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Weer heerlijk onder de mensen op Schippersdag
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Tot op het laatste moment 
was het spannend of de 
traditie van Schippersdag 
anno 2021 kon plaatsvin-
den. Maar vorige week 
dinsdag gingen uiteinde-
lijk 34 zeilboten van start 
voor de 78e Schippers-
dag. Burgemeester Crys 
Larson verwoordde het 
algemene gevoel onder 
de ongeveer 80 zeilers: 
“Heerlijk weer onder de 
mensen, uit de bubbel. Zo 
gezellig om elkaar weer te 
ontmoeten.”

En gezellig was het in het 

clubhuis van GWV De Vrijbui-
ter waar het bier overvloedig 
schuimde en de schalen met 
spicy hapjes van hand tot 
hand gingen. De catering is 
bij beheerder Lekker en Puur 
in goede handen. Sterke ver-
halen zijn er genoeg, hoewel 
de wind de watersporters 
niet dwong tot extreme in-
spanningen. Al vanaf 16 uur 
druppelen de eerste liefheb-
bers binnen na hun 2e race. 
Peter Busch en maatje Hans 
Timmermans haakten af, om-
dat hun Polyvalk ‘achteruit’ 
zeilde. De Polyvalken werden 
gesponsord door de Otter, 
Uitkijk, Vuurtoren en de ko-
ninklijke KWVL, gevolgd door 
een gigantische rij sponsors 

die zeilspreekstalmeester 
Harry van Tol allemaal keurig 
noemde. Hetgeen weer aller-
lei vermeldingen met kwink-
slagen plus prijsjes oplever-
de. Peter Schouten was toe 
aan een knipbon, terwijl René 
en Edwin van de Wilt een di-
nerbon kregen vanwege hun 
laatste en voorlaatste posi-
ties in de B-klasse. Bij een 
high tea bij de Imkerij mag 
Jelleke van Vliet eens goed 
overdenken hoe een startpro-
cedure bij een zeilwedstrijd 
verloopt en SLOEP- voorzitter 
Wim Bekenkamp ontving een 
aanmoedigingsprijs om bij de 
volgende edities weer aan te 
sluiten. De Schippersdag is 
weliswaar niet meer de jaarlijk-
se afsluiting van het seizoen 
door de watersportonderne-
mers met hun personeel, de 

rivaliteit en de sportieve sfeer 
van weleer zijn er nog steeds. 
Het bestuur van de stichting 
Schippersdag doet telkenma-
le zijn uiterste best om er een 
geslaagd zeilfeest van te ma-

ken. Het duo Men in Black gaf 
het samenzijn een extra push 
door tientallen hits van weleer 
ten gehore te brengen. Van 
‘Sex Bomb’ tot ‘Riders in the 
Storm’, voor iedereen herken-
baar.

Winnaars
Op z’n bekende charmante 
wijze maakte Harry van Tol 
een showtje van de bekend-
making van de uitslagen, al-
les vanaf een velletje hand-
geschreven aantekeningen. 
Door een administratieve 
omissie zullen in 2022 maar 
liefst 5 deelnemers van de B- 
naar de A- categorie promo-
veren. Wie er degraderen van 
A naar B werd niet openbaar 
gemaakt. B-winnaars werden 
Roy Bruin en Barend-Jan 
Binkhorst. In de A-klasse pak-
ten Jacqueline en René van 
Rijn en Tonny Broek wederom 
de 1e prijs (zoals in 2018). Al 
met al een mooie nazomer-
dag, volgens vriend en vijand. 
Mede dankzij de inzet van 
veel vrijwilligers en het be-
stuur van de Schippersdag. 
Wanneer de laatste schipper 
huiswaarts keerde, vermeld-
den de annalen niet.

Foto: De A-winnaars met burgemeester Larson

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

Neem vrijblijvend
contact op voor een

gratis waardebepaling en
verkoopadvies van uw woning!

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?

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

Net misgelopen óf straks een miskoop…
Eerlijk aankoopadvies nodig?

t/m 3 oktober

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE

10% 
tot wel
60%
korting

HILVERSUM ZONDAG 3 OKTOBER OPEN!
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL
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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
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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

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

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

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Klusteam Loosdrecht
Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om uw
woning. Bel: 0646762576

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Gevraagd: huish. hulp
tel. 06-10073311

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

Geldig van donderdag 30 september t/m woensdag 6 oktober
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Hele week:
Magere Runderlappen
Heerlijk suddervlees van het Limousin rund

Hele Paardenworst
Iedere dag vers

Ontbijtspek
Uit eigen rokerij

Amsterdamse Ossenworst
De enige echte

Lofschotel
Met ham en kaas uit de oven

500 gram

Per stuk

100 gram

100 gram

100 gram

€ 7,98
€ 3,98
€ 1,79
€ 2,25
€ 1,50

Maandag en dinsdag
Duitse Curriewurst of
Hamburgers

4 halen, 3 betalen!
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Nieuwe IKC op locatie De Sterrenwijzer
Bijna 2,5 miljoen goedkoper

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De gemeente Wijdemeren 
wil een nieuw Integraal 
Kind Centrum (IKC) in 
Nieuw- Loosdrecht bou-
wen. De huidige twee ge-
bouwen, De Linde en De 
Sterrenwachter, zijn aan 
vervanging toe. Het colle-
ge van B&W adviseert de 
gemeenteraad om locatie 
De Sterrenwachter aan te 
wijzen als de plek voor de 
nieuwbouw.

In het nieuwe Integraal Kind 
Centrum (IKC) van 0 tot 12- ja-
rigen kunnen Jenaplanschool 
De Sterrenwachter, openbare 
basisschool De Linde, kinder-
opvang Eigen & Wijzer en het 
consultatiebureau van Jeugd 

& Gezin hun samenwerking 
versterken. Er zijn twee lo-
caties beschikbaar voor de 
nieuwbouw: de huidige locatie 
van de Sterrenwachter en de 
huidige locatie van De Linde. 
Beide locaties zijn vergelijk-
baar in formaat oppervlakte. 
Op De Linde kunnen alle par-
tijen in één nieuw gebouw sa-
men gaan werken. Op locatie 
De Sterrenwachter moeten de 
partijen zich over twee gebou-
wen verdelen, ook de naastlig-
gende Pinkenstal hoort erbij. 
De bouwkosten voor De Lin-
de vallen echter € 2.400.000 
hoger uit dan de bouwkosten 
voor locatie Sterrenwachter. 
Daarom adviseren B&W de 
gemeenteraad om De Sterren-
wachter aan te wijzen als plek 
voor de nieuwbouw.

Zuinig en fris
De twee oude, energiever-
slindende gebouwen moeten 
plaats maken voor nieuwbouw. 
De nieuwbouw heeft een laag 
energieverbruik, is gasloos en 
heeft een gezonde luchtkwali-
teit, aangename temperatuur 
en voldoende daglicht. ‘We 
zouden het liefste in één nieuw 
gebouw met elkaar gaan wer-
ken’, zeggen Roel Hoogen-
doorn (bestuurder IKC Talent 
Primair) en Mirjam Companjen 
(directeur van Eigen&Wijzer) 
‘Desalniettemin verheugen 
wij ons op het vooruitzicht op 
nieuwbouw met een comfor-
tabele leer- en werkomgeving 
waar alles draait om de ontwik-
keling van het kind’.

Vervolgstappen
Op 5 oktober debatteert eerst 

de commissie Maatschappelij-
ke en Sociale Zaken over het 
beschikbaar stellen van de 
benodigde budgetten. Als de 
gemeenteraad op 15 oktober 
het benodigde geld beschik-
baar stelt, nemen de scholen 
het voortouw tot de bouw van 
het IKC. Het jaar 2022 zal no-
dig zijn voor het ontwerpen van 

de nieuwbouw, afstemming 
met ouders en omgeving en 
het voorbereiden van de om-
gevingsvergunning. De bouw 
start op z’n vroegst in 2023. 
Oplevering van de nieuwbouw 
is te verwachten in 2024.

FOTO: De huidige Sterrenwach-
ter

   

Meer inspraak rond Omgevingsvisie 2040
Ingezonden brief

In 2017 werd in Oud-Loos-
drecht een hele grote landkaart 
neergelegd, waar inwoners 
hun idee kwijt konden hoe de 
gemeente er in de toekomst 
uit kon zien. In 2019 kwamen 
er zeer druk bezochte dorps-
avonden waar honderden in-
novatieve denkers weer met 
elkaar hun visie kwijt konden. 

In 2020/2021 volgde de al-
weer enthousiast ingevulde 
Wijdemeren Verrijkt website. 
Volgens de pers werd helaas 
alleen aan de ambtenaren nog 
de kans gegeven om de resul-
taten met hun extra stemmen 
te beïnvloeden. Democratisch? 
Volgens ons niet.

Helaas hebben al die groepen 
nooit meer iets van de gemeen-
te gehoord of hun idee in de nu 
aangenomen Omgevingsvisie 
2040 staat. In de raad pleitte 
mevrouw IJsbrandij van Dorps-
Belangen er zonder enige 
steun voor inwoners alsnog te 
vragen mee te stemmen.

Nieuwe Democratie Wijdeme-
ren gaat nog een stap verder 
en biedt iedereen alsnog de 
kans om mee te beslissen 
over onze toekomst: www.
nieuwedemocratiewijdemeren.
nl/contact. Kijk nog eens op 
Wijdemeren Verrijkt en stuur je 
suggesties snel in. Die worden 
dan ook als input serieus geno-

men bij het samenstellen van 
onze politieke agenda. Wat in 
de oude politiek een verkie-
zingsprogramma heet.

Wim van Oudheusden, Nieuwe 
Democratie Wijdemeren

   

Na 42 jaar afscheid van de 
KWVL
LOOSDRECHT
Zaterdagmiddag 17 sep-
tember was dan eindelijk 
het moment waarop de Ko-
ninklijke Watersport-Ver-
eeniging ‘Loosdrecht’ op 
gepaste wijze afscheid kon 
nemen van haar haven-
meester J(oh)an Bakker. 
Augustus 2020 ging hij, 
na 42 jaar bij de KWVL in 
dienst te zijn geweest, met 
pensioen maar gooide de 
pandemie zijn geplande af-
scheid in het water.

Op deze zonovergoten zater-
dagmiddag tijdens de clubkam-
pioenschappen haalde voorzit-

ter Henk Bergsma aan hoe Jan 
Bakker in dienst kwam van de 
KWVL, waar op dat moment 
al twee Jannen werkten. De 
toenmalig commissaris Haven 
& Gebouwen besloot daarop 
dat Jan maar als Johan moest 
worden aangesproken want 
anders werd het een ‘janboel’ 
en zo geschiedde. Geboren 
en getogen in Loosdrecht had 
Jan, voordat hij op 2 mei 1978 
in dienst bij de KWVL trad, al 
gewerkt bij Scherpel en Lam-
me, ook twee Loosdrechtse 
instituten. In de afgelopen 42 
jaar heeft Jan vele leden gehol-
pen, bijgestaan en de Vereeni-
ging zien groeien. Vele leden, 

jong en oud, waren dan ook 
zaterdag op de KWVL om Jan, 
zijn echtgenote Janny en doch-
ters Lisa en Jessica, gedag te 
zeggen en vooral te bedanken 
voor de inzet en betrokken-
heid gedurende de afgelopen 
jaren. Gelukkig blijven Jan en 
zijn echtgenote buren van de 
KWVL, waardoor we weten dat 
hij zijn gezicht zal blijven laten 
zien. Misschien als de Regen-
bogen volgende maand naar 
de Loosdrechtse Plassen ko-
men voor het NK Sprint, zelfs 
ook op het startschip komt hel-
pen. Want de Regenbogen, die 
blijven een speciale plek in zijn 
hart houden.
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Griepprik 2021
LOOSDRECHT
Eerder hebt u kunnen lezen 
over de griepprikken. Dit jaar 
geven we de griepprik alleen 
op zaterdag 9 oktober. De prik 
is gratis. Bent u 60 jaar of ou-
der, of heeft u een chronische 
aandoening zoals suikerziek-
te, astma, reuma of COPD, 
dan kunt u een uitnodiging 
verwachten. Iedereen van 
wie het emailadres bekend is 

in de praktijk, krijgt de uitno-
diging per email, de anderen 
krijgen een brief. Houdt u uw 
mailbox en brievenbus in de 
gaten. In verband met de coro-
namaatregelen geven we alle 
prikken op afspraak. Hoe u de 
afspraak kunt maken leest u in 
de uitnodiging. Belt u hiervoor 
niet naar de praktijk alstublieft.

Iedereen die is geboren vanaf 

1-1-1948 tot en met 31-12-
1952 krijgt ook een uitnodi-
ging voor de pneumokokken-
vaccinatie. Ook deze prik is 
gratis. Beide prikken worden 
gegeven op zaterdag 9 okto-
ber in het Grand Café van de 
Emtinckhof aan de Eikenlaan 
nummer 51. Meer informatie 
kunt u vinden op onze website 
en in de uitnodiging.

   

Week van de palliatieve   
zorg 9-16 oktober
LOOSDRECHT
Met palliatieve zorg wordt de 
zorg bedoeld die naasten, art-
sen en verpleegkundigen kun-
nen bieden om het laatste deel 
van het leven naar het over-
lijden toe te verzachten. Het 
is een breed begrip en omvat 
aandacht voor het lichamelij-

ke, maar voor het geestelijke 
lijden dat er kan zijn in die be-
langrijke periode van het leven. 
Er is steeds meer bekend over 
de behoeften aan zorg en de 
zorg die kan worden geleverd. 
En er wordt ook meer over ge-
sproken, er rust steeds minder 
een taboe op. Om hieraan nog 

meer bekendheid te geven is 
er landelijk een week van de 
palliatieve zorg. Van 9-16 ok-
tober zijn er open dagen, films, 
lezingen, wandelingen en een 
podcast. Meer informatie kunt 
u vinden op www.palliatieve-
zorggooi.nl.

   

Groep voor nabestaanden
REGIO
Op donderdag 4 november 
start er bij Viore een contact-
groep voor nabestaanden. De 
groep is bedoeld voor mensen 
van wie de partner is overle-
den (niet langer dan ongeveer 
drie jaar geleden) en die graag 
in contact komen met ande-
ren die dit ook hebben mee-
gemaakt. Deze groep wordt 
al een aantal jaren georgani-
seerd, en wordt door de deel-

nemers steeds heel positief 
geëvalueerd.

Viore biedt acht bijeenkomsten 
aan, van 14.00 tot 16.00 uur, 
ongeveer eens in de twee we-
ken. Tijdens deze bijeenkom-
sten worden er diverse activi-
teiten georganiseerd rondom 
het thema verlies en rouw. Zo 
wordt er gewandeld, gekookt 
en gepraat. Er komen verschil-
lende thema’s aan bod, zoals: 

afscheid – verdriet – hoe zorg 
ik goed voor mezelf – herinne-
ren – hoe ga ik verder. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschik-
baar. Van tevoren houden we 
een kennismakingsgesprek. 
Voor meer informatie of aan-
melding kunt u mailen naar: 
aanmelden@viore.org of bel-
len naar 035-6853532. De 
kosten voor deelname aan de 
acht bijeenkomsten bedragen 
in totaal € 40,-.

2e

HALVE
prijs

2e

HALVE
prijs

2e

HALVE
prijs

Saucijzenbroodje

Speculaas-
plaatcake

27 september - 2 oktober

Saucijzenbroodje

HALVEHALVE

Speculaas-
plaatcake
Speculaas-

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

Is er nou niemand die zijn uitkering zat is 
en bij ons wilt komen werken?

Als algemeen medewerker, leerling of 
watersport monteur.

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

rainbow week
10-15 oktober 2021
gooienvechtinclusief.nl

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!



>   Ondernemer Awards 2021

Ondernemend Wijdemeren organiseert dit 

najaar, in samenwerking met de gemeente, 

de Ondernemer Awards 2021. “Na hele uit-

dagende tijden willen we met deze Awards 

extra aandacht vragen voor de lokale 

economie”, aldus voorzitter Dik van Enk. 

Iedereen kan tot 1 november een onder-

nemer of bedrijf dat actief is in Wijdemeren 

nomineren. Een vakjury beoordeelt alle 

nominaties. Op donderdag 18 november 

worden de winnaars bekend gemaakt tijdens 

een feestelijk evenement in het Ankeveense 

theater De Dillewijn. 

Ondernemer nomineren?

Ga naar www.ondernemervanwijdemeren.nl. 

>   Taalcafé Loosdrecht zoekt
vrijwilligers 

Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

schuiven verschillende nationaliteiten – 

coronaproof - aan bij de koffietafels van het 

Taalcafé in de bibliotheek in Loosdrecht. 

Het café zoekt nieuwe vrijwilligers voor het 

ondersteunen van de groepslessen. U helpt 

bijvoorbeeld met de voorbereiding van

examens, leest en voert gesprekken.

Ook zoeken we taalcoaches die één uur per 

week een statushouder (thuis) taalbegeleiding

willen geven. Bent u enthousiast? U kunt 

zich vanaf woensdag 6 oktober aanmelden 

bij het Taalcafé in de bibliotheek bij vrijwilliger

Kitty Meussen. Liever contact per telefoon of 

email? Dat kan via mevrouw Meeuwis van de 

gemeente, telefoonnummer 14 035 of

a.meeuwis@wijdemeren.nl. 

>   Alzheimer Café weer gestart 

Het Alzheimer Café voor inwoners van 

Wijdemeren en Hilversum is weer gestart. 

Het Café is een trefpunt voor mensen met 

dementie, hun partners, familieleden en 

vrienden. Naast de onderlinge contacten 

en gesprekken staat er ook iedere keer een 

thema centraal. Voor informatie en vragen 

zijn er deskundigen aanwezig. Het Café is 

iedere tweede woensdag van de maand 

open tussen 19.30-21.00 uur in Wijkcentrum 

de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. 

Wijdemeren
informeren

Parkeren grote voertuigen 

Wist u dat campers, aanhangers, boottrailers, caravans 

en andere grote voertuigen maximaal drie dagen op 

de openbare weg mogen staan? Anders zorgen zij 

voor parkeerproblemen bij andere bewoners. Houd 

u hier ook rekening mee? Bij vragen kunt u contact 

opnemen met onze boa’s via het spreekuur veiligheid.

Zie ook: www.wijdemeren.nl/spreekuurveiligheid

O�  ciële
bekendmakingen

Gaat u uw koophuis verbouwen en 
bent u jonger dan 58 jaar? Denk dan 
alvast na over de toekomst. Als u zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis wilt 
blijven wonen, kunt u een blijvers-
lening aanvragen.

Met de blijverslening kunt u aanpassingen in 

huis betalen, zoals verlaging van drempels of 

installatie van een traplift. De hoogte van de 

blijverslening is minimaal 2500 euro en maxi-

maal 40.000 euro. Het is een hypothecaire 

lening met een looptijd van maximaal 20 jaar. 

De lening kunt u aanvragen tot 58 jaar. Boven 

deze leeftijd adviseren wij een verzilverlening. 

Verschil met verzilverlening
Het verschil tussen de blijverslening en verzil-

verlening is dat u een blijverslening tijdens de 

looptijd aflost en een verzilverlening pas ná 

verkoop van de woning. Zo krijgen woning-

eigenaren met een laag inkomen toch de 

mogelijkheid hun woning aan te passen 

zonder dat daar extra woonlasten tegenover 

staan. De verzilverlening kan aangevraagd 

worden vanaf tien jaar voor de pensioen-

leeftijd. 

Aanvragen blijverslening
De blijverslening kunt u direct aanvragen via 

www.wijdemeren.nl/blijverslening. Hier vindt 

u ook meer informatie en de voorwaarden. 

Liever persoonlijk contact?

Bel dan met telefoonnummer 14 035 of 

e-mail ra.zoetmulder@wijdemeren.nl.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Informatiemarkt aanpak 
Oostelijke Vechtplassen

   Langer zelfstandig thuis blijven wonen?
   Vraag een blijverslening aan

Op maandag 8 november start de Week
van de Mantelzorg. Zorgt u voor een 
dierbare met dementie? Dan bieden we
u vanaf dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 
november de mogelijkheid om via een 
virtual reality bril het dagelijks leven te 
ervaren van iemand met dementie. 

Het zorgen voor een familielid of andere dier-

bare met dementie is een bijzondere taak. Er 

wordt een beroep gedaan op uw empathisch

vermogen en flexibiliteit. Het is vaak lastig om 

te doorgronden wat er allemaal gebeurt met 

iemand die dementie heeft. Into D’mentia 

laat mensen zonder dementie ervaren wat 

het betekent om dementie te hebben. Dit 

gebeurt o.a. door het bekijken van een 360 

graden simulatiefilm op een Virtual Reality 

(VR)-Dementiebril. 

E-learning platform
De bijeenkomst duurt in totaal ongeveer 

45 minuten. De sessie wordt professioneel 

begeleid door een trainer van Into D’mentia. 

Na afloop ontvangt u een code waarmee u 

toegang krijgt tot een e-learning platform. 

Hierop staat meer informatie en oefeningen, 

waardoor de film extra verdieping krijgt. 

Aanmelden
De virtual reality ervaring vindt plaats in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

U kunt zich aanmelden via

m.voorn@wijdemeren.nl. Geef hierbij aan of

u op 9, 10, 11 of 12 november zou willen 

deelnemen en of u in de ochtend (8.30 tot 

12.00 uur) of in de middag (13.00 tot 17.00 uur)

beschikbaar bent. We delen u vervolgens

binnen dit dagdeel in voor een tijdslot.

Uiteraard hoort u nog van ons op welk tijdstip 

u ingedeeld bent. 

Door de ogen van…



Huurt u een woning in Wijdemeren? Grote 
kans dat u in de afgelopen maanden be-
zoek hebt gehad van de Energiecoöperatie 
Wijdemeren. Momenteel bezoeken zij, 
samen met de gemeente en de woning-
corporaties, alle dorpen om huurders met 
voorlichting en gratis bespaarproducten op 
weg te helpen om energie te besparen. 

In de afgelopen maand zijn er al 635 

huurders bezocht. Dit leverde veel positie-

ve reacties op. Projectleider Ulrike: “Veel 

mensen weten niet dat zij met hele kleine 

bespaarmaatregelen hun woonlasten al om-

laag kunnen brengen én kunnen bijdragen 

aan een duurzame samenleving. Dit leidt tot 

meer comfort thuis en een lagere energiere-

kening. Win-win dus!”

Gratis bespaarproducten
Als bewoner van een huurwoning bieden we 

u gratis bespaarproducten ter waarde van 

60 euro aan. Aanmelden kan via 1000huur-

ders.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan 

een account om bespaarproducten, zoals 

LEDlampen, radiatorfolie of tochtstrippen, te 

bestellen. Wees er snel bij, want op=op. 

Meer weten over u energieverbruik? 
Vraag dan een gesprek met een energie-

bespaarcoach aan. Deze coach helpt u om 

inzicht te krijgen in uw energieverbruik en 

geeft tips voor kleine maatregelen, zoals het 

aanpassen van de temperatuur van uw CV 

ketel of het meten van het energieverbruik 

van uw apparaten. Zij kunnen u ook helpen 

met het plaatsen van bijvoorbeeld tochtstrip-

pen of radiatorfolie.   

Nu we door de versoepelingen weer 
fysiek bij elkaar mogen komen, praten 
we u graag uitgebreid bij over actuele 
zaken binnen de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen. Op dinsdag 12 oktober
organiseren we een algemene informatie-
markt. De markt vindt plaats bij 
Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef. 

U bent van harte welkom tussen 17.00 en 

21.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer 

het u uitkomt. Let op: U heeft hiervoor een 

coronatoegangsbewijs nodig.

Projecten in voorbereiding en 
uitvoering
Naast algemene informatie over de aanpak 

besteden we ruim aandacht aan de projecten 

die momenteel in voorbereiding of in uitvoe-

ring zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als 

baggeren, de leefomgeving van moeras-

vogels, ontwikkelen van nieuwe natuur, het 

vergroten van het aanbod voor waterrecre-

atie, het herstellen van legakkers, de aanleg 

van faunapassages, aanpak van exoten, het 

toekomstbeeld dat we hebben voor recreatie 

in 2030, het beheren van de ganzenpopulatie 

en nog veel meer. 

De betrokken projectleiders zijn aanwezig 

om tekst en uitleg te geven en met u van 

gedachten te wisselen.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen
Sinds 2017 werken 21 partijen samen om 

problemen in de Oostelijke Vechtplassen aan 

te pakken. Het verbeteren van de waterkwali-

teit, het versterken van de natuur en het

moderniseren van de recreatiesector zijn het 

belangrijkst. De ruim 25 projecten vormen 

een samenhangend pakket aan maatregelen, 

dat zich richt op een complete kwaliteitsver-

betering van dit unieke en beschermde

natuurgebied. Meer info: www.vechtplassen.nl. 

12 oktober: informatiemarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen 
Meer weten over de stand van zaken? Dit is uw kans! 

Wijdemeren is trots op haar onderne-
mers. Tegelijkertijd zien we dat er uitda-
gingen 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 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!

U kunt zich aanmelden via

ondernemen@wijdemeren.nl.

Nadere details over de locaties volgen in een 

bevestigingsmail. 

Save the date: 11 oktober Ondernemersontbijt

In 2019/2020 heeft de gemeente groot 
onderhoud laten uitvoeren aan de Oud-
Loosdrechtsedijk tussen de rotonde met 
de Molenmeent en de rotonde met de 
‘s-Gravelandsevaartweg. Tijdens een on-
derhoudscontrole bleek dat er na hevige 
regenval plassen op de fietspaden blijven 
staan. Vanaf maandag 11 oktober tot en 
met woensdag 20 oktober voert aannemer 
KWS dan ook herstelwerkzaamheden uit. 

Om de plasvorming op de fietspaden tegen 

te gaan wordt een gedeelte van de fietspa-

den opnieuw geasfalteerd en een gedeelte 

van het voetpad hersteld. Het uiterlijk van de 

dijk en het fietspad blijft gelijk.

Toegankelijkheid
De dijk en de woningen en bedrijven aan 

de dijk blijven tijdens de werkzaamheden 

toegankelijk voor al het verkeer. Om het 

werk goed en veilig te kunnen uitvoeren is er 

steeds één rijbaan afgesloten. Weggebruikers 

kunnen het werk om de beurt passeren.

Er zijn verkeersregelaars aanwezig om dit te 

begeleiden. Ook geldt er tijdelijk een maxi-

male snelheid van 30 km/uur. 

Op de hoogte blijven? 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 

informatie over deze werkzaamheden? 

Download dan de KWS app en zoek op 

Oud-Loosdrechtsedijk – Aanpassen fietspad.

Herstelwerkzaamheden fietspaden Oud-Loosdrechtsedijk

Wijdemeren
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Bent u uw baan kwijtgeraakt door de 
coronacrisis? Of dreigt u uw baan kwijt 
te raken? Sinds augustus helpt het 
Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Gooi 
en Vechtstreek werkzoekenden, ZZP’ers 
en werknemers die hun baan dreigen 
kwijt te raken met een opleiding en
begeleiding naar nieuw werk.

Het Regionaal Mobiliteitsteam biedt maat-

werkoplossingen, zoals begeleiding naar een 

nieuwe baan, loopbaancoaching, om- of 

bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp 

bij schulden. Sinds de start in augustus krijgen 

er 34 inwoners uit de regio begeleiding. Een 

aantal van hen is al gestart met een nieuwe 

baan of opleiding. 

Meer informatie
Het mobiliteitsteam is er voor mensen die na

12 maart 2020 door corona werkloos zijn

geworden of hun baan dreigen te verliezen.

Zit u in deze situatie en kunt u hulp gebruiken?

Vraag naar de mogelijkheden bij de organi-

satie waarmee u bekend bent; bijvoorbeeld 

de gemeente, het UWV, de vakbond of het 

Leerwerkloket. Kijk voor meer informatie op 

www.rmtgooienvechtstreek.nl. 

Het regionaal mobiliteitsteam is een samen-

werking tussen gemeenten, UWV, het

werkgeversservicepunt, vakbonden, onder-

wijsinstellingen en werkgeversorganisaties. 

Regionaal mobiliteitsteam helpt bij het vinden van werk

Gratis energiebespaarproducten voor 1.000 huurders
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40H: vergroten balkon (10.09.21)

- nabij Noordereinde 54c: herinrichting parkeer-

   terrein (15.09.21)

- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp en

   wijzigen toiletvoorziening (15.09.21)

Kortenhoef
- naast Kortenhoefsedijk 32: legaliseren bestaan-

   de brug (16.09.21)

Loosdrecht
- De Mollstraat 18: plaatsen dakkapel (13.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: wijziging verbouwen

   villa voor groepswoningen ouderen (10.09.21)

- Rading 108c: bouwen carport (19.09.21)

- Van Ostadelaan 15: bouwen dakkapellen en 

   erker (09.09.21)

Nederhorst den Berg
- Achter Dammerweg 71: plaatsen steiger (05.09.21)

- Dwarsweg 16: wijzigen gevels (10.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

   (14.09.21)

- Frans Fennishof 26: plaatsen en vernieuwen 

   dakkapellen (22.09.21)

- 

Breukeleveen
- Herenweg 67: aanleggen uitweg (10.09.21)

Kortenhoef
- Moleneind 12: verbouwen woning (23.09.21)

- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (20.09.21)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: bouwen over-

   kapping en fietsenberging (10.09.21)

- De Mollstraat 18: plaatsen dakkapel (20.09.21)

- Herenweg 67: maken uitweg (10.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242: verbouwen 

   bestaand hoofdgebouw en bouwen bijgebouw 

   (21.09.21)

- Stichts End 17: bouwen erker (13.09.21)

- Trekpad 31: bouwen recreatie woonboot (16.09.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: plaatsen beschoeiing (21.09.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (21.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (16.09.21)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: realiseren haven (20.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c:

   wijzigen gevels, indeling en constructie

   woningen (09.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: verbouwen 

   woning (22.09.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Nederhorst den Berg
- achter Middenweg 33, in gebruik nemen van 

   een nieuwe opslagloods

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

telefoonnummer (088) 63 33 000.

Bouwen en wonen

Officiële bekendmakingen 29 september 2021

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) 

Commissie Maatschappelijke & Sociale Zaken
Datum: dinsdag 5 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken 

9.   Gewijzigd voorstel IKC Talent Primair 

10. Behandelverzoek D66 ontwikkeling IKC Talent Primair 

11. Vervolg haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing 

Kortenhoef 

12. Behandelverzoek De Lokale Partij en D66 Tiny Houses 

Loodijk 

13. Behandelverzoek De Lokale Partij Statement uitspraak 

bijstandcasus

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 6 oktober 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten* 

Voorgestelde Hamerstukken 

9.   Bekrachtiging geheimhouding RIB Porseleinhaven 

Bespreekstukken 

10. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Dammerweg 

108-109 

11. Afgifte verklaring van geen bedenkingen Reeweg 2A te 

Nederhorst den Berg 

12. Omgevingsvergunning Porseleinhaven 

13. Behandelverzoek D66 Ter Sype 

14. Behandelverzoek VVD verzoekschrift AIM 

15. Behandelverzoek VVD participatie Nederhorst Noord

Commissie Bestuur en Middelen 
Datum: donderdag 7 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken 

9.   Inhuurbudget laatste trimester 2021 

10. Advies tot intrekking Verordening gemeentelijke om-

budscommissie Wijdemeren 2006 

11. Behandelverzoek De Lokale Partij Veiligheidsbeleid 

12. Behandelverzoek De Lokale Partij PC cyclus Gooi en 

Vecht

Agenda’s commissies oktober

Wijdemeren
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

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.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is 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 gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

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. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
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 gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

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.

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 (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter 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 wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

U kunt de commissievergaderingen meeluisteren via www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onderwerp 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.
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Open dag zaterdag OSG
KORTENHOEF
Op 8 oktober is er een Open 
dag van de Oecumenische 
Streek Gemeente in het oude 
kerkje van Kortenhoef. Intus-
sen is er wat meer bekend 
over het programma deze dag. 
Om 10 uur en om 11.30 uur 
zullen er rondleidingen zijn in 
deze laat-middeleeuwse kerk. 

De hele dag door is er live mu-
ziek te horen, onder andere op 
vleugel en cello. Marlous Lazal 
zal ‘s middags een lied zingen 
dat zij gemaakt heeft over het 
kerkje. Ze wordt daarbij bege-
leid worden door vleugel en 
cello. Naast en achter de kerk 
zijn er tweedehands boeken 
en curiosa te koop. Verder is 

er een hapje en drankje, koffie 
en thee en is er zelfgemaakte 
taart te koop.

FOTO: Annette Kempers
   

Vier decennia Kunst aan de Dijk
Door Niels van der Horst

KORTENHOEF
In november bestaat Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef 
40 jaar. Voor dit jubileum 
heeft deze culturele pa-
rel – wederom met behulp 
van Fonds Podiumkun-
sten en gemeente Wijde-
meren – een uiterst aan-
trekkelijk en gevarieerd 
menu samengesteld. Met 
weinig beperkingen – co-
rona app wordt gecheckt! 
– kan muziek, literatuur en 
beeldende kunst minnend 
Wijdemeren weer volop 
genieten in het feeërieke 
Oude Kerkje en de Oude 
School. Caroline van Gel-
deren (voorzitter), Wen-
dela Sandberg (program-
meur concerten) en Anne 
Wertheim (programmeur li-
teraire avonden en theater, 
en vice-voorzitter) lichtten 
het programma kort toe.

“Wij zijn de Kleine Zaal in 
deze buurt!”, zegt Anne voort-
varend. Ze verwijst daarmee 
naar het Concertgebouw en 
het niveau van de programme-

ring aldaar, die in haar ogen 
gelijkwaardig is aan die in Kor-
tenhoef. Niet onterecht want 
genoeg bekende namen zoals 
Hannes Minnaar en Janine 
Jansen bezochten aan het be-
gin van hun carrière Het Oude 
Kerkje. “Ja, daar heeft Wende-
la wel een neusje voor,” zegt 
Caroline glimlachend, “en ze 
komen graag terug!”

“WIJ ZIJN DE
KLEINE ZAAL IN
DEZE BUURT!”

Variatie
Ook dit seizoen valt er weer 
veel te genieten bij Kunst aan 
de Dijk. Zo opent op donder-
dag 30 september (20:15) het 
duo Scholtes en Janssens. 
“Met een pianorecital op twee 
giga-vleugels” doet Wende-
la uit de doeken. Ze spelen 
werken van Mozart, Schubert 
en Rachmaninoff. Dit inter-
nationaal geprezen pianoduo 
trapt de reeks voorstellingen 
dus af. Daarnaast kunnen we 
ons komend jaar verheugen 
op een soloconcert van de 
gelauwerde Liza Ferschtman 
(viool), op een verrassend en 

speciaal op de jeugd gericht 
familieconcert van het gere-
nommeerde Nieuw Amster-
dams klarinetkwartet, op verhit 
solotoneel van Luna Cozijn, 
op jazzpianist Michiel Borstlap 
(nieuwjaarsconcert), meerde-
re virtuoze kwartetten (piano, 
strijk en sax), en op een intri-
gerende avond met Vlaams 
literair kunstenaar David Van 
Reybrouck. En niet te verge-
ten is er ook dit jaar de traditi-
onele en groots opgezette zo-
mertentoonstelling in de Oude 
School met dit keer prachtige 
toegankelijke beeldende kunst 
van Jan Roëde.

Bezoek
Het Oude Kerkje is een beto-
verende plek in Kortenhoef. 
Alleen al de entourage maakt 
het een prachtige ervaring. 
Naast het inspirerende pro-
gramma is er meer aantrekke-
lijks te melden. Wat te denken 
van lekker vooraf dineren in 
Brasserie Geesje even ver-
derop. Zij hebben een speci-
aal Kunst aan de Dijk menu, 
dat vlot wordt geserveerd te-
gen een aantrekkelijke prijs. 
Heel prettig ook is dat parke-

ren daar en in de buurt gratis 
is. Het is raadzaam om telkens 
ruim van te voren voor een 
concert (en bij Geesje) te re-
serveren. Wilt u nou helemaal 
niks missen van al dit culturele 
fraais, bestel dan meteen een 

abonnement á 135 euro voor 
elf voorstellingen inclusief 
drankje in de pauze. Wees 
snel, het begint al deze week! 
Info: www.kunstaandedijk.nl

   

 Paddenstoelenspeurtocht
REGIO
Vier de herfst! Ga met IVN 
Gooi speuren naar padden-
stoelen en nog veel meer. 
Paddenstoelen: zo zie je er 
niet één, zo zijn er ineens 
heel veel. Oktober is dé pad-
denstoelenmaand. Als je weet 
waar je moet kijken dan gaat 
er een wereld voor je open. 
Gifgroen of knalrood, zacht of 
juist glibberig, eetbaar of giftig.

Op zondag 3 oktober organi-
seert IVN Gooi weer de jaar-
lijkse speurtocht naar padden-
stoelen voor kinderen van 6 

t/m 11 jaar in het Spanders-
woud, We starten tussen 11 en 
14 uur op de speelweide naast 
de parkeerplaats bij restaurant 
Robert, Bussumergrintweg in 
Hilversum. De tocht duurt on-
geveer twee uur en de kosten 
zijn € 3.00 per kind. Begelei-
ders kunnen gratis mee. In 
verband met corona zijn er een 

aantal corona-aanpassingen. 
IVN Natuureducatie zet zich 
als landelijke non-profit orga-
nisatie in voor een groen, ge-
zond en duurzaam Nederland. 
Dit doen we door mensen de 
natuur te laten beleven. IVN 
laat jong en oud actief ervaren 
hoe leuk, leerzaam, gezond 
én belangrijk natuur is.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Luxury by Nature brengt exclusieve 
designmerken in Schaep en Burgh
Nieuwe flagship store met 900 m2 luxe meubels, woondecoratie en behang

‘S -GRAVELAND
Welgestelde families in de 
18e eeuw verruilden elke 
zomer hun Amsterdamse 
huizen voor luxe landgoe-
deren in ’t Gooi. Een van 
deze buitenplaatsen is het 
monumentale Schaep en 
Burgh in ’s-Graveland, een 
landhuis omringd door een 
statig koetshuis, oranjerie 
en indrukwekkende tui-
nen ontworpen door land-
schapsarchitect J.D. Zo-
cher jr. Het landhuis heeft 
in haar bestaan veel pracht 
en luxe gezien; een traditie 
die woonwinkel Luxury By 
Nature zal voortzetten.

De nieuwe locatie biedt bezoe-
kers oneindige wooninspiratie 
met volledig gedecoreerde 
stijlkamers van internationale 
designmerken, de meest ex-
clusieve behang- en stoffen-

collectie van Europa en een 
uitgebreide collectie aan luxe 
meubels en woondecoratie. 
Luxury By Nature vierde in het 
weekend van 25 & 26 septem-
ber de start van haar feestelijke 
openingsweek.

Grootste behang- en stoffen-
collectie van Europa
Landhuis Schaep en Burgh dat 
tot 2020 in gebruik was door 
Natuurmonumenten, is met al 
haar authentieke elementen in 
ere hersteld voor haar nieuwe 
bestemming. Met het exclu-
sieve behang van merken als 
Arte, IKSEL, ÉLITIS, Papiers 
de Paris, Tissage Mahieu en de 
minerale verf van Little Greene 
gaf Luxury by Nature het pand 
weer de indrukwekkende allu-
re die het ooit had. Bezoekers 
kunnen de grootste behang- en 
stoffencollectie van Europa hier 
zowel aan de muren als in de 

behangkamers bewonderen.

Stijlkamers door internatio-
nale topmerken
Iedere ruimte van het monu-
mentale landhuis kreeg een 
eigen kleurenpalet en thema. 
Sommige ruimtes dienen zelfs 
als gehele showroom voor een 
van de internationale design-
merken die Luxury By Nature 
onderbrengt. Zo zijn er volle-
dig gedecoreerde stijlkamers 
die bezoekers onderdompelen 
in de wereld van extravagan-
te merken als Marie Martin en 
Mind The Gap. Verder kunnen 
zij designmeubelen van bij-
voorbeeld Macazz, Hamilton 
Conte en Pierre Frey bewon-
deren. Evenals een uitgebreide 
collectie aan woonaccessoires, 
huisparfums, stoffen, antiek, 
opgezette dieren en kunst. Ook 
staan de experts van Luxu-
ry By Nature hier zoals altijd 

weer paraat om bezoekers te 
voorzien van interieuradvies op 
maat, totaalinrichting en pro-
jectbegeleiding.

Info
Liefhebbers van luxe interieurs 

zijn vanaf 25 september van 
harte welkom. Voor actuele 
openingstijden of de webshop, 
bezoek: www.luxurybynature.nl 
Luxury By Nature flagshipsto-
re; Noordereinde 60;
’s-Graveland.

‘De grote orgelmis’ van J.S. Bach – COM-missie-
concert
NIEUW-LOOSDRECHT
Na (te) lange tijd mogen en 
kunnen wij de reeks prach-
tige COM-missieconcerten 
in de historische Sijpekerk 
aan de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 171 te Nieuw-Loos-
drecht weer voortzetten op 
vrijdag 1 oktober om 20.00 
uur. Daar zijn wij heel dank-
baar voor.

De eerste concertavond is een 
zeer bijzondere: de Grote Or-
gelmis van J.S. Bach zal wor-
den uitgevoerd door Cappella 
Campen o.l.v. Ab Weegenaar 
en organist Sander van den 
Houten. Twee koninklijke com-
posities voor orgel omsluiten 
een geheel van koralen die 
beurtelings gezongen en als 
koraalimprovisatie gespeeld 
worden.

Cappella Campen bestaat uit 
ongeveer 30 enthousiaste le-
den (bassen, tenoren, alten 
en sopranen) die graag bezig 
zijn met koormuziek op hoog 

niveau. Daarbij worden koor-
werken uit alle stijlen van de 
klassieke muziekgeschiede-
nis beoefend. In de afgelopen 
jaren heeft het koor vele con-
certen gegeven in binnen- en 
buitenland. Ab Weegenaar 
studeerde zowel fagot als 
orgel aan het Stedelijk Con-
servatorium in Groningen. 
Hij is o.a. hoofdorganist van 
de Bovenkerk te Kampen. In 
die functie is hij bespeler van 
het Hinsz-hoofdorgel en het 
Reil-koororgel. Verder is hij als 
koorleider actief bij een aantal 
koren en het Bach ensemble 
van de stichting Burgwal.

Sander van den Houten is 
organist van de Evangelisch 
Lutherse Kerk in Den Haag en 
daarmee vaste bespeler van 
het beroemde Bätz-orgel uit 
1762. Tevens is hij titulair-orga-
nist van de Burgwalkerk alsook 
van de Broederkerk te Kampen 
en tweede organist van de Bo-
venkerk aldaar. Zijn vakoplei-
ding tot organist ontving hij aan 

het Rotterdams conservatori-
um en het ArtEZ-conservato-
rium van Zwolle waar hij cum 
laude zijn masters behaalde. 
Als koorbegeleider en dirigent 
heeft hij een indrukwekkend 

curricul;um opgebouwd.

De COM-missie nodigt u van 
harte uit. Ditmaal is er vanwe-
ge het uit te voeren werk geen 
pauze. U wordt verzocht zich 

vooraf te registreren met een 
e-mail aan COM-missie@sij-
pekerk.nl. De aanvang is 20.00 
uur en de kerk is open vanaf 
19.30 uur. De toegang is als 
immer vrij.

FOTO: Cappella Campen

Foto: woonwinkel Luxury By Nature in Schaep en Burgh
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Week tegen Eenzaamheid
WIJDEMEREN
Wist je dat 1 op de 10 men-
sen in Nederland zich erg 
eenzaam voelt? En dat 30% 
er wel eens last van heeft? 
Eenzaamheid kan iedereen 
overkomen. Jong en oud. 
Een steuntje in de rug kan 
helpen om er iets tegen te 
doen. Daarom vraagt Versa 
Welzijn aandacht voor ver-
schillende activiteiten in de 
Week tegen Eenzaamheid. 
Deze is van 30 september 
t/m 7 oktober.

De corona lockdown heeft ons 
allemaal bewust gemaakt van 
de impact van sociale isolatie. 
Helaas is dit voor veel men-
sen dagelijks de realiteit. In 
de Week tegen Eenzaamheid 
staat ontmoeting en verbinding 
centraal. Kom erbij! Iedereen 
kan deelnemen aan de Week 
tegen Eenzaamheid door het 
bezoeken of organiseren van 
een activiteit. Samen maken 
we van de Week tegen Een-
zaamheid een succes!

Donderdag 30 september is 
om 15.00 uur de workshop 
‘Wat weet jij van eenzaam-
heid – in gesprek over (h)er-
kennen van eenzaamheid en 
betekenisvolle relaties’. Leuk 
als je vrijwilligerswerk doet met 
mensen maar ook als je actief 
wilt zijn in jouw buurt. In het 
Wijkgebouw, Eikenlaan 17a 
te Loosdrecht. Opgeven via 

teamwijdemeren@versawel-
zijn.nl of 06-51641259.

Zondag 3 oktober is van 16.00 
tot 18.00 ‘Happy hour met AH 
Meenthof borrelhapjes’ in de 
brasserie van Veenstaete in 
Kortenhoef. Iedereen uit Kor-
tenhoef en omgeving. is van 
harte welkom. Aanmelden is 
verplicht en kan via het in-
schrijfformulier bij het winkeltje 
(gesloten op woensdag en za-
terdag). Kosten € 2,50, te vol-
doen bij inschrijving.

Woensdag 6 oktober vindt 
tussen 10.00 en 12.00 uur de 
‘Kom erbij inloop koffie och-
tend’ plaats in de huiskamer bij 
Veenstaete, Parklaan 1 in Kor-
tenhoef (over het bruggetje). 
Kosten € 0,50 per kopje. Met 
gastvrouwen Corry, Heleen en 
Irma.

Woensdag 6 oktober wordt tus-
sen 17.30 en 20.00 uur samen 
met vrijwilligers een heerlijke 
maaltijd gekookt in het buur-
trestaurant Toffe Peren Wijde-
meren. Dit is in het Achterom, 
achter de kerk op Kerklaan 24 
In Kortenhoef. Bij interesse kun 
je je aanmelden via de kerk, 
Zonnebloem, dokterspost, 
Versa Welzijn of de gemeen-
te. Heb je al eens een maaltijd 
ontvangen, dan sta je op de 
lijst. De kosten zijn € 3,-. Meer 
informatie via jan.nijnuis@
gmail.com of 035-6565073.

In de brasserie van Veenstaete 
en de grote zaal van Emtinkhof 
zijn in de hele week diverse ac-
tiviteiten voor bewoners in het 
kader van Week tegen Een-
zaamheid.

Zelf iets organiseren
Wil je als inwoner zelf iets doen 
voor je dorp? Dan kun je als 
organisator aansluiten bij de 
Week tegen Eenzaamheid. 
Voor activiteiten stelt Versa 
Welzijn een (gratis) ‘Kom er-
bij-pakket’ beschikbaar met 
placemats, ansichtkaarten, ge-
sprekskaartjes, badges, pos-
ter, vloersticker. Deze kun je 
aanvragen via teamwijdeme-
ren@versawelzijn.nl zolang de 
voorraad strekt.

Je kunt bijvoorbeeld gebakjes 
bakken en die samen opeten 
met mensen die wat aandacht 
verdienen. Of gasten uitnodi-
gen om bij je te komen eten. 
In je woonkamer, restaurant 
of grote zaal. Want één ding 
is zeker: samen eten verbindt. 
Een kaartje sturen doet het ook 
altijd goed. Laat iemand weten 
dat je aan hem of haar denkt. 
Of maak samen een mooie 
wandeling, bezoek een muse-
um of tentoonstelling. Er zijn 
genoeg dingen te bedenken 
om mensen in contact te bren-
gen. Wees creatief en kijk wat 
er mogelijk is. Zo geef ook jij 
anderen een steuntje in de rug!

   

Vide blijft nog even
Door: Fiona & George

LOOSDRECHT
In onze eerdere berichten 
in de Nieuwsster vroe-
gen wij aandacht voor de 
Kringloopwinkel Vide aan 
de Nootweg in Loosdrecht 
omdat zij eind van dit jaar 
uit het pand moesten.

Naar aanleiding van onze be-
richten hebben heel veel men-
sen suggesties gedaan. De 
meeste hiervan zijn door Vide 
ook bekeken maar helaas zat 
het optimale pand (ligging, 
huurprijs) er niet tussen. Voor 
Vide was het dan ook een gro-
te verrassing dat de sloop- en 
herbouw van de panden op 
de Nootweg is uitgesteld en zij 
tot zeker september 2022, dus 
nog bijna een jaar, mogen blij-

ven zitten op de huidige locatie.
Nog steeds blijft Vide op zoek 
naar een nieuwe locatie voor 
na september 2022 en houdt 
zich aanbevolen voor sugges-
ties. De druk is er nu wel even 
vanaf. Uw spullen, heel en net-
jes, worden nog steeds graag 
aangenomen. U kunt uw spul-
len afgeven, vooraf even bellen 
om te overleggen, een foto stu-
ren van de spullen of Vide vra-
gen het een en ander bij u op te 

halen. Iedere week ziet de win-
kel er weer anders uit. Het blijft 
dus een heerlijke plek om even 
rond te neuzen. Binnenkort zal 
Vide weer in Kerstsferen wor-
den gebracht. Zelf lijkt het ons 
een beetje vroeg maar voor 
echte Kerstliefhebbers kan het 
niet vroeg genoeg beginnen. 
Vide is geopend van woensdag 
tot en met zaterdag van 10.30-
16.30 uur en is gevestigd aan 
de Nootweg in Loosdrecht.

• 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

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.

scholengroep

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Koken met ouderen
LOOSDRECHT
Maaike Kookt maakt maal-
tijden bij de mensen thuis. 
Ik neem telefonisch con-
tact met de klant op en 
vraag welke maaltijden ze 
gekookt willen hebben. 
Dan doe ik de boodschap-
pen en ga naar de klant.

Samen (geen verplichting) 
halen we de sperzieboontjes 
af, schillen we de aardappels 

en dit onder het genot van een 
gezellig praatje. Dan ga ik ko-
ken, laat tussendoor de klant 
wat proeven en vervolgens 
gaat alles, per maaltijd, in 
diepvriesbakjes (die de klant 
zelf heeft, anders verzorgt 
MaaikeKookt dit), alles wordt 
gestickerd en gaat de vriezer 
in. Keuken wordt schoon en 
opgeruimd achtergelaten.

Ik ben ongeveer 3 uur bezig 

met voorbereiden, koken en 
schoonmaken. Uitgaande van 
5-7 maaltijden. Boodschap-
pen en reistijd +/- 1 uur.
Kosten EUR 35.00 p/ u incl.
btw

Voordelen
Sociaal contact voor de klant. 
Naar wens kan ik meteen een 
maaltijd maken, die de klant 
meteen kan nuttigen. Geuren 
van eten door het huis, wekt 

eetlust op. De klant eet wat 
hij/ zij zelf lekker vindt. Elke 
dag verse maaltijd. Alles is 
van de biologische natuurs-
lager, poelier of visboer en 
Sligro. Daarbij heb ik 25 jaar 
gewerkt als ziekenverzorgen-
de, ervaren te werken met de 
oudere mens.

MaaikeKookt; 0628408355/ 
info@maaikekookt.nl/ 
www.maaikekookt.nl

   

Rectificatie bankrekening Het Lichtbaken
LOOSDRECHT
De voormalige NH- kerk 
met het karakteristieke to-
rentje te Oud- Loosdrecht 
is een herkenbare plek 
vanaf de plassen. Het be-

stuur van de stichting Het 
Lichtbaken wil dit icoon 
aankopen om het Rijks-
monument in te richten als 
een sociaal-cultureel cen-
trum, met een aanbouw 

met horecafunctie.

Om het gebouw te kunnen 
kopen, heeft Het Lichtbaken 
behoefte aan € 200.000.

Wilt u meedoen? Graag uw 
gift naar: NL20 RABO 0362 
3679 30. Meer info? info@
lichtbaken-loosdrecht.nl // 
www.lichtbaken-loosdrecht.nl. 
Mocht het project onverhoopt 

geen doorgang vinden, dan 
worden de ontvangen bedra-
gen geretourneerd!

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 29 september
In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma van 

GooiTV, In Derde Termijn, 
praat Ruud Bochardt met wet-
houder Alexander Luijten en 
met een vertegenwoordiger 
van de hockeyclub Naarden 

over het sportakkoord, waar-
in onder andere aandacht is 
voor extra bewegen. In TV 
Magazine wordt stilgestaan 
bij de badeendjesrace in 

Naarden en het wandelpad 
in Hilversum. Wethouder Jos 
Kea is te zien in het program-
ma In Gesprek Met Wijdeme-
ren over onder andere het In-

tegraal Kindcentrum. Zie ook: 
gooitv.nl

Wat echt bij mij past  
“Tot nu toe kon ik nooit veterboots dragen omdat 
ze altijd drukten op mijn hallux valgus (knobbel). 
Met de nieuwe Solidus City & Biker Boots heb ik 
eindelijk de ideale schoenen gevonden die  
nergens drukken en waar mijn voeten zich 100%  
ontspannen in voelen. Deze modische comfort  
eyecatcher is stoer en toch vrouwelijk. Ze zijn  
bovendien echt met alles te combineren… ik 
draag ze onder een lange of hoogwater broek, 
een strakkere jeans of onder een jurkje.”

George In der Maur BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht
030 - 2040612

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL 
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

Wij helpen u via 
preventieschermen,

veilig via 
voorschriften

rivm!
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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!

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Profi teer t/m 6 oktober van de actie

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

06-53420733   Showroom Hilversum
Roel Brouwer

INRUILKORTING XL

* 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 D72 Easysit DS703

Easysit stoelen en banken: 
het mooiste design!

Kom naar de ruime showroom 
en ervaar ultiem zitcomfort!

Easysit B80Easysit B80

Easysit D62


