bij de ontwik-
kelaar. Er liggen nu 12 woon-
arken en er staan 14 huisjes 
voor in totaal 43 personen. 
Volgens Van Waveren worden 
de particuliere woonarken ver-
plaatst (8), maar de huurarken 
moeten weg. De bewoners van 
de woningen kunnen terecht in 
een nieuw appartementenblok 
en de jachthaven wordt terug-
gebracht tot de helft. Ook de 
kraan om boten te takelen zal 
verdwijnen. Voor 70 boten is 
er geen plek meer in de win-
terstalling, terwijl de tarieven 
zijn verdriedubbeld.

De ex-wethouder pleitte voor 
behoud van deze karakteris-
tieke plek sinds 1933, zonder 
slagboom. Velen wonen er al 
jaren, waarbij hun woongenot 
essentieel is. Ook zijn er bij de 

bewoners grote zorgen over 
de waarde van het bezit. Van 
Waveren hoopte hartgrondig 
dat De Otter geen woonplek 
wordt voor de happy few.

Kaders
Het debat in de commissie 
ging over een raadsvoorstel 
waarin de kaders van de ge-
meente Wijdemeren voor het 
plan waren opgesteld. Daar-
over was de klankbordgroep 
tevreden, omdat die groten-
deels de belangen van de 
bewoners van de huidige De 
Otter ondersteunen. Wat Van 
Waveren betreft hoeft het be-
stemmingsplan niet te worden 
gewijzigd.

Nanne Roosenschoon (D66) 
constateerde dat de uitleg van 
Van Waveren ‘lijnrecht’ stond 
tegenover wat de directie van 
Dutchen eerder had gepresen-
teerd. De grote vraag is hoe 
het een ander zal uitpakken, 
daarbij is zicht op de afspra-
ken juridisch van belang. Jan 
Verbruggen (CDA) was blij 
dat Dutchen de ‘verrommeling 
aanpakt’. Namens Dorpsbe-
langen zei René Voigt dat de 
ontwikkelaar ‘met 10-0 achter 
staat’, omdat behoud van het 
karakter primair is. VVD en 
De Lokale Partij deelden de 
zorgen over het opofferen van 
de recreatie ten koste van de 
verdiensten van een project-
ontwikkelaar.
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Alphacursus in Loosdrecht

LOOSDRECHT
Ontmoeten, vragen en ont-
dekken – dat doe je op Alpha. 
Alpha is een introductie in het 
christelijk geloof. Wereldwijd 
hebben al ruim 25 miljoen 

mensen in 169 landen een Alp-
ha-serie gevolgd.

Op dinsdagavond 28 septem-
ber, start er in Loosdrecht een 
Alphacursus. Tijdens tien ge-
zellige bijeenkomsten ontdek 
je wat het christelijk geloof in-
houdt. Stel al je vragen en praat 
met andere deelnemers door 
over vijftien inspirerende on-
derwerpen. De cursus duurt 10 
avonden en een deel van een 
weekend. De startavond is in 
de Oude Pastorie achter de Sij-
pekerk en is geheel vrijblijvend, 
daarna kun je beslissen of je 

door wilt gaan of niet. Alpha is 
geschikt voor iedereen (jong 
en oud) die op zoek is naar de 
zin van het leven. Alpha wordt 
gegeven in een ongedwongen 
en open sfeer. Iedereen is van 
harte welkom! Deelname is 
gratis. We eten ook gezellig 
samen met elkaar. In verband 
met de maaltijd vinden we het 
fijn als je je even aanmeldt. Kijk 
voor meer informatie over Alp-
ha op: www.alpha-cursus.nl of 
neem contact op met Michelle 
door een mailtje te sturen naar 
alpha@sijpekerk.nl

   

 GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 15 september: In 
het politiek-maatschappelij-
ke discussieprogramma van 
GooiTV, In Derde Termijn, praat 
Ruud Bochardt met Gert Zagt 
(De Lokale Partij) en Nanne 
Roosenschoon (D66) over de 
tekortkomingen in de ambtelij-
ke organisatie van Wijdemeren. 
In TV Magazine komen diverse 
regionale onderwerpen aan 
bod, zoals het monumenten-
weekend en de Nacht van de 
Vluchteling. Redacteur Saskia 
Luijer gaat in gesprek met de 
burgemeester Crys Larson van 
Wijdemeren. Zie ook: gooitv.nl

2e

HALVE
prijs
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prijs
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HALVE
prijs

Speculaasbrok

Tompouce

13 - 18 september

2e

HALVEHALVE
prijs

Speculaasbrok
13 - 18 september

Agenda raadsvergadering 

Datum: 16 september 2021 

Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

Hamerstukken 

6.   Verklaring geen bezwaar Hinderdam 1a

7.    Normenkader Accountant

8.   Raadsvoorstel vergaderschema 2022

9.   Monitor sociaal domein

10. Samenwerkingsafspraken MRA

11. Verordening blijverslening en aangepaste verordening

      verzilverlening

Bespreekpunten 

12. Organisatie onderzoek Necker van Naem

13. Vaststellen Omgevingsvisie

14. Aangepast voorstel verkoop Molenmeent

15. Kaders herontwikkeling Jachthaven de Otter

Overig

16. Vragenhalfuur

17. Moties Vreemd aan de agenda

18. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u volgen via 

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

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

SushiPoint Loosdrecht zoekt bezorgers

Zoek je een leuke bij-baan die goed te
combineren is met je school /studie.

Kom dan werken bij SushiPoint als
auto-, scooter- of fietskoerier?

Interesse ? Neem contact op via:

E-mail : solliciteren@sushipoint.nl of
www.werkenbijsushipoint.nl 

Bruto-uurloon inclusief toeslagen.
16 jaar €6
17 jaar €6
18 jaar €7
19 jaar €8

20 jaar €9,50
21+ jaar €12

SushiPoint Makes You Smile

WWW.DENIEUWSSTER.NL



>   Bewonersavond Lindeplein
We gaan het Lindeplein in Loosdrecht een 

opknapbeurt geven! Samen met een aantal 

betrokken bewoners hebben we hiervoor 

plannen gemaakt. Het gaat om kleine ingrepen 

met een groot effect, zoals het verwijderen van 

het riet, het toevoegen van bloemrijke oevers 

en het weghalen van de stalen constructie met 

bruidssluier. Gelijktijdig willen we een aantal 

bomen op het plein vervangen. Wilt u hierover 

meepraten? Kom naar de bewonersavond op 

dinsdag 14 of woensdag 15 september. Er is 

beperkte capaciteit, dus graag aanmelden. Kunt 

u niet aanwezig zijn of leest u deze uitnodiging 

niet op tijd? U kunt uw reactie ook geven  via 

www.wijdemeren.nl/lindeplein. 

>   18 september: World Cleanup day
Op zaterdag 18 september is het World Cleanup 

day; de grootste wereldwijde opruimactie van 

zwerfafval! Doe ook mee en maak er samen met 

uw straat, vereniging of school een gezellige dag 

van! Als gemeente ondersteunen we de actie 

graag met vuilniszakken, hesjes en/of papierknij-

pers. Neem hiervoor contact op met

j.mur@wijdemeren.nl of j.landwaart@wijdemeren.nl.

Wees er snel bij, want op=op. En vergeet niet om 

eventuele acties aan te melden via

www.worldcleanupday.nl. Veel succes! 

>   Corona sociaal herstelfonds
De coronacrisis maakt het leven voor veel 

Nederlanders die al in armoede en schulden 

leven zwaarder. Daarnaast bereiken nieuwe 

groepen door deze crisis de armoedegrens. 

Het Oranje Fonds wil projecten ondersteunen 

die deze mensen helpen. Heeft u een initiatief 

voor uw buurt dat hierbij past met een focus op 

eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken 

van vrijwillige zorg? Dan kunt u een beroep doen 

op het Corona sociaal herstelfonds. U kunt uw 

aanvraag tot en met 31 oktober indienen via 

www.oranjefonds.nl. 

>   Prikken zonder afspraak
Alle volwassenen en jongeren van 12 jaar en 

ouder kunnen zich bij GGD Gooi en Vechtstreek  

laten vaccineren tegen het coronavirus. U bent 

zonder afspraak van harte welkom voor uw 

eerste prik op de vaccinatielocatie in Hilversum, 

Verlengde Zuiderloswal 16. Dit kan op maandag, 

woensdag en zaterdag van 8.30 - 16.30 uur en 

op dinsdag en donderdag van 18.00 - 21.30 uur. 

Op vrijdag en zondag is de vaccinatielocatie in 

Hilversum gesloten. Neem uw identiteitsbewijs 

en een mondkapje mee. Info: www.ggdgv.nl. 

Wijdemeren
informeren

Reisadviezen aangescherpt

Sinds 4 september zijn een aantal belangrijke 

maatregelen gewijzigd voor reizigers die vanuit het 

buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse 

landen zijn aangewezen als (zeer) hoog risicoge-

bied. Gaat u nog op vakantie? Houd het reisadvies 

voor terugkeer naar Nederland goed in de gaten via 

www.nederlandwereldwijd.nl/reisadviezen.

O�  ciële
bekendmakingen

De energiecoöperatie Wijdemeren 
krijgt steeds meer vragen van bewo-
ners en ook het aantal projecten dat 
zij uitvoeren groeit snel. Ze kunnen 
dus nog wel wat extra handen ge-
bruiken. Komt u het team van ener-
giecoaches in uw dorp versterken? 

Als energiecoach helpt u andere inwoners 

om energie te besparen. U krijgt een gratis 

basistraining van zes dagdelen over o.a. isola-

tie en installatie. U krijgt inzicht in energiebe-

sparende maatregelen, de effecten daarvan, 

de wensen van bewoners, de praktische toe-

pasbaarheid en een oefening in gespreksvoe-

ring. Daarna wordt u lid van een leuk team 

per dorp en gaat u samen met een ervaren 

energiecoach op pad. De verwachting is dat 

u ongeveer twee tot vier uur per week als 

vrijwillige energiecoach bezig bent.

Kennis delen
De energiecoaches van het eerste uur zijn 

nog steeds enthousiast. Pieter is inmiddels 

vier jaar energiecoach: “Ik heb veel ken-

nis opgedaan toen ik mijn eigen huis ging 

verbouwen. Als energiecoach kan ik deze 

kennis delen met buren en andere bewoners 

in Wijdemeren. Dat is ontzettend leuk om 

te doen!” Ook Eric heeft als energiecoach 

al de nodige gesprekken gevoerd: “Duur-

zaamheid is in mijn leven en werk altijd al 

belangrijk geweest. En als architect ben ik 

blij om mijn kennis te kunnen delen. Tijdens 

de gesprekken hoop ik mensen een beetje 

bewust te maken van de urgentie om energie 

te besparen.”

Aanmelden
Lijkt het u leuk om met een gezellige club 

dorpsbewoners aan de slag te gaan? Om 

nog meer inwoners van Wijdemeren bewust 

te maken van hun energieverbruik en hen te 

helpen om de stappen naar het verduurza-

men van hun huis helder te krijgen? Laat het 

dan weten via info@ecwijdemeren.nl. 

Liever iets anders doen binnen de energie-

coöperatie? Ze kunnen altijd nog mensen 

gebruiken, dus neem vooral contact op! 

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

15 september 2021

KortEnergiecoach:
iets voor

u?

Energiecoach:
iets voor

#mooiWijdemeren
@koningsbrugg

Agenda raadsvergadering
16 september

Wijdemeren is trots op haar onder-
nemers. Tegelijkertijd zien we dat 
er uitdagingen liggen om ook in 
de toekomst succesvol te blijven. 
We nodigen u van harte uit om op 
maandag 11 oktober hierover met 
ons in gesprek te gaan tijdens het 
Ondernemersontbijt. 

Momenteel stellen we de Economische 

Agenda 2030 op. In dit document komen 

ambities te staan, waarmee er een duidelijke 

stip aan de horizon wordt gezet. Wat gaan 

we de komende jaren op economische vlak 

doen en hoe onderscheiden wij ons van an-

deren? En niet te vergeten: welke specifieke 

acties horen daarbij? En hoe gaan we regelen 

dat die acties ook echt allemaal worden 

uitgevoerd? 

Aanmelden
Op maandag 11 oktober organiseren we 

daarom het Ondernemersontbijt. We gaan 

graag, samen met Ondernemend Wijdemeren, 

Koninklijke Horeca Nederland en VNO-NCW, 

in gesprek met ondernemers over deze 

Economische Agenda. Het ontbijt duurt van 

8.00 tot 10.00 uur. U bent van harte welkom 

om mee te praten en te doen. We hopen u te 

zien! Aanmelden via

ondernemen@wijdemeren.nl. 

Save the date: 11 oktober Ondernemersontbijt
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 59: vervangen steiger en plaatsen 

   golfbreker (26.08.21)

- Herenweg 67: maken uitweg (02.09.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 28: vernieuwen dakopbouw (04.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen villa 

   (01.09.21)

- achter Oud-Loosdrechtsedijk 166: vernieuwen 

   beschoeiing (27.08.21)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 11: vernieuwen beschoeiing 

   (31.08.21)

- Googpad 20: vervangen damwand (31.08.21)

- Hinderdam 5: kappen boom (06.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

indienen of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Meenthof 19b: plaatsen gevelreclame en

   wijzigen entree (01.09.21)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 89: uitbreiden woning 

   (30.08.21)

- De Kreek 8: uitbreiden woning (01.09.21)

- Horndijk 10: plaatsen dakkapel (06.09.21)

- Luitgardeweg 1: plaatsen kozijn (06.09.21)

- Achter Oud-Loosdrechtsedijk 166: vernieuwen 

   beschoeiing (06.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen steiger 

   (01.09.21)

- Rembrandtlaan 19: wijzigen constructie (30.08.21)

Nederhorst den Berg
- Platanenlaan 44: plaatsen dakkapel (06.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Ankeveen
- naast Herenweg 1: uitbreiden bestaande pilot 

   ‘natte teelt’ (08.09.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen uitweg (27.09.21)

>  Partiële herziening bestemmings-
plan Rading 138 Loosdrecht
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat het op 10 juni 2021 door de gemeente-

raad vastgestelde partiële herziening bestemmings

plan Rading 138 te Loosdrecht per 19 augustus 

2021, tezamen met de gecoördineerde omge-

vingsvergunning, onherroepelijk is geworden.

Raadplegen bestemmingsplan
U kunt het bestemmingsplan en de omgevings-

vergunning raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het 

adres Rading 138, Loosdrecht. 

>  Partiële herziening bestem-
mingsplan ‘West End’, Veendijk 21 
Loosdrecht onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het op 

10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde 

bestemmingsplan ‘West End’ op Veendijk 21 te 

Loosdrecht onherroepelijk is geworden op 

20 augustus 2021.

Raadplegen bestemmingsplan
U kunt het bestemmingsplan raadplegen op 

www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op 

Veendijk 21, Loosdrecht.

>  Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan Partiële herziening 
Eilandseweg 14b Nederhorst den 
Berg onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de door de gemeenteraad van Wijdem-

eren op 8 april 2021 gewijzigde vaststelling van ‘be-

stemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 14b’, 

Nederhorst den Berg onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vast-

stelling van het bestemmingsplan is geen beroep 

ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestaande woonschip met bijgebouw wordt 

verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van 

een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt.

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken 

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Ontwerp wijzigingsplan
Herenweg 47A, Breukeleveen

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp 

wijzigingsplan Herenweg 47A te Breukeleveen ter 

inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied voorziet in een kleinschalige oe-

ververlegging op genoemd adres. Dit is mogelijk 

door gebruik te maken van de wijzigingsbe-

voegdheid in het bestemmingsplan.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 16 september 2021 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 te Loosdrecht. Het ontwerp wijzigings-

plan met bijbehorende stukken kan worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl., door te 

zoeken op Herenweg 47A te Breukeleveen.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.WP21Hrnwg47a2021-on00.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze indienen bij de ge-

meenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mon-

deling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak 

maken met de administratie van Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Middenweg 77, Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestem-

mingsplan Middenweg 77, Nederhorst den Berg 

ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan voorziet in de bouw van een bedrijfs-

pand met fietsenwinkel.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 16 september 2021 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 in Loosdrecht. Het ontwerp wijzigings-

plan met bijbehorende stukken kan worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl., door te 

zoeken op Middenweg 77, Nederhorst den Berg. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.BP9700Midweg772021-on00.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze indienen bij de ge-

meenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mon-

deling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak 

maken met de administratie van Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de 

wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners 

verplicht hun verhuizing door te geven en 

inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) 

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van ver-

huizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van 

de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambts-

halve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
- A.A.M. Brouwer, geboren 31-01-1951 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- A. van Dam, geboren 09-06-1977 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 17-08-2021

- Y.A. de Groot, geboren 01-01-1979 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- P.J.A. Langendijk, geboren 23-02-1971 uit te 

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- M.S. Rangelov, geboren 10-11-1971 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- P. Rautenberg, geboren 10-11-1978 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- K.P. Szmarowski, geboren 17-02-1986 uit te 

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande personen verblijven, neem dan contact 

op de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de brp

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet 

Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- J.A. den Oude, geboren 13-04-1967 is per

   17-08-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande persoon verblijft, neem dan contact op 

met de gemeente Wijdemeren via telefoonnummer

14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Officiële 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) 

Persoonsregistratie

Bouwen en wonen
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Verkoop Molenmeent met mitsen 
en maren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente wil aan de 
Molenmeent in Loosdrecht 
4.800 m2 grond verkopen 
voor woningbouw.

Deze locatie is naast het Ki-
ninelaantje in ’s-Graveland 
en de Smeerdijkgaarde in 
Kortenhoef een van de drie 
kansrijke locaties waar de ge-
meente nog iets kan realise-
ren voor woningzoekenden. 
Er is ruimte voor 35% wonin-
gen met kap (2 hoog) en 35% 
appartementen, maximaal 
drie verdiepingen. Het aantal 
is nog niet bekend.

Schuin tegenover het ge-
meentehuis bezit Wijdemeren 
± 7.300 m2 grond, waarvan 
2.500 m2 is bestemd voor na-
tuur. Op 30 juni werd het voor-
stel voor verkoop verworpen, 
nu kwam het vorige week 
aangepast ter tafel. Volgens 

de commissieleden waren de 
wijzigingen miniem, maar wel 
voldoende om VVD en D66 in 
de richting van ‘ja’ te sturen. 
Er zijn nogal wat bezwaren. 
Namens de bewoners van de 
Rading en het Jagerspaadje 
zond Sam Onder een uitge-
breid document, waaronder 
een brief van een advocaat, 
gespecialiseerd in omge-
vingsrecht. Eén omwonende 
is eigenaar van 600 m2 door 
verjaringsrecht. Dat betwiste 
verschil moet nog worden uit-
gezocht. Het verbaast de ad-
vocaat dat de gemeente stelt 
dat het niets uitmaakt qua 
verkoop, de percelen zouden 
slechts 5 meter minder diep 
zijn. Voorts meldt de juriste 
dat bouw in strijd zou zijn met 
de provinciale regels van de 
Omgevingsverordening. Een 
aanvraag die de gemeente 
deed om de nieuwe regels te 
ontduiken, zou te laat zijn in-
gediend.

Jos de Weerd, die naast het 
gebied woont, vatte de be-
zwaren samen door te wijzen 
op de grote risico’s betreffen-
de het eigendom en de Om-
gevingsvergunning. Welke 
projectontwikkelaar zou dit 
aandurven?

Oppositie tegen
Hoewel coalitiepartijen VVD 
en D66 in de komende raad 
met amendementen komen 
om de verkoop aan te passen, 
zullen ze waarschijnlijk wel 
vóór stemmen. VVD ‘er Mi-
chiel van Balen wil de schets 
omdraaien, appartementen 
aan de kant van de rotonde 
bij het gemeentehuis en de 
vrijstaande woningen rich-
ting de golfvelden. CDA en 
Dorpsbelangen zien het plan 
helemaal zitten. Maar Gert 
Zagt en Stan Poels van oppo-
sitiepartijen DLP en PvdA/GrL 
waren tegen vanwege de vele 
onzekerheden. In de raad valt 
de beslissing.

   

Vaccinatie griep en pneumokokken
9 oktober

LOOSDRECHT
Binnenkort worden de uit-
nodigingen voor de jaar-
lijkse griepvaccinatie ver-
stuurd.

Bent u 60 jaar of ouder, of 
heeft u een chronische aan-
doening zoals suikerziekte, 
astma, reuma of COPD, dan 

kunt u een uitnodiging ver-
wachten. Iedereen van wie 
het emailadres bekend is in 
de praktijk, krijgt de uitnodi-
ging per email, de anderen 
krijgen een brief. Houdt u uw 
mailbox en brievenbus in de 
gaten! Iedereen die is gebo-
ren vanaf 1-1-1948 tot en met 
31-12-1952 krijgt ook een uit-

nodiging voor de pneumokok-
kenvaccinatie.

Deze vaccinaties worden ge-
geven op zaterdag 9 oktober 
in het Grand Café van de Em-
tinckhof aan de Eikenlaan 49. 
Meer informatie volgt in de 
Nieuwsster en op onze web-
site.

   

73% inwoners Wijdemeren 
gevaccineerd
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit recente cijfers van 
RIVM blijkt dat in de vijf 
dorpen 73% vanaf 12 jaar 
volledig is gevaccineerd, 
83% heeft één prik ontvan-
gen.

 Het landelijke gemiddelde 
van volledige vaccinaties 
staat op 77% (85% 1x). Het 

laagste percentage van Ne-
derland heeft Urk met 23% en 
het hoogste Schiermonnikoog 
met maar liefst 93%.

In de Gooi en Vechtstreek ver-
schillen de cijfers nauwelijks. 
In Weesp is 71% helemaal 
gevaccineerd (82% eenma-
lig). Dit zijn de cijfers van Hil-
versum: 72% (83%); Gooise 
Meren: 72% (83%); Huizen: 
69% (80%) en Blaricum: 76% 

(86%). Er is nog wel een be-
hoefte in bepaalde wijken van 
Hilversum, Weesp en Bussum 
meer mensen aan te sporen 
om zich te laten vaccineren.

VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN
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 EN 

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

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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Minder vliegen
Ingezonden brief

Een tijdje geleden stond er een 
stukje in de Nieuwsster over 
iemand die al ik geloof 50 jaar 
vliegt. En die dat nog steeds 
volhoudt. Het was een warm 
verhaal, en ik wilde ook niet 
gelijk reageren want het is een 
mooi en stoer gegeven.

Maar ik blijf er toch aan denken. 
Vliegen is niet goed voor het 
milieu. Dat gegeven wordt in dit 
stukje helemaal niet vermeld. 
Mede door corona ben ik daar 
nog meer over gaan denken. 

Het is zo gewoon geworden 
om te vliegen, om even naar 
Barcelona te vliegen, of voor 
de sport even een ommetje te 
vliegen. Twee weken met het 
vliegtuig naar Bali geeft 20 keer 
zoveel CO2- uitstoot als twee 
weken met de auto en kampe-
ren in Frankrijk. Het is lastig niet 
te oordelen, en ik denk tegelij-
kertijd dat we er met z’n allen 
voor moeten zorgen dat vliegen 
minder gewoon wordt. Dat het 
iets bijzonders is en exclusief 
dat we bewaren voor een paar 

unieke momenten. Ik ga in ie-
dere geval proberen minder te 
vliegen. En als ik vlieg plant ik 
bomen. En ik weet dat het be-
ter is helemaal niet te vliegen. 
Ik denk ook na over volgende 
generaties; ik gun het onze kin-
deren zo dat reizen dus ik hoop 
dat we allemaal zuiniger gaan 
worden met het vliegen. Dat 
we er beter bij na gaan denken, 
zorgvuldiger mee omgaan en 
minder gewoon gaan vinden.

Louise Bergen, Loosdrecht
   

Vreemde wereld
Ingezonden brief

We leven in een vreemde 
wereld. Een afgestudeerd 
geschiedkundige kan minis-
ter-president worden, ook al 
schieten zijn herinneringen 
toch te kort. Iedereen die vol-
doende steun krijgt kan wet-
houder worden op een gebied 
waar hij weinig benul van heeft. 

Neem nu de onlangs geopen-
de kanosteiger door Joost 
Boermans, misschien geschikt 
voor een kano, maar niet voor 
een kajak. En dan lees je in de 
krant dat Liesbeth Siderius niet 
langer het vak van kinderarts 
mag uitoefenen, omdat de re-
geltjes zijn veranderd, een vak 

waarin zij al vele jaren actief in 
is, waarvan ze knowhow heeft. 
Ik wens haar daarom ook veel 
sterkte bij alle processen die 
wellicht nog komen.

Patrick Kreuning, Ankeveen

   

Verfrissing
Ingezonden brief

Afgelopen week stond ein-
delijk de aanpassing van de 
inspraakverordening op de 
agenda. De datum van de 
aangenomen participatienota 
in april jl. moest er nog in ver-
werkt worden. Het stond gepar-
keerd op de hamerstukkenlijst, 
het minst gelezen plekje wat je 
kan verzinnen. U leest vaak dat 
participatie en inspraak veel 
ophef geeft. En bij ophef grijp je 
terug op wat er aan afspraken 
ligt.

Voor De Lokale Partij alleen 
al reden om eens goed te kij-
ken wat we daarover zoal in 
die Inspraakverordening ge-
regeld hebben. Slechts 6 ar-
tikelen, dus te overzien. Ik 
schrok, er werd geschreven 
over een jaarlijks burgerjaar-

verslag. Daar had ik nog nooit 
van gehoord. Gelukkig zat er 
toelichting bij de artikelen en 
die verwees mij naar diverse 
wetsartikelen. Toch maar even 
gegoogeld en door de taaie 
materie heen geworsteld en 
wat bleek; twee aangehaalde 
wetsartikelen bestaan al jaren, 
zelfs decennia niet meer. De 
hark was blijkbaar nog nooit 
door die Inspraakverordening 
gegaan.

Hoog tijd om dus te verfrissen 
en dan weet De Lokale Par-
tij nog wel wat zaken die we 
graag voor onze inwoners wil-
len regelen.

Zoals: 1. Alle stukken van be-
leidsvoornemens standaard 
op de website plaatsen. 2. Dat 

naast mondeling en schriftelijk 
je ook elektronisch bezwaar/
inspraak kenbaar kan en mag 
maken. 3. Tot slot dat een eind-
verslag altijd verstuurd wordt 
i.p.v. dat dat aanbevolen wordt.

Ik was blij dat de commissie 
mijn voorstel steunde om het 
raadsvoorstel terug te sturen 
en te laten verfrissen met bo-
venstaande punten. Inspraak 
verdient wat De Lokale Partij 
betreft nooit een plek op de 
hamerstukkenlijst. Inspraak 
moet op een zo laagdrempelig 
mogelijke manier bijdragen aan 
het meewegen van wat er leeft 
onder de inwoners.

Alette Zandbergen, De Lokale 
Partij

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.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garanti e
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Derde Gooise Rainbow Week komt eraan
REGIO
De derde Gooise Rainbow 
Week in het Gooi vindt 
plaats in de week van 10 tot 
en met 15 oktober. Tijdens 
de Rainbow Week kleuren 
we in de gemeenten in de 
Gooi en Vechtstreek in met 
alle kleuren. Iedereen, on-
geacht seksuele voorkeur, 
geaardheid en afkomst, is 
welkom! Ook dit jaar wordt 
de week weer wordt afge-
sloten met het Rainbow 
Ball in de Vorstin. Onder-
nemers, organisaties, in-
woners: meld je actie aan 
via communicatie@gooi-
envechtinclusief.nl

In de Gooise Rainbow Week 
staan er diverse activiteiten op 
het programma. Dit jaar is er 
extra aandacht voor de 50+er, 
de jeugd en de LHBTI-ers 
met een beperking. Tijdens 
de Rainbow Week vragen wij 
op zoveel mogelijk manieren 
aandacht voor sociale accep-
tatie, veiligheid en zichtbaar-
heid van LHBTI-personen 
in de Gooi- en Vechtstreek. 
Voorgaande twee jaren werd 

de Rainbow week door de Ge-
meente Hilversum georgani-
seerd. Met ingang van dit jaar 
is de organisatie in handen 
van de nieuwe Stichting Gooi 
en Vecht Inclusief.
Ondernemers, organisaties 

en inwoners: meld je activiteit 
aan. Steeds meer inwoners, 
organisaties & ondernemers 
en horeca melden zich aan 
om mee te doen met een ac-
tie in de Rainbow week. Wil je 
als ondernemer, organisatie of 

particulier meedoen met deze 
leuke week? Hijs de regen-
boogvlag en bedenkt een leu-
ke actie die past bij het thema! 
Meld je actie aan via commu-
nicatie@gooienvechtinclusief.
nl. Meer weten? Kijk op: htt-

ps://www.facebook.com/gooi-
envechtinclusief; https://www.
instagram.com/gooienvechtin-
clusief. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
communicatie@gooienvech-
tinclusief.nl

Tijd voor verandering?
WIJDEMEREN
Sta je stil in jouw ontwikke-
ling? Wil je meer plezier en 
energie uit je werk halen? 
Ben je toe aan een volgen-
de stap in jouw loopbaan 
of zoek je ander werk? Wil 
je weten waar jouw kwali-

teiten liggen? Meld je dan 
aan voor de Week van de 
Loopbaan van 13 tot 17 
september.

In Wijdemeren doet Elly Smits 
coaching & consultancy, met 
haar coachpraktijk mee aan 

de’ Week van de Loopbaan’. 
De Noloc (branchevereniging 
voor loopbaanprofessionals), 
organiseert jaarlijks de week 
van de Loopbaan. Een initiatief 
voor werkzoekenden en werk-
gevers om aandacht te geven 
aan het belang van inzetbaar-

heid op de veranderende ar-
beidsmarkt.

Meld je aan
Ben jij zoekende in je werk en 
heb je behoefte om eens van 
gedachten te wisselen met een 
coach bij jou in de buurt? Meld 

je dan nu aan via: www.ellys-
mitscoaching.nl/week-van-de-
loopbaan-2021 of mail elly@
ellysmitscoaching.nl

   

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op
REGIO
De maand september staat 
in het teken van het 25-jarig 
bestaan van buurtbemidde-
ling. Volgens een inschat-
ting van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (het CCV) wer-
den in die tijd ruim 180.000 
conflicten tussen buren ge-
meld bij de buurtbemidde-
lingsorganisaties. Het lukt 
buurtbemiddelaars om in 7 
van de 10 situaties buren te 
helpen naar een oplossing 
voor hun probleem.

Versa Welzijn biedt buurtbe-
middeling aan voor de ge-
meenten Hilversum, Wijde-

meren, Huizen, Gooise Meren 
en Weesp. Buurtbemiddeling 
is onmisbaar, blijkt uit onder-
zoek en landelijke kengetallen. 
Buurtbemiddeling vermindert 
de ervaren woonoverlast; ver-
kleint de kans op escalatie tot 
strafbare feiten; vergroot het 
gevoel van veiligheid en leef-
baarheid en heeft een positief 
effect op de gezondheid van 
mensen, omdat stress dat een 
conflict oproept, bij het vinden 
van een oplossing vermindert. 
Caroline Eshuis, coördinator 
buurtbemiddeling Hilversum 
en Wijdemeren licht toe: “Veel 
Nederlanders ervaren dage-
lijks burenoverlast. Het advies 
is om zodra je je ergert, het 

gesprek aan te gaan met de 
buren. Lukt dat niet, schakel 
dan op tijd hulp in van buurtbe-
middeling.”

Leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook 
een belangrijke rol in wijken 
en buurten. Het heeft een po-
sitief effect op de leefbaarheid 
in een gemeente. Het vergroot 
het veiligheidsgevoel van in-
woners en verbetert de soci-
ale samenhang en gemeen-
schapszin in buurten. “En ook 
heel belangrijk,” vult Eshuis 
verder aan, “bewoners voelen 
zich na een bemiddeling zelf-
redzamer. Ze weten wat ze in 
een volgende situatie kunnen 

doen en hebben 
meer vertrou-
wen in hun ei-
gen oplossings-
vermogen.”

Meer info?
Telefoon
(035) 6231100.
E-mail:
Buurtbemidde-
ling@versawel-
zijn.nl.
Tips over hoe 
je kunt omgaan 
met een buren-
ruzie vind je op 
w w w. p r o b l e -
menmet jebu -
ren.nl
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Goud en zilver voor Loosdrechtse 
tweeling
LOOSDRECHT
Tijdens het NK atletiek voor 
D-junioren veroverden de 
tweeling Florian en Thijmen 
van Wijchen uit Loosdrecht 
goud en zilver op de 1000 
meter. De broers namen ge-
lijk vanaf de start de leiding en 
die koppositie stonden ze niet 
meer af. Na een zeer snelle 
race finishten ze als eerste 
en tweede, beiden in een per-
soonlijk record. Florian kwam 
daarbij zelfs onder de grens 
van 3 minuten uit, namelijk 
2.59.85. Thijmen finishte op 
nog geen halve seconde daar-
achter in 3.00.33. Als ranglijst-
aanvoerders voor hun leef-
tijdsgroep van dit jaar maakten 
ze daarmee de verwachtingen 
meer dan waar. Dat zij meer 
kunnen dan alleen hard lopen 
bewees Florian voorafgaand 
aan de start van de 1000 me-
ter. Op het onderdeel discus-
werpen werd Florian tweede. 
Hij begon deze wedstijd goed 
door gelijk in zijn eerste po-

ging een persoonlijk record te 
werpen van 26,73 meter om in 
zijn vijfde poging deze presta-
tie nogmaals te verbeteren tot 
een afstand van 27,23 meter. 
De wedstrijden vonden plaats 

op de zonnige atletiekbaan in 
Amsterdam onder een gemoe-
delijke sfeer.

FOTO: De tweeling aan kop, 
Florian links, Thijmen rechts

• 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

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets
Psalm 23 vers 1

Na een lang, energiek en dienstbaar leven  
is rustig ingeslapen ons aller Wijnie

Wijntje de Costa - Heineke
weduwe van Dave de Costa †1995

tweelingzus van Corrie Heineke †2019

*Loosdrecht,  † Loosdrecht, 
23 augustus 1926  5 september 2021

Denise de Costa en Wouter Klinkenbijl
    Luc en Annienke, Ype en Eef
    David
    Thera

Sandra de Costa
    David

Wim en Coby de Costa

Aartje Heineke - Veldhuizen

neven en nichten

Correspondentieadres:  
Clarastraat 162, 5211 LB  ’s-Hertogenbosch

De uitvaartplechtigheid heeft  
in besloten kring plaatsgevonden. KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers 
en voert modificaties uit aan trucks.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van:

Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
T. 088 625 96 00
pieter@veldhuizen.nl

Groenekan | Loosdrecht | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

- werkvoorbereider B-E opleggers
- monteur B-E trekkers
- monteur oprijvrachtwagens
- monteur bouwvoertuigen(Loosdrecht)

FAMILIEBERICHTEN
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Wat de boer niet laten kan
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Wat de boer niet laten kan is 
om ook op vakantie te kijken 
wat de collega-agrariërs doen. 
Wij fietsten door Normandië 
en Bretagne, langs kanalen, 
op voormalige spoorlijnen en 
langs rivieren, over de voies 
vertes, dat zijn autovrije fiets-
routes. Een kleinschalig land-
schap vol bomen en heggen, 
kleine kavels, koeien met ho-
rens, akkers met groenbemes-
ters, ruige stalmest en veel 
verkoop aan de boerderij. Ook 
in de supermarkten is er veel 
meer biologisch aanbod dan in 
ons land. Een boer legde ons 
uit dat de kleinschaligheid hen 
een aantal jaren geleden wel 
gedwongen heeft biologisch 

te gaan werken en dat nu de 
achterstand omgezet is in een 
voorsprong op de grote bedrij-
ven in Noord-Frankrijk.

In de buurt van Nantes zagen 
we o.a. veel wortels en dat 
was leuk want wij telen hier 
ook vnl. wortels van het type 
‘Nantes’. De grote winterwor-
tels voor in de schoen zijn type 
Berlicum, dus van Nederland-
se oorsprong. ‘De Amster-
damse bak’ of Mokum die we 
ook jarenlang teelden heeft 
voor het zelfoogsten wat zwak 
loof. Dus telen we nu ‘Nantes’, 
een soort tussenin wortel met 
sterk blad. Verder zagen we 
ook experimentele gewassen, 
hennep voor touw, olifants-
gras voor de bouw en mais 
die op een of andere manier 

de bovenste helft kwijtgeraakt 
was. Weet iemand waarom? 
Thuis komen is altijd fijn, voor-
al als alles zo goed verzorgd 
is. Daarover volgende keer, 
eerst even met zadelpijn en 
met weemoed de fietstassen 
uitpakken.

Nee Natuurmonumen-
ten tegen rolstoeler
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Regelmatig gaat handbiker 
Rick Bos met z’n vrouw 
Esther de natuur in. Meest-
al moeten Esther en Rick 
langs de weg lopen om-
dat de paden door het bos 
vaak niet rolstoel toegan-
kelijk zijn.

Op een van hun wandelingen 
komen ze om het vliegveld 
en langs de Egelshoek bij 
een t-splitsing. Linksaf naar 
Hollandse Rading en rechts-
af richting Tienhoven. Als je 
rechtsaf gaat, kom je op het 
Bert Pad naar Westbroek, 
maar ze konden er niet in om-
dat er een draaihek is waar je 
met je rolstoel niet doorheen 
kunt. Ze zijn toen recht door 
over de Kanaaldijk langs de 
Tienhovense plassen richting 
Tienhoven gelopen. Maar he-
laas was daar weer zo’n draai-
hek en moesten ze omdraaien. 
Dit was behoorlijk frustrerend, 
omdat beide paden prima rol-

stoeltoegankelijk zijn.

Geen contract
Naast deze draaihekken is 
een groot hek, afgesloten met 
een hangslot. Na een paar te-
lefoontjes kreeg Rick Bos via 
Staatsbosbeheer de sleutel 
van het Bert Pad (met een 
contract). Met het hek op de 
Kanaaldijk dat beheerd wordt 
door Natuurmonumenten loopt 
het niet soepel. Integendeel, 
Natuurmonumenten wil niet 
meewerken aan een sleu-
tel met een beheerscontract. 
Na ruim een maand komt er 
eindelijk een antwoord: Nee, 
meer mensen in een rolstoel 
hadden erom gevraagd en 
men wilde geen precedent 
scheppen.

Op Ricks vraag of het dan niet 
de bedoeling was dat je met 
een rolstoel de natuur in kon, 
was het antwoord ‘zeker wel, 
er waren immers wel andere 
plekken’. Helaas de meeste 
niet toegankelijk.

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN
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Seniorenmarkt en ope-
ning Dementheek
LOOSDRECHT
Wil je zo lang mogelijk 
zelfredzaam blijven? Op 
woensdag 29 september 
organiseert Bibliotheek 
Gooi en meer in vestiging 
Loosdrecht de senioren-
markt.

Deze markt geeft je informa-
tie over zelfstandig blijven 
deelnemen aan de wereld om 
je heen. Er zijn lezingen, de-
monstraties en kraampjes met 
tips over gezondheid, wonen, 
zorg, welzijn en vitaal blijven. 
Een accordeonist speelt her-
kenbare liedjes en de bijzon-
dere foto-expositie MIST is 

te bewonderen. Tijdens deze 
markt zal de dementheek wor-
den geopend door de burge-
meester van Wijdemeren. De 
Dementheek is de plek in Bi-
bliotheek Gooi en meer waar 
veel informatie te vinden is 
over dementie. Naast informa-
tie zijn er ook boeken en spe-
lactiviteitenmaterialen te leen.

De Seniorenmarkt en de ope-
ning Dementheek vindt plaats 
op woensdag 29 september 
van 10:00-13:00 in de Biblio-
theek Loosdrecht op Tjalk 41.

Ondernemer Awards 2021: 
nomineren van start
WIJDEMEREN
Ondernemend Wijdemeren 
organiseert dit najaar, in 
nauwe samenwerking met 
gemeente Wijdemeren, 
de Ondernemer Awards 
2021. Daarmee worden de 
‘spotlights’ vol gezet op 
het lokale bedrijfsleven. 
Iedereen kan een onderne-
mer of bedrijf de komende 
weken nomineren. Op 18 
november zullen tijdens 
een feestelijk evenement 
in het Ankeveense theater 
De Dillewijn de winnaars in 
de diverse categorieën be-
kend worden gemaakt.

“Zeker na hele uitdagende tij-
den willen we door middel van 
deze Awards extra aandacht 
voor de lokale economie. We 
pakken het daarom dit jaar ex-
tra groot aan”, vertelt voorzitter 
Dik van Enk. Alle in Wijdeme-
ren actief zijnde ondernemers 
en bedrijven kunnen worden 
genomineerd door klanten, 

personeel of (toe)leveranciers. 
Hiertoe zal via lokale (sociale) 
media oproep worden gedaan 
(zie ook elders in dit blad, red). 
Hierbij wordt een motivatie ge-
vraagd waarom de genomi-
neerde uniek dan wel onder-
scheidend is. Van Enk: “Een 
vakjury zal al deze nominaties 
beoordelen en vervolgens in 
categorieën onderverdelen 
en uit elke categorie kiest de 
jury vervolgens een winnaar. 
Genomineerden hoeven ove-
rigens geen lid te zijn van On-
dernemend Wijdemeren.”

Nomineren
Iedereen kan een ondernemer 
of bedrijf nomineren. Hierbij 
geldt dat de genomineerde in 
Wijdemeren actief moet zijn. 
Een bedrijf dat in de gemeen-
te geregistreerd staat maar 
daar geen activiteiten heeft, 
kan dus niet mee doen en een 
firma van buiten Wijdemeren 
maar wel actief binnen de ge-
meente, weer wel.

“Via een speciale pagina op 
de website www.onderne-
mendwijdemeren.nl kunt u 
uw keuze kenbaar maken. 
Hierbij is het wel noodzake-
lijk dat aangegeven wordt 
waarom u deze ondernemer/
firma nomineert. Wat maakt 
het bedrijf uniek? Denk hierbij 
aan aspecten als uitstekende 
klantvriendelijkheid, zeer in-
novatief, leukste familiebedrijf, 
beste werkgever, veelbelo-
vende jonge ondernemer of 
bijzondere inspanning tijdens 
corona”, aldus Van Enk.

Vakjury
Een vakjury beoordeelt alle 
nominaties en verdeelt deze in 
diverse categorieën. Vandaar 
uit worden de verschillende 
winnaars bepaald. Alle nomi-
naties moeten 15 oktober bin-
nen zijn. Eind volgende maand 
verspreidt Dunnebier Print & 
Marketing een huis-aan-huis 
‘special’ over de Awards en 
het lokale bedrijfsleven.

Welke ondernemer verdient een award?
Nomineren kan nu!

Wie kan wie nomineren?
Iedereen kan een ondernemer of bedrĳ f nomineren: 
klanten, personeel, (toe)leveranciers etc. Hierbĳ  geldt 
dat de genomineerde in Wĳ demeren actief moet zĳ n. 
Een bedrĳ f dat in de gemeente geregistreerd staat 
maar daar geen activiteiten heeft, kan dus niet mee 
doen en een fi rma van buiten Wĳ demeren maar wel 
actief binnen de gemeente, weer wel. 

Hoe kan je nomineren?
Via een speciale pagina op de website
ondernemendwĳ demeren.nl kunt u uw keuze 
kenbaar maken. Hierbĳ  is het wel noodzakelĳ k 
dat aangegeven waarom u deze ondernemer/
fi rma nomineert. Denk hierbĳ  aan aspecten als 
uitstekende klantvriendelĳ kheid, zeer innovatief, 
leukste familiebedrĳ f, beste werkgever, 
veelbelovende jonge ondernemer, bĳ zondere 
inspanning tĳ dens corona. Aspecten die de 
betreffende ondernemer uniek maken.

Wat gebeurt er met 
alle nominaties?

Een vakjury beoordeelt alle nominaties 
en verdeelt deze in diverse categorieën.  

Vandaar uit worden de verschillende winnaars 
bepaald en bekend gemaakt tĳ dens een feestelĳ k 

evenement op 18 november.

Tot wanneer kunnen nominaties worden 
ingediend? Alle nominaties moeten 15 oktober 
binnen zĳ n. 

De Ondernemer Awards 2021 stellen het lokale bedrĳ fsleven 
in Wĳ demeren dit najaar nadrukkelĳ k centraal. Deze verkiezing 
wordt georganiseerd door Ondernemend Wĳ demeren in nauwe 
samenwerking met gemeente Wĳ demeren.

Op 18 November zullen tĳ dens een feestelĳ k evenement de 
winnaars in de diverse categorieën bekend worden gemaakt. 
Uw input is hierbĳ  uitermate belangrĳ k!!
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Op 18 November zullen tĳ dens een feestelĳ k evenement de 
winnaars in de diverse categorieën bekend worden gemaakt. 
Uw input is hierbĳ  uitermate belangrĳ k!!

Ga naar ondernemervanwijdemeren.nl of scan de QR code
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Topprestatie Margriet Koeman van Iksup
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Margriet Koeman, eige-
naresse van supschool 
Iksup, leverde een top-
prestatie door in 33 uur, 
34 minuten en 6 seconden 
non stop de Elfstedentocht 
te peddelen op haar sup-
board. Ze was in het eerste 
weekend van september 
de enige vrouwelijke deel-
nemer van de 8e editie van 
deze helletocht over 220 
kilometer.

Margriet zei nuchter: “Door 
mijn werk had ik geen tijd om 
vijf dagen te peddelen, dus wil-
de ik deze non- stop uitdaging 
weleens op me nemen.” Een 
grijze lucht vergezelde de 15 
suppers uit diverse Europese 
landen vanaf 8 uur ’s ochtends 
in Leeuwarden. Een noorde-
lijke staartwind bracht hen 
snel in Sloten, in de richting 
van Stavoren waren er pittige 
zijwinden, het werd ronduit 
grimmig op weg naar Wor-
kum. ‘De glimlach vervaagde’ 

schrijft een verslaggever. Het 
werd een ultra- endurance 
met een temperatuur rond 10 
graden. De nacht was prach-
tig en onderweg was er koffie 
en appeltaart om de suppers 
wakker te houden. Zonsop-
gang bij Dokkum, noordooste-
lijke wind dreef de deelnemers 
terug, langs de beroemde brug 
bij Bartlehiem. De aankomst in 
Leeuwarden was een feest. 
Winnaar Niek van den Lin-
de finishte in een recordtijd 
van 23,5 uur, gevolgd door 
de Zweed Göran Gustavsson 
‘completely empty and emoti-
onal’. Er waren vier opgevers.

Veel Loosdrechters zijn trots 
op Margriet, omdat zij het wa-
tersportdorp goed heeft ver-
tegenwoordigd in het verre 
Friesland.

Eerste padelbanen Wijdemeren officieel   
geopend
LOOSDRECHT
Twee weken na de ople-
vering van de eerste pa-
delbanen in Wijdemeren 
bij tennisvereniging De 
Rading, zijn deze officieel 
geopend. De openingshan-
deling werd verricht door 
wethouder Rosalie van 
Rijn van Wijdemeren onder 
toezicht van zo’n 50-tal ge-
nodigden en leden van de 
vereniging. De wethouder 
complimenteerde de ver-
eniging met deze uitbrei-
ding van het sportaanbod 
en prees de vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben ge-
maakt.

Voorafgaand aan de opening 
organiseerde de vereniging 
een inloop-clinic voor de le-
den. Aan het einde van de mid-
dag was de officiële openings-
handeling. Voorzitter van de 
vereniging Caroline Loomans 
memoreerde het proces en 
bedankte de leden en leveran-
ciers die het project mogelijk 

hebben gemaakt. Nadat het 
lint was doorgeknipt en de ba-
nen officieel geopend waren, 
werd de middag afgesloten 
met een mooie demonstratie-
wedstrijd door vier geoefende 
spelers die de toeschouwers 
de fijne kneepjes van de sport 
lieten zien. De dynamiek van 
deze sport werd hiermee zeer 
zichtbaar gemaakt!

Caroline Loomans, voorzitter 
van de vereniging: “We heb-
ben nu al gemerkt hoe groot 
het animo is om padel te spe-
len. De afgelopen weken heb-
ben we een groot aantal nieu-
we leden ingeschreven, deels 
vanuit het openingsaanbod. 
Padel leeft, is aantrekkelijk en 
is een perfecte combinatie met 
tennis. Heel stiekem denken 
we al aan uitbreiding met twee 
extra banen.” De komende 
weken worden vanuit de club 
de nodige activiteiten opgezet 
om het padelspel verder te in-
tegreren.

Voor niet-leden die kennis 
willen maken met padel orga-
niseert de vereniging in okto-
ber een ‘Open padel middag’. 
Iedereen is dan van harte uit-

genodigd om langs te komen 
en zelf te spelen en te ervaren 
hoe uitdagend deze sport kan 
zijn. Hou voor de exacte datum 
de website www.derading.nl in 

de gaten. Geïnteresseerden in 
incidentele baanhuur kunnen 
het beste de website padel-
boeker.nl in de gaten houden.
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Ontmoet en relax

LOOSDRECHT
Na 22 jaar KLM ging voor mij 
het roer om. Ik leerde al voor 
masseur bij Esoterra in Biltho-
ven en toen de KLM vroeg of 
er mensen vrijwillig wilden ver-
trekken heb ik letterlijk mijn kof-
fertje ingepakt. Ik wilde graag 
mensen helpen, ervoor zorgen 
dat je letterlijk en figuurlijk be-
ter in je vel zit. Ik ben nu HBO 
gecertificeerd masseur en 
leer nog twee jaar door voor 
massagetherapeut. Nu doe ik 

ook vaak losse cur-
sussen tussendoor 
en heb bijvoorbeeld 
een extra certificaat 
gehaald om cliënten 
met fibromyalgie be-
ter te kunnen helpen. 
Maar ook massages 
met magnesium bied 
ik aan voor mensen 
met last van spier-
krampen of spier-
spanning. Gewoon 
een heerlijke ont-

spanningsmassage 
is natuurlijk goed in deze tijd 
door al dat thuis gewerk ... of.. 
ervaar eens een Hawaiiaanse 
Lomi Lomi massage, een ech-
te belevenis!

In de maand september krijgt 
iedereen een introductie kor-
ting van 10 euro op de ver-
melde prijzen op de website, 
hier kun je ook eenvoudig 
een afspraak inplannen. Kijk 
eens op: www.ontmoet-relax.
nl (Cindy Terpstra)

Golfpark Spandersbosch

HILVERSUM
In de sportvallei is een groot 
aantal sportfaciliteiten. Een 
daarvan is een 18 holes golf-
baan van Golfvereniging 
Spandersbosch in Hilversum. 
Er zijn twee baanlussen die 
middenin het Goois Natuur 
Reservaat liggen. Dat is eigen-
lijk het meest unieke aan deze 

golfbaan, namelijk dat golf en 
natuur naast elkaar bestaan. 
De Golfvereniging kenmerkt 
zich doordat er heel veel werk 
door vrijwilligers wordt ge-
daan. Elk lid van de club wordt 
uitgedaagd om met zijn of haar 
kennis en ervaring een bijdra-
ge te leveren. Zo is een spran-
kelende vereniging ontstaan 

met een grote mate van diver-
siteit, voor elk wat wils dus. 
U kunt gewoon lid worden en 
ook gastspelers zijn van harte 
welkom. Natuurlijk bij Golfver-
eniging Spandersbosch! Voor 
alle mogelijkheden en infor-
matie: www.golfparkspanders-
bosch.nl

GOOISCH OPEN PAR 3 KAMPIOENSCHAP
 ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Golfpark Spandersbosch organiseert op zaterdag 25 september de Gooisch Open Par 3 kampioenschappen. 
Iedereen kan meedoen. Er zijn 2 handicap categorieën waarvoor golfers met een actieve handicap zich kunnen

 inschrijven. Categorie A is handicap 0 – 18.0. Categorie B is handicap 18.1 – 30.0. Niet-leden van Spandersbosch kunnen zich
 aanmelden door een mail te sturen naar wedstrijden@golfparkspandersbosch.nl. Vermeld daar in je naam, mailadres, telefoonnummer 

en handicap en we laten je zo snel mogelijk weten of je bent ingeschreven of dat je op de wachtlijst staat. Wees snel want Vol=Vol!
 Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- per persoon en daarvoor doe je mee aan de 18 holes wedstrijd over de Crailoobaan en de Boschbaan. 

Je krijgt een lunchpakket aangeboden en nog een verrassing door de baan.

Naast de eer dat je jezelf een jaar lang de beste Par 3 golfer van het Gooi kunt noemen zijn er nog andere mooie prijzen te winnen.
Wij kijken er naar uit om je op onze zeer uitdagende golfbaan te ontmoeten en we zijn 

benieuwd welke vrouw en man zich tot de beste Par 3 golfer van het Gooi mag uitroepen.

Leden van Golfvereniging Spandersbosch betalen € 15,- inschrijfgeld en kunnen zich aanmelden via de website van de vereniging.

WWW.GOLFPARKSPANDERSBOSCH.NL
G O L F V E R E N I G I N G
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Open dag op manege Hallinckveld
Door: Kim Tomei

LOOSDRECHT
Paardenliefhebbers uit 
Wijdemeren konden afge-
lopen zaterdag hun hart 
ophalen op manege Hal-
linckveld. De manege was 
van 11.00 uur tot 17.00 uur 
open voor publiek.

Het wemelde van de paarden-
fans, voornamelijk in de leeftijd 
6-12 jaar. Alle paarden werden 
geaaid, geadoreerd en met 
regelmaat op de foto gezet. 
Deze open dag was duidelijk 
gericht op kinderen, die kennis 
konden maken met paardrij-
den. Medewerkers deden hun 
ding, pony’s werden gepoetst, 
er werden lessen gegeven, 
soms hoorde je een instruc-
teur naar de stallen roepen 
welk paard er wel, of juist niet 
opgezadeld moest worden. Als 
bezoeker kreeg je een goede 
indruk van de bedrijvigheid op 
de manege. Van poepschep-
pen tot rijlessen aan toe.

Voor de kinderen was een 
speurtocht opgezet, de ant-
woorden kon je vinden in en 
om de stallen. Zo konden 
kinderen ontdekken hoeveel 
water een paard nu gemid-

deld drinkt, hoe een hoofdstel 
in elkaar zit, maar ook welke 
borstel je voor welk lichaams-
deel gebruikt. Een interessan-
te dag, als je alle posters gaat 
lezen, of een medewerker 
weet te treffen die wel even tijd 
heeft voor het beantwoorden 
van wat vragen. Want de me-
dewerkers waren druk. Druk 
met de kinderen en vooral 
ook druk met de paarden. Zo 
hoort dat natuurlijk ook op een 
goede manege. Manege Hal-
linckveld is aangesloten bij de 
Federatie voor Nederlandse 
RuiterSportcentra en heeft wel 
vier sterren!

Veel te beleven
Op het terrein waren diverse 
dingen te beleven. Zo kon je 
meekijken met een rijles, je kon 
ervaren hoe het is om op een 
pony te zitten door een rond-
je te rijden, er lagen diverse 
spellen, zoals boter, kaas en 
eieren, maar dan met appels 
en wortels. Natuurlijk kon het 
oud-Hollandse ‘hoefijzer-wer-
pen’ niet ontbreken. Voor de 
allerkleinste bezoekers stond 
een driewieler klaar, zodat 
ook zij zich niet hoefden te 
vervelen. Zoals te verwachten 
waren de meeste bezoekers, 
van piepjong tot oud, rondom 

de stallen te vinden. De mees-
te paarden genoten zichtbaar 
van alle aandacht en bleven 
nieuwsgierig kijken naar alles 
wat passeerde. Hier en daar 
vragend om een aai, of twee.

Een klein buitje midden op de 
dag deed de rijles, die buiten 
plaatsvond, snel naar binnen 
verplaatsen. Een prachtig ge-

zicht, alle paarden in een rech-
te lijn van de buitenrijbaan, 
naar de binnenrijbaan.

Twee spektakels
Om 17.00 uur kwam de dag ten 
einde. Maar voordat het zover 
was, waren er nog twee spek-
takels te bewonderen: eerst 
konden we genieten van ruiter 
Amber, die op haar paard een 

indrukwekkende springde-
monstratie gaf. Daarna zagen 
we hoe zo’n 10 paarden een 
waanzinnige carrousel show 
gaven. Mocht je naar de Open 
Dag geweest zijn en graag op 
rijles willen, bekijk dan vooral 
de website even: www.hal-
linckveld.nl.

   

Meet & Greet kunstcollectief LasArte op Sypesteyn
LOOSDRECHT
Op 19 september a.s. zul-
len kunstenaars van het 
nieuwe kunstcollectief La-
sArte, aanwezig zijn in de 
historische tuin van Kas-
teel Sypesteyn om u uitleg 
te geven bij hun werken, 
die daar nog tot en met 
31 oktober tentoongesteld 
staan. Zij zullen onder 
meer vertellen over hun in-
spiratie en achtergronden 

alsmede over het werken 
met de gebruikte materia-
len. Op zondag 19 septem-
ber zijn Joost Zwagerman, 
Tuari Studio en Peter van 
den Akker aanwezig om u 
te meeten&greeten.

De groep van zeven kunste-
naars toont werken vanuit ver-
schillende media, zoals steen, 
glas, staal, brons en fotografie. 
Het gaat om Joost Zwager-

man, Hilde de Rooij, Ton Kalle, 
Marieke de Jong, Peter van 
den Akker, Françoise Vaal en 
Tuari Studio (fotografie objec-
ten)

Deze verscheidenheid aan 
kunst op deze speciale plek 
is bijeen gebracht onder 1 ge-
meenschappelijke noemer: de 
verbinding met de natuurlijke 
omgeving. De 17e eeuwse 
tuinkunst van Sypesteyn blijkt 

een uitstekend decor te zijn 
voor deze moderne kunst. In 
de expositie draait het niet 
alleen om het zintuiglijk erva-
ren van schoonheid. Men ziet 
ook de confrontatie tussen de 
natuur en de mens, de ba-
lans die daarin gezocht wordt 
en de uiteindelijke integratie 
van menselijke aspecten in 
hun natuurlijke omgeving. De 
natuur weerspiegelt op wis-
selende wijze in de diverse 

kunstwerken. Het kunstcollec-
tief LasArte is ‘bij elkaar gelast’ 
door staalkunstenaar Joost 
Zwagerman die samenwerkt 
met alle individuele kunste-
naars. Het is een enthousiaste 
groep mensen wier werk op 
een markante wijze bij elkaar 
klopt en dat al helemaal in de 
historische tuin van Kasteel 
Sypesteyn.

   

Stoptober: stopt u ook met roken?
LOOSDRECHT
Oktober is sinds enige ja-
ren uitgeroepen tot de idea-
le maand om te stoppen met 
roken. Ook de huisartsen in 
Loosdrecht doen daaraan 
mee, door een stopcursus 
aan te bieden. Het is bewezen 
dat het stoppen met roken in 
een groep nóg meer resul-

taat geeft dan met individuele 
begeleiding. Maar liefst 82% 
van de deelnemers is blijvend 
gestopt met roken! De cursus 
bestaat uit zeven bijeenkom-
sten in het Grand Café van 
de Emtinckhof, Eikenlaan 49 
in Loosdrecht. De bedoeling 
is dat u bij alle bijeenkomsten 
aanwezig bent.

Het gaat om de woensdagen: 
6- 13- 20-27 oktober; 3-10 
en 17 november. Steeds van 
19.00-20.30 uur. De cursus 
wordt volledig vergoed door 
de ziektekostenverzekering. 
Voor meer informatie: www.
rookvrijookjij.nl of vraag het 
uw huisarts.
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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

*A
ct

ie
 n

ie
t g

el
d

ig
 v

o
o

r S
tr

es
sl

es
s

● 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!

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 22 september van

INRUILKORTING  XL
Profi teer t/m 22 september van

Easysit B80

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

06-53420733   Showroom Hilversum
Roel Brouwer

Easysit A90

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

Easysit D64Easysit D64

Easysit D62Easysit D72 Easysit DS703

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!

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

Easysit A90

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!

Stressless® James


