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36e Loosdrecht-Beachtoernooi

LOOSDRECHT
Voor maar liefst de 36e 
keer organiseert volley-

balvereniging LoVoC het 
in Loosdrecht en Wij-
de-omgeving meer dan 

bekende Beachvolleytoer-
nooi. Wij zijn bijzonder blij 
onze nieuwe hoofdspon-
sor Kinderdagverblijf de 
Meidoorn uit Loosdrecht 
te mogen verwelkomen. 

We gaan weer aan de slag op 
de 200 kubieke meter parelwit 
zand dat gestort wordt op het 
parkeerterrein voor sportzaal 
Eikenrode in Loosdrecht met 
daarop vijf speelvelden. Op 
zaterdag 18 juni zijn de alou-

de 4 tegen 4 Beachvolleybal-
lers weer aan de beurt. 

Naast het sportieve gedeelte 
zijn er dit jaar opnieuw diver-
se andere activiteiten, die een 
bezoek aan dit inmiddels tra-
ditionele Loosdrechtse eve-
nement aantrekkelijk maken. 
Dit beachtoernooi zal uitein-
delijk op de zaterdag worden 
afgesloten met een live optre-
den van een bekende Neder-
landstalige zanger.

We starten, na twee jaar van 
afwezigheid, weer met vol 
enthousiasme op en hopen 
dat we het toernooi weer snel 
kunnen vullen. Op de vrijdag-
avond is er maximaal plaats 
voor 36 teams en op de zater-
dag voor 56 volleybalteams, 
dus snel inschrijven want vol 
is vol!

Het toernooi heeft een kleine 
wijziging ondergaan. Nadat 
op vrijdagmiddag 17 juni de 
jeugdleden hun toernooitje 
hebben gespeeld, wordt er 
op vrijdagavond een 2 tegen 
2 beachvolleytoernooi ge-
organiseerd. Hiermee is het 
Beachbadminton toernooi ko-
men te vervallen.

Vanaf 15 april is de in-
schrijving voor dit Mei-
doorn Beach toernooi 
geopend. De on-line in-
schrijvingen kunnen dan 
gedaan worden op onze 
beachsite: www.loos-
drechtbeach.nl

Op de website kunt u 
tevens terecht voor in-
schr i j fmogel i jkheden, 
sponsorkansen en andere 
informatie

  

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

Uw huis verdient de hoofdrol!
Eerlijk verkoop-advies nodig?
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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

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

 

PEDICURESALON
Neemt weer nieuwe klanten aan

De Salon is geopend op maandag 
dinsdag en donderdag.
Van 8.30 tot 20.00 uur.

Bel voor informatie met
PEDICURE JANET

06 - 290 600 03
Vrijheid 76
Loosdrecht
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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
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in

huis & hoofd. Lotte van 
ontspullen?

huis & hoofd. Lotte van 
ontspullen? Krijg rust in

huis & hoofd. Lotte van 
 Krijg rust in

Aerle, opruimcoach. Vrij-
blijvend contact 0612227976

info@lottevanaerle.nl
blijvend contact 0612227976

info@lottevanaerle.nl
blijvend contact 0612227976

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
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
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

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
        weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats

             worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
        naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

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
Geldig van donderdag 14 april t/m woensdag 20 april

Vrijdag 15 en zaterdag 16 april
Paasgehaktbrood
Verse Varkenshaas
Pittige ei salade
De lekkerste!

500 gram

500 gram

Bakje c.a.
200 gram
Bakje c.a.
200 gram
Bakje c.a.

€ 7,98
€ 9,99
€ 2,98

Hele week
Gegrilde Honingham
Gegrilde Boerenrib

100 gram

100 gram
€ 2,49
€ 2,49

Specialiteit: Asperge Truffelsoep

Speciaal voor Pasen!
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Pasen
Een persoonlijk paasverhaal
Door: Karin van Hoorn

In de zesde klas van de la-
gere school , groep acht 
nu, kreeg ik in het begin 
van de veertigdagentijd, de 
vastentijd, een kleurplaat. 

Aan de ene kant een tekening 
van de kruisiging van Jezus, 
aan de achterkant veertig vak-
jes met een gebedje of een op-
dracht, zoals “vrede op aarde” 
of “er is weer licht”. Die vakjes 
mocht je inkleuren als je die 
ochtend naar de kerk was ge-
weest (half 8)

Ik, gehoorzaam rooms meisje, 
ging dus elke ochtend naar de 
kerk. Alleen.

Ik kleurde elke dag zo’n vakje: 
een lila, grijs, iets donkerder 
paars, antraciet..het waren 
de kleuren die ik ook gebruik-
te voor de voorplaat, want die 
mocht je natuurlijk ook inkleu-
ren.

Al kleurend dacht ik aan het 
paasverhaal. Hoe Jezus wist 
dat hij zou worden verraden, 
want dat was me het laatste 
avondmaal duidelijk geworden. 
“Een van u zal mij verraden”. Ik 
vond het zó gemeen.

En toen wilde hij bidden in de 
Hof van Olijven, samen met 
een paar discipelen. Hij vroeg 
hen om samen met hem te 
waken……maar ze vielen in 
slaap. “Kunnen jullie nog geen 
úúr met mij waken?” vroeg hij. 
Wat moet hij zich eenzaam ge-
voeld hebben.

Helemáál verschrikkelijk was 
het Goede Vrijdag. Waarom 
heette het in vredesnaam “goe-
de” vrijdag. Het was verschrik-
kelijk. Jezus werd aan het kruis 
gespijkerd. Spijkers door zijn 
handen en voeten!!

Ik kon er niet van slapen.
 
En toen, om 15.00 uur, werd de 

lucht donker, ging het waaien. 
Jezus zei nog : “Vader, vergeef 
het hun, want ze weten niet 
wat ze doen. “ Hij kreeg azijn te 
drinken en daarna zei hij: “Het 
is volbracht”. Toen stierf hij.

Ik vond die vrijdag vreselijk, 
maar keek uit naar de zondag.

Stille zaterdag kwam. De paas-
wake. Middernacht. De kerk 
was donker. Stil. Geen lamp, 
geen kaars, brandde. Het or-
gel zweeg al veertig dagen. 
De beelden waren bedekt met 
paarse doeken. Alle mensen 
in de kerk kregen een kaars. 
Achterin het kerkportaal werd 
een vuur gemaakt. Een echt 
vuur. Daarmee werd de Paas-
kaars aangestoken en van die 
kaars kreeg iedereen (en in 
die jaren was de kerk bomvol) 
een vlammetje. Vanaf de ach-
terste rij naar voren werd de 
kerk steeds meer verlicht. Tot 
de priester op het altaar stond. 
Dan floepten alle lichten aan, 

ging het orgel spelen, en het 
koor zingen. Alleluja. De Heer 
is waarlijk opgestaan.

LICHT! Ik voelde me opgetild. 
En de maandag daarna kreeg 
ik ook nog een prijs voor mijn 
mooie tekening met veertig 
gekleurde vakjes in paars en 

zwart.

En thuis, thuis hadden we ei-
eren gekleurd en verstopt. Die 
gingen we zoeken. Om van de 
tien verstopte eieren er negen 
terug te vinden. Die tiende 
vonden we pas veel later weer 
terug!

Foto van de week

Foto: Helga Janssen Paaseieren zoeken bij “het Buiten Huis” in ’s-Graveland. Fijne paasdagen!
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Even voorstellen: wijkagente Karin
Door: Kim Tomeï

LOOSDRECHT
Sinds enkele weken ver-
sterkt Karin het team wijk-
agenten. 

Karin is al langere tijd  werk-
zaam bij de politie en heeft met 
name veel ervaring met jeugd-
werk. Ook heeft zij ruime erva-
ring in incidentafhandeling: de 
112 meldingen werden onder 
andere door haar afgewikkeld. 

Na 18 jaar vond Karin het tijd 
voor wat anders en besloot 
een nieuwe uitdaging aan te 
gaan als wijkagent.  De werk-
dagen van Karin wisselen, 
maar op maandag en woens-
dag is zij altijd vrij.

De kans is groot dat je Karin 
aantreft op het maandelijkse 
spreekuur; elke laatste don-

derdag van de maand, van 
14:00 uur tot 15:00 uur in de 
Bibliotheek aan de Tjalk 41. 
Daar zit Karin met onder ande-

re een BOA, brandweer en ie-
mand van de gemeente klaar 
om uw vragen te beantwoor-
den en om advies te geven. 

   

Kliko ophaaldata gewijzigd
WIJDEMEREN
Komende feestdagen zul-
len de diverse kliko’s niet 
geleegd worden en zijn de 
scheidingsstations en het 
hoofdkantoor van de GAD 
gesloten.

Legen kliko’s pmd, gfe+t en 
restafval
18 april, tweede Paasdag, 
wordt 19 april
27 april, Koningsdag
wordt 26 april
26 mei, Hemelvaart

wordt 25 mei
6 juni, tweede Pinksterdag 
wordt 7 juni

Legen kliko’s papier en kar-
ton
18 en 19 april
wordt zaterdag 23 april
26 en 27 april 
wordt zaterdag 30 april
25 en 26 mei wordt
zaterdag 28 mei
6 en 7 juni wordt
zaterdag 11 juni

Alle GAD scheidingsstations 
en het hoofdkantoor zijn op de 
feestdagen gesloten. Er zijn 
geen extra openingstijden.

Inzamelkalender en GAD 
app
De persoonlijke inzamel-
kalender is op postcode en 
huisnummer in te zien op de 
website gad.nl en via de gratis 
GAD app. Alle wijzingen rond-
om de feestdagen zijn in de in-
zamelkalender verwerkt.

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

in de buitenlucht.
Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op:  06-22 80 07 77
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Eilanden Wijde Blik “vaarseizoenklaar”
Foto : Ed van Diemen

WIJDEMEREN
De recreatie-eilanden op 
de Wijde Blik zijn weer he-
lemaal klaar voor het nieu-
we vaarseizoen.

Natuurmonumenten heeft hier 
met een enthousiaste groep 
vrijwilligers hard aan gewerkt; 
ballenlijnen zijn gerepareerd, 
de beschoeiing is aangevuld, 
afmeerpalen zijn gerepareerd, 
overhangende begroeiing is 

gesnoeid en het zwerfafval 
is geraapt. Recreanten kun-
nen met hun boot weer volop 
genieten van de zwem- en 
aanmeerplekken rond de vijf 
eilanden.

Om te zorgen dat zoveel mo-
gelijk bezoekers deze eilan-
den optimaal kunnen beleven, 
vraagt Natuurmonumenten 
aan de gebruikers om de ei-
landen weer netjes achter te 
laten. Neem na een dag recre-

eren je afval weer mee naar 
huis en ruim de uitwerpselen 
van je hond op. Zo genieten 
ook de mensen die na je ko-
men optimaal van de rust en 
het uitzicht van de Wijde Blik

   

Koninklijke Erepenning voor WSV De Vrijbuiter
LOOSDRECHT
Gooise Watersport Vereni-
ging De Vrijbuiter ontving 
10 april jl de Koninklijke 
Erepenning uit handen van 
Crys Larson, burgemees-
ter van Wijdemeren.

De erepenning is toegekend 
door Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander en werd uit-

gereikt ter ere van het 100-jari-
ge bestaan van de watersport-
vereniging.

De Koninklijke Erepenning 
is een ereteken dat wordt 
verleend aan verenigingen, 
stichtingen of instellingen. Het 
symboliseert het respect en 
de waardering die de Koning 
heeft voor bijzondere verdien-

sten van een vereniging.

Burgemeester Larson: ‘Deze 
onderscheiding is een waar-
dering voor al die vrijwilligers 
die dag in dag uit klaar staan 
voor de Vrijbuiter en een waar-
dering voor de verbindende rol 
die de vereniging al 100 jaar 
speelt binnen onze gemeen-
schap. De Vrijbuiter heeft 

deze Koninklijke Erepenning 
verdiend.’

Over GWV De Vrijbuiter
GWV De Vrijbuiter is opgericht 
in 1922. Het is een gezonde 
watersportvereniging met een 
groot ledenaantal, waardoor 
De Vrijbuiter sinds jaar en dag 
een rol van betekenis heeft 
op sportief en maatschappe-

lijk gebied in Wijdemeren. Elk 
jaar organiseert De Vrijbuiter 
het Vrijbuiterweekend. Dit is, 
na de Sneekweek, het groot-
ste, niet commerciële zeile-
venement van Nederland. Er 
komen dat weekend ruim 350 
boten en zo’n 600 deelnemers 
naar Wijdemeren. Ongeveer 
80 vrijwilligers zetten zich dat 
zeilweekend in.

   

Ingezonden brieven

Duurzaam
Eindelijk merkte ik een duur-
zame beslissing in ons dorp. 
Ik was geshockeerd na het le-
zen van een door de gemeen-
ten verleende kapvergunning 

voor een 17-tal bomen aan het 
Lindeplein in Loosdrecht. Mijn 
eerste reactie was, waarom?
Vandaag zag ik werkzaamhe-
den van een lokale hovenier 

en een loonwerker uit Hilver-
sum. De bomen zijn gered en 
krijgen een nieuwe plek. Dat is 
voor mij meer duurzaam dan 
het maken van elektrische au-

to’s en zonnepanelen. Hierbij 
worden onderdelen verwerkt 
afkomstig van uitbuiting, kin-
derarbeid in de mijnen. Maar 
dit, mooier kan het niet om, 

deze Platanen te herplaatsen. 
Dit is voor mij echt DUUR-
ZAAM.

Jan Pieneman
   

Vriendjespolitiek
Vriendjespolitiek is de norm 
vandaag de dag. Op naar een 
betere bestuurscultuur én dus 
hogere opkomst bij verkiezin-
gen.Dus zouden de media, 
ook in ‘t Gooi, er goed aan 
doen om de spellingchecker 

elke keer dat het woord “po-
litiek” in een tekst staat daar 
automatisch “vriendjespolitiek” 
van te laten maken.Vervol-
gens is het telkens aan de ge-
kozen, en misschien wel juist 
de benoemde, politici om het 

tegendeel te bewijzen.
Dan draag je echt bij aan een 
meer betrouwbare overheid. 
In Wijdemeren als voorbeeld 
horen er bij elke raadsverga-
dering eigenlijk nu al geen 7 
maar al 9 lege stoelen (van 

de 19)   te staan om het onge-
looflijke aantal niet-stemmers 
telkens weer pijnlijk onder de 
aandacht te brengen. Ook 
zij moeten worden vertegen-
woordigd namelijk in onze 
democratie. Lijkt me een mooi 

startpunt voor al die (in)forma-
teurs die op de bekende weg 
zijn om coalities te vormen. Al 
dan niet in het openbaar....

Wim van Oudheusden



Woningstichting
Vecht en Omstreken

Bezoekadres:
Poeldijk 2, Breukelen
di. en do. 8.30-11.00 uur

Lindelaan 100, Loosdrecht
wo. 8.30-11.00 uut

Schoolweg 5A, Kockengen
ma. 8.30-11.00 uur

Buiten deze tijden kunt u alleen op 
afspraak langskomen.

Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Reparatielijn: 0346 74 51 57

Algemeen telefoonnummer:
0346 25 94 90

E-mail: info@vechtenomstreken.nl

Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website:

www.vechtenomstreken.nl

Colofon

IETS STUK IN UW WONING?
Bel de reparatielijn! 

Heeft u als huurder een reparatie in uw woning? En is het geen huurdersonder-
houd? Dan belt u vanaf nu rechtstreeks met de reparatielijn 0346 74 51 57.

Direct contact met de aannemer
Via dit nieuwe telefoonnummer komt u via een keuzemenu direct in contact met de 
juiste aannemer. Hij kan met u een afspraak inplannen. En de aannemer is verant-
woordelijk voor het nakomen van de afspraak en het juist uitvoeren van de reparatie.

Het huurdersportaal is een veilige online 
omgeving waar u veel zaken zelf kunt re-
gelen. Vindt u het prettig om meer zaken 
digitaal met Vecht en Omstreken te kun-
nen regelen? Dat kan vanaf nu.

Uw inloggegevens
Op onze website vindt u rechtsboven een 
knop om naar het huurdersportaal te gaan. 

Hier kunt u uw huurderszaken zelf online 
regelen. Om op het huurdersportaal te ko-
men heeft u inloggegevens nodig.
Als uw e-mailadres in ons systeem staat, 
kunt u gemakkelijk zelf uw inloggegevens 
aanmaken. 

Staat uw e-mailadres nog niet in ons sys-
teem? Stuur ons een e-mail met uw naam 

en adres (info@vechtenomstreken.nl). 
Of neem telefonisch contact met ons op.

Alleen digitaal als u dat wilt
Als u dat prettig vindt, kunt u uw zaken 
digitaal regelen. Op het moment dat u het 
beste uitkomt. Makkelijk en snel. Maar als 
u persoonlijk contact het prettigst vindt, 
blijft dat mogelijk.

Nieuwe 
gemeenteraad
WE WILLEN DE NIEUWE 

RAADSLEDEN ALVAST VEEL 
SUCCES TOEWENSEN! 

We werken graag samen om de 
woningnood terug te dringen en 
de lasten voor huurders met een 
klein inkomen te verlichten. Dat 
doen we door meer locaties voor 
woningbouw aan te wijzen, bouw-
procedures te verkorten, woningen 
te verduurzamen en sneller met el-
kaar in gesprek te gaan om kansen 
te grijpen. Als we de woningnood 
willen oplossen, hebben we elkaar 
nodig! 

U huurt een woning. Het meeste on-
derhoud wordt geregeld door Vecht en 
Omstreken. Toch bent u ook zelf ver-
antwoordelijk voor een aantal kleine 
werkzaamheden. Wij noemen dit huur-
dersonderhoud. 

Wat valt er precies onder 
huurdersonderhoud
Dat u als huurder in de woning zelf 
moet schilderen en behangen en uw tuin 
verzorgen, is meestal wel bekend. Maar 
dat ook kleine, dagelijkse reparaties voor 
uw rekening zijn, is minder bekend. 
Toch is dit wettelijk vastgelegd. Denk 
bij huurdersonderhoud aan:

• reparatie van hang- en sluitwerk 
  aan binnendeuren
• ontstoppen van het riool
• onderhoud en herstel van toiletbrillen,
   stortbakken en vlotters
• onderhoud en reparatie van 
   douchekop en glijstang
• aanbrengen van tochtstrips

Deze opsomming is niet volledig. 

Op onze website vindt u een uitgebreid 
overzicht voor huurdersonderhoud en 
tips hoe u de reparaties zelf kunt uitvoe-
ren (klushulp).

Ongedierte
Een bijzonder punt is ongediertebestrij-
ding. Als huurder bent u verplicht onge-
dierte te voorkomen en bestrijden. Bij-
voorbeeld bij muizen of wespennesten. 
Het kan zijn dat u voor eigen rekening 
vakmensen moet inschakelen.

Dienstenabonnement 
Binnenkort bieden we u een dien-
sten-abonnement aan. Daarmee kunt  u 
bepaalde reparaties en onderhoud, die 
normaal onder het huurdersonderhoud 
vallen, door onze aannemers laten uit-
voeren. Houd hiervoor onze berichtge-
ving in de gaten.

Wist u dat wij ook diensten aanbieden 
voor het schoonmaken van uw dakgoten 
en het ontstoppen van uw riool? 

Kijk op www.vechtenomstreken.nl.

In huis nemen van 
Oekraïense vluchtelingen

Als woningcorporatie geven wij huurders 
toestemming om Oekraïense vluchtelin-
gen in huis te nemen. U leest op onze 
website meer over voorwaarden en aan-
vragen: www.vechtenomstreken.nl.

Onderzoek 
woningkwaliteit

Binnenkort starten we met een groot-
schalig onderzoek naar de beleving van 
onze huurders. We kijken specifiek naar 
de ervaren woningkwaliteit en het uit-
voeren van onderhoud. Dat doen we 
omdat we meer inzicht willen krijgen in 
de huurderstevredenheid. Newcom Re-
search & Consultancy voert dit onder-
zoek voor ons uit. U ontvangt hierover 
bericht.

Wie heb ik aan de lijn?
Wie is die vriendelijke, behulpzame dame die u aan de telefoon krijgt als u ons 
algemene nummer belt? We stellen Judith graag aan u voor.

Gebruikt u ons huurdersportaal al?Gebruikt u ons huurdersportaal al?

Kanaalflatjes Breukelen 
worden gesloopt

De kleine kanaalflatjes aan de Sche-
persweg in Breukelen langs het kanaal 
worden gesloopt. De huidige 15 wo-
ningen worden vervangen voor 57 le-
vensloopbestendige appartementen. 
Een ingrijpende beslissing voor de 
huidige bewoners. Daarom worden 
zij zo goed mogelijk begeleid. Samen 
met de bewonerscommissie hebben 
we een sociaal plan opgesteld. De 
sloop vindt plaats in 2023, nadat alle 
huidige bewoners een nieuwe woning 
hebben gevonden. 

Zorgen voor mensen
Judith is één van onze nieuwste collega’s. 
‘Ik kies er bewust voor bij een woning-
corporatie te werken, omdat we zorgen 
voor mensen. We willen dat zij goed te-
rechtkomen. Wonen is toch een eerste le-
vensbehoefte. Ik vind het fijn om mensen 
te helpen en problemen op te lossen. En 
soms wil iemand gewoon even zijn verhaal 
kwijt. Het voelt goed om te helpen. Daar 
doe ik het voor.’

Geen grijze muis
‘Mijn werk is veelzijdig. Elke dag is anders 
en elke dag leer ik nieuwe dingen. Ik heb 
topcollega’s, die elkaar altijd graag helpen. 
De organisatie staat open voor ambitie en 
ik zie voldoende mogelijkheden om me 
verder te ontwikkelen. 

De corporatiewereld heeft misschien nog 
een saai imago als grijze muis. Maar dat 
klopt niet: ons team is juist jong en ver-
nieuwend.’

Snel antwoord
Belt u het algemene nummer? Dan krijgt 
u vaak Judith aan de telefoon. ‘Ik ben ge-
wend om vragen snel af te handelen. Dat 
kan niet altijd direct. Soms moet ik wel 
meerdere keren achter mijn collega’s aan 
bellen. Daar wennen ze vast wel aan.’

Judith is met haar vrolijke karakter en di-
recte manier van communiceren een echte 
aanwinst voor ons team. Ze helpt onze 
huurders en woningzoekenden zo goed 
mogelijk op weg. En tegelijk houdt ze ons 
scherp.

Balie weer geopend 
We mogen weer open! U kunt maandag 
t/m donderdagochtend tussen 8.30 
en 11.00 uur zonder afspraak bij ons 
terecht op de volgende locaties:
• Maandag in Kockengen
• Dinsdag en donderdag in Breukelen
• Woensdag in Loosdrecht

Buiten deze tijden kunt u alleen op 
afspraak langskomen. Huurdersonderhoud



Woont u in Wijdemeren en leeft u van 
het sociaal minimum? Dan krijgt u in 
april eenmalig 800 euro energietoe-
slag per huishouden. Met dit geld kunt 
u (een deel van) de gestegen energie-
kosten betalen. Als u bekend bent bij 
de gemeente, krijgt u deze week een 
brief en uiterlijk 20 april automatisch 
800 euro op uw rekening gestort. U 
hoeft daarvoor zelf niets te doen.

U bent bekend bij de gemeente als u een 

uitkering krijgt van de gemeente. U ontvangt 

bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, 

IOAZ, Bbz of minimaregelingen. 

Let op, deze toeslag is specifiek bedoeld om 

de stijgende energiekosten op te vangen. Het 

kan zijn dat u de energierekening pas later in 

het jaar krijgt. Houd daar rekening mee.

Tot 120 % van het sociaal minimum
Ook inwoners met een inkomen tot 120% van 

het sociaal minimum kunnen in aanmerking 

komen voor de energietoeslag. Hoort u bij die

groep? U krijgt de toeslag dan niet automatisch

gestort. U kunt de energietoeslag vanaf 19 april 

aanvragen via het aanvraagformulier op

www.wijdemeren.nl. Wilt u de aanvraag liever 

schriftelijk doen? Bel dan naar de gemeente, tele-

foonnummer 14 035, voor een aanvraagformulier.

Wijdemeren
informeren

Gewijzigde openingstijden

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is

het gemeentehuis op vrijdag 15 april en

maandag 18 april gesloten. 

Op woensdag 27 april is het gemeentehuis

gesloten in verband met Koningsdag. 

Bekendmakingen

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

13 april 2022

Kort

Aanpak Stichtse Kade

   Energietoeslag voor sociale minima  

#mooiWijdemeren
@chantelf

>   Gratis inzameling verpakkings-
     afval 
Sinds woensdag 30 maart kunnen scholen, 

bedrijven, verenigingen etc. zich aanmelden 

voor gratis inzameling van gescheiden plastic 

verpakkingen, drankkartons en/of glas. Voor-

waarde is dat het aangeboden afval zeer goed 

gescheiden is. Er mag dus geen afval tussen 

zitten dat bij het restafval of andere soorten 

afval hoort. Ook moet de minimale aangebo-

den hoeveelheid per week 240 liter zijn (dat is 

vergelijkbaar met een kliko container van 59 x 

73 x 108 cm). Aanmelden kan tot 18 mei. Voor 

de voorwaarden en het aanmelden kijkt u op 

www.afvalgoedgeregeld.nl.

>   Ophaaldagen GAD
Er staat een aantal feestdagen voor de deur. Op 

deze dagen wordt de kliko niet geleegd en zijn 

de scheidingsstations en het hoofdkantoor van 

de GAD gesloten. De aangepaste ophaal dagen 

voor Pmd, gfe+t en restafval zijn:

- maandag 18 april wordt dinsdag 19 april. 

- woensdag 27 april wordt dinsdag 26 april

Voor papier en karton geldt:

- maandag 18 en dinsdag 19 april wordt

   zaterdag 23 april

- dinsdag 26 april en woensdag 27 april wordt 

   zaterdag 30 april

>   Wijdemeren Wandelchallenge
Team Sportservice organiseert de Wijdemeren 

Wandelchallenge 2022. Vanaf maandag 2 mei 

gaan zij elke maandagavond vanuit de kernen 

in Wijdemeren 3 tot 5 kilometer wandelen. 

Want samen wandelen is een stuk gezelliger. 

Bovendien hoeft u zich niet druk te maken om 

de route. Team Sportservice zorgt dat iedereen 

mee kan komen, ook bij gezondheidsproble-

men. Loopt u ook mee? Aanmelden: ga naar

www.jouw.teamsportservice.nl/gooi en zoek 

onder ‘nieuws’. 

>   AutoMaatje zoekt vrijwilligers
ANWBAutoMaatje is op zoek naar vrijwillige 

chauffeurs. Wilt u, met uw eigen auto, ritjes

maken voor minder mobiele buren? Bijvoor-

beeld om naar de fysiotherapeut, huisarts of 

een familiebezoek te kunnen gaan.

Neem dan contact op met

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl. 

Inwoners die anders veel thuis zitten, bijvoor-

beeld omdat zij slecht ter been zijn, kunnen 

met behulp van AutoMaatje weer deelnemen 

aan het sociale leven. De onkostenvergoeding 

is 0,35 cent per kilometer.

Financiële hulp bij schulden

Heeft u een achterstand bij het betalen van uw energie-
rekeningen? Of van andere rekeningen? Met al uw vra-
gen over geld kunt u terecht bij het PING-loket. 

Van budget- en administratietips, het aanvragen van inkomens-

ondersteuning tot begeleiding bij schuldhulpverlening.  

Elke maandag is er een inloopspreekuur op het gemeentehuis, 

van 14.00 tot 18.00 uur. U kunt gewoon langskomen, een afspraak 

maken is niet nodig.  U kunt de PING-medewerkers ook bellen of 

mailen met uw geldvragen via telefoonnummer 14 035 (vragen 

naar PING-loket) of via email: wijdemeren@ping.nl. 

 Sociaal wijkteam helpt u

  Ook het Sociaal Wijkteam kan   
  u helpen. Bijvoorbeeld door
  een betaalafspraak te maken
  met het energiebedrijf of 
  door contact op te nemen met 
  Schuldhulpverlening.

U kunt het Sociaal Wijkteam bereiken via 

telefoonnummer 14 035

(vragen naar Sociaal Wijkteam) of  

    sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.
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Op dit moment zijn er 41 Oekraïense 
vluchtelingen ingeschreven bij de ge-
meente. En er komen elke dag nieuwe 
mensen bij. Ze worden opgevangen bij 
mensen thuis of in een van de opvang-
locaties. 

Er zijn in Wijdemeren nu vier opvanglocaties: 

het hotel op de eerste verdieping aan de 

Dammerweg 3 in Nederhorst den Berg,

’t Drieluik in Loosdrecht, een vakantiewoning 

en de beheerderswoning van hockeyclub 

HMHC. De gemeente is nog in gesprek met 

andere aanbieders van vakantiewoningen. 

Ondersteuning sociaal wijkteam
Medewerkers van het sociaal wijkteam gaan 

bij alle vluchtelingen op bezoek. Zo kunnen 

we de ondersteuning goed regelen. Onder 

de ingeschreven vluchtelingen zijn ook 

kinderen. Alle kinderen worden aangemeld 

bij een school en de gemeente regelt, als dat 

nodig is, het vervoer. Een aantal mensen is al 

aan het werk.

Wat hebben we nodig? 
Het enthousiasme om te willen helpen is 

nog steeds groot.  Er is een Facebookgroep 

Oekraïense vluchtelingen in gemeente 

Wijdemeren waar vraag en aanbod bij elkaar 

komt. Zij werken nauw samen met onze 

dorpscoördinatoren, zodat we goed weten 

wat er waar nodig is. Wij vragen u vriendelijk 

om niet op eigen initiatief spullen naar de 

opvanglocaties te brengen.

Op www.deappelboom/oekraine vindt u een 

lijst met spullen en vrijwilligerswerk waar op 

dit moment behoefte aan is. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Zou u een vreemde zomaar de sleutel 
van uw huis geven om even rond te 
kijken? Kleine kans. Maar bij onze com-
puter zijn we hier veel makkelijker in. 
Wordt er in een telefoongesprek aan-
geboden om even met u mee te kijken 
op  PC of tablet? Ophangen!

We horen steeds vaker dat criminelen langs 

de deur gaan of mensen opbellen om een 

programma te installeren waarmee ze 

iemands computer op afstand kunnen bestu-

ren. Zij doen zich vaak voor als iemand van 

de bank en vertellen dat uw geld in gevaar is 

en er snel gehandeld moet worden. 

Anydesk en Teamviewer
Het gaat om programma’s zoals Anydesk en 

Teamviewer. Die zijn natuurlijk niet illegaal 

en kunnen handig zijn om een familielid of 

goede vriend op afstand mee te laten kijken 

bij een computerprobleem. Maar in dit geval 

worden ze gebruikt om mensen op te lichten 

en kan een bankrekening worden geplun-

derd.

Wat kunt u hiertegen doen?
• Uw bank zal nooit bellen en om uw

   gegevens vragen.

• Wordt u gebeld of staat er iemand aan de 

   deur die een programma op uw computer 

   wil installeren? Doe dit niet. Laat iemand 

   niet binnen of hang de telefoon op.

• Deel nooit logingegevens, pincodes of 

   wachtwoorden.

Bent u slachtoffer geworden van Anydesk-

fraude of helpdeskfraude? Of heeft iemand 

een poging gedaan? Meld dit dan altijd bij de 

politie 0900 8844. 

Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen! 

Het fietspad Stichtse Kade in Ankeveen 
is in zeer slechte staat. Het huidige as-
falt is langs de randen van het fietspad 
kapot gereden en er brokkelen stukken 
asfalt af. Daarnaast is er hoogteverschil 
ontstaan tussen het asfalt en de tijdelijke 
verharding.

We gaan het fietspad volledig vervangen. 

Deze werkzaamheden starten op dinsdag 19 

april. Het fietspad is dan voor enkele weken in 

zijn geheel afgesloten. Tijdens deze afsluiting 

wordt het asfalt verwijderd en een betonfiets-

pad geplaatst. Na de aanleg moet het beton 

uitharden. Hierna kunt u het fietspad weer 

gebruiken

Omleiding
Tijdens de afsluiting geldt er een omleidings-

route via de Herenweg of de Loodijk (N236). 

Er worden omleidingsborden geplaatst met 

de precieze route. 

Aanpak Stichtse Kade

Heeft u vragen over veiligheid en 
leefbaarheid aan wijkbrandweer, wijk-
agent, boa en/of dorpscoördinator? 
Kom dan langs op het inloopspreekuur. 

Politie, brandweer en boa’s staan klaar om al 

uw vragen te beantwoorden.

Tijden en locaties
Kortenhoef en ’s-Graveland: 

Laatste dinsdag van de maand van 

14.00-15.00 uur.

Brandweerkazerne, Eslaan 2A, ’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 

Laatste woensdag van de maand van

14.00-15.00 uur. 

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1,

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 

Laatste donderdag van de maand van

14.00-15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Vraag over veiligheid of leefbaarheid? Kom naar het wijkspreekuur
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 93: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.71412 (25.03.22)

- t.h.v. Nieuweweg 28a: vervangen beschoeiing,

zaakkenmerk Z.71532 (31.03.22)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: uitbreiden bedrijfsgebouw,

   zaakkenmerk Z.71508 (30.03.22)

- Zuidereinde 192: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71460 (28.03.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: bouwen garage,

   zaakkenmerk Z.71573 (02.04.22)

- Koninginneweg 21: verbouwen woning, 

   zaakkenmerk Z.71425 (25.03.22)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.71548 (31.03.22)

- Lindelaan 24: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.71392 (24.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 53: plaatsen zon-

   nepanelen, zaakkenmerk Z.71477 (29.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: verplaatsen 

   uitweg, zaakkenmerk; Z.71480 (29.03.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur, 

   zaakkenmerk; Z.71518 (30.03.22)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 89b: maken 

   uitweg, zaakkenmerk Z.71547 (31.03.22)

- Vuntuslaan 20: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.71597 (04.04.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: afwijken bestemmingsplan 

   opvang vluchtelingen voor 5 jaar,

   zaakkenmerk Z.71651 (05.04.22)

- Dammerweg 7: bouwen kinderopvang voor 

   10 jaar, zaakkenmerk Z.71549 (31.02.22)

- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.71613 (04.04.22)

- Zoddeland 22: kappen boom,

   zaakkenmerk Z.71397 (24.03.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen

bezwaar maken tegen een aanvraag

omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 59: plaatsen raamkozijn zijgevel, 

   zaakkenmerk Z.71121 (04.04.22)

Kortenhoef
- Dopheigang 5, 7 en 9: vergroten woning, 

   zaakkenmerk Z.71249 (31.03.22)

- Moleneind 12: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71106 (28.03.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen en wijzigen steigers,

   zaakkenmerk Z.6948 (06.04.22)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 13: verbreden

   dakkapel en nokverhoging en aanpassen 

   gevelopeningen,

   zaakkenmerk Z.69989 (06.04.22)

- Lijsterlaan 43: plaatsen dakkapel achterzijde, 

   zaakkenmerk Z.70985 (25.03.22)

- Middenweg 77: bouwen bedrijfspand,

   zaakkenmerk Z.70093 (06.04.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp 

   en wijzigen toiletvoorziening,

   zaakkenmerk Z.67809 (24.03.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen

met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik agrarische 

   opstallen, zaakkenmerk Z.70567 (06.04.22)

- Moleneind 33: vervangen botenhuis en 

   uitbreiden woning,

   zaakkenmerk Z.70313 (04.04.22)

>  Beshikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (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 onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:

- H. Olivares Rider, geboren 17-09-1987

   uitgeschreven naar Spanje

- H. Atta, geboren 07-02-1973

   uitgeschreven naar Land Onbekend

- C. Smith, geboren 05-10-2000

   uitgeschreven naar Zuid-Afrika

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren

via telefoonnummer 14 035 of mail naar 

burgerzaken@wijdemeren.nl.
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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
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, 
inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit kunt u 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het 
indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking treden 
van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter op korte 
termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor 
een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein,
tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Veegcommissie 
Datum: donderdag 14 april 2022
Aanvang: 20:00 uur

Vaste agendapunten* 

Hamerstukken 

9.   Beëindiging Onderzoek Vaarverbinding 

      Loosdrechtse Plassen 

10. Vaststellen subsidieverordening

      Groene Daken 2022-2023

Bespreekstukken

11. Vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 61

12. Behandelverzoek Fractie CDA over

      Huisvesting Kledingbank

13. Behandelverzoek Fractie CDA over Vlinderburg

14. Behandelverzoek Fractie CDA over

      Baggeren Oostelijke Vechtplassen

Overig

15. Vragenhalfuur

16. Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen 

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 commis-

sievergadering 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. 

Agenda commissies  

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  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

Door de verschillende voorjaarsstor-
men is recreatieterrein De Strook erg 
beschadigd. Het Plassenschap pro-
beert het terrein zo snel mogelijk te 
herstellen. Tot die werkzaamheden 
klaar zijn, is het oostelijke deel van De 
Strook (vanaf het paviljoen rechts) ge-
sloten voor publiek. 

De voorjaarsstormen hebben ervoor gezorgd 

dat er, achter de oeverbeschoeiing, gaten en 

verzakkingen in de oevers zijn gekomen. Ook 

is de beschoeiing op enkele plekken gebro-

ken. Een gevaarlijke situatie, waardoor een 

gedeelte van De Strook dus is afgesloten. 

Werkzaamheden
Het Plassenschap hoopt de werkzaamheden 

zo snel mogelijk op te pakken. Dit is nog niet 

eenvoudig, want de schade bedraagt vele 

tonnen en zowel aannemers als materiaal zijn 

op dit moment moeilijk te vinden. Toch is de 

verwachting dat ze nog deze maand kunnen 

starten met het herstelwerk. Dit wordt in fa-

sen uitgevoerd, zodat stapsgewijs een steeds 

groter deel van De Strook weer toegankelijk 

is voor recreatie. We hopen tot die tijd op uw 

begrip. Respecteer de afzettingen, ook in het 

belang van uw eigen veiligheid. 

De Strook tijdens werkzaamheden deels gesloten
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Hart voor Loosdrecht
Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Jaap van Waveren ging 
vroeger ieder weekend 
op bezoek bij zijn groot-
ouders. Zij woonden in 
een huis op de Oud-Loos-
drechtsedijk dat inmiddels 
heeft plaatsgemaakt voor 
de Albert Heijn. Met de tijd 
is er veel verdwenen in 
Loosdrecht, en niet alleen 
het huis van de grootou-
ders van Jaap.

Ook een stukje zorgzaamheid 
is verdwenen, volgens Jaap. 
Dat heeft deels te maken met 
de tijd waarin we leven en de 
nieuwe mindset die daarbij 
hoort, maar ook deels met hoe 
er met Loosdrecht om wordt 
gegaan. “We wonen in het 
mooiste gebied van Neder-
land, midden in de natuur, met 
grote steden om de hoek. Daar 
wil ik, en met mij andere gewo-
ne inwoners van Loosdrecht, 
van kunnen genieten. Helaas 
stijgen de prijzen de pan uit en 
wordt veel van dit gebied door 
ontwikkelaars gekocht voor 
dure buitenhuizen en villa’s.” 
Jaap is ervan overtuigd dat 
bestemmingsplannen de op-
lossing zouden kunnen bieden 
om Loosdrecht voor iedereen 
toegankelijk te houden. 

Jaap heeft zich als raadslid 
van Dorpsbelangen 2006 tot 
2010 en wethouder van 2010 
tot 2014 beziggehouden met 
moeilijke dossiers, zoals de 
bloembakkenaffaire en het 
landjepik-dossier. Ook heeft hij 
zich ingezet voor woningbouw, 
onder ander voor starters. Zo 
zijn de woningen achter de 
Kerklaan tot stand gekomen. 

Als Jaap terugkijkt op de 
weekenden die hij doorbracht 
in Loosdrecht als kind, zijn de 
bezoekjes aan de befaamde 
jazzavonden bij Van Dijk wel 

een hoogtepunt. “Mijn oma 
was erg gelovig en als we dan 
langskwamen moesten we ook 
naar de kerk voordat we het 
water opgingen. Van die jazz 
moest ze niks hebben, maar 
ik vond het geweldig. Dus dan 
gingen we stiekem kijken of 
oma en opa op het bankje voor 
hun huis zaten, achter de vier 
grote Lindenbomen. Als ze er 
wel zaten, tja dan moest ik een 
eind om.”

Naast deze stiekeme uitjes in 
het dorp waren de plassen ook 
groot onderdeel van het week-
end. Jarenlang heeft Jaap 
wedstrijden gezeild. Wat hij 
het mooiste aan zeilen vindt? 
“De spanning. Ik ging niet zo-
maar op een zondagmiddag 
het water op, maar ik had een 
doel. Door het zeilen heb ik 
ook altijd ontzag voor de na-
tuur gehouden.”

Ondanks dat hij minder op het 
water te vinden is deze dagen, 
gaat hij er graag op uit met zijn 

rottweiler Ike. Zijn kleinzoon 
Finn is ook dol op deze hond: 
“Dan zeg ik tegen Ike dat hij in 
zijn mand moet gaan liggen, 
maar dan komt Finn weer vro-
lijk aan met een bal, die twee 
kunnen niet van elkaar afblij-
ven.”

Tegenwoordig zet Jaap zich 
vol overgave in voor de be-
woners van Jachthaven de 
Otter, dat eind 2020 deels 
is verkocht aan een nieuwe 
ontwikkelaar. Hij woont zelf in 
een woonark in de haven en 
vertegenwoordigt de belangen 
van de bewoners. “Het is een 
toeristendorp en dus hoort re-
creatie erbij, maar ik wil graag 
dat de projectontwikkelaar ook 
denkt aan de mensen die hier 
met veel plezier wonen. 

Tevens hoopt hij dat het nieu-
we college en de gemeente-
raad zich zal verbinden aan de 
kaders die door de vorige raad 
zijn vastgesteld.

   

GooiTV
REGIO
Programmering vanaf 
woensdag 13 april:

Deze week besteedt Ruud 
Bochardt in In Derde Termijn 
aandacht aan de Christen-
Unie. In Gooise Meren verloor 

ze de enige zetel, in Wijde-
meren kreeg ze er juist één 
en inHilversum verloor ze er 
één, maar hield er nog één 
over. Roel Kamphuis uit Gooi-
se Meren, Aafke Vreugdenhil 
uit Hilversum en Esther Kaper 
uit Wijdemeren analyseren de 

gebeurtenissen, trends en de 
toekomst. In TV Magazine zijn 
er onderwerpen die in deze re-
gio spelen. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is te 
vinden op kanaal 48. Via KPN 
is dat kanaal 1432. Via T-Mobi-
le is dat kanaal 842.

Mijn laatste groet is voor hen 
die mij kennen en liefhebben 

Verdrietig en met veel mooie en liefdevolle herinneringen, 
nemen we afscheid van mijn en onze geliefde en 
altijd betrokken man, vader, schoonvader en opa

Pieter Nicolaas Storm
Piet

* Zwolle, 4 oktober 1932 † Loosdrecht, 8 april 2022

Janny Storm - Visker

Ruud en Christine
   Carlijn en Kees
   Wessel

Peter en Bregitte
   Tessa

Marlies en Ton
   Elske en Pieter
   David en Benthe

Correspondentieadres: 
Carl Heinrich Knorrlaan 41  
1231 JA  Loosdrecht

Er is gelegenheid de familie te condoleren op donderdag 
14 april van 18.30 uur tot 19.30 uur in de Oude Pastorie, 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 169 te Loosdrecht.

De dienst van Woord en Gebed, waarin voorgaat 
prop. M.F. van Schoonhoven zal plaatsvinden op 

vrijdag 15 april om 13.00 uur in de Sijpekerk, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171 te Loosdrecht.

Aansluitend zal rond 14.30 uur de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aan 

de Rading 168 te Loosdrecht.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid 
om de familie te condoleren in het Wijkgebouw, 

Eikenlaan 17A te Loosdrecht.

Onze dank en waardering gaat uit naar 
alle verzorgenden van Buurtzorg Loosdrecht en 

de artsen van huisartsenpraktijk Loosdrecht 
voor de liefdevolle en toegewijde zorg.

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud
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Fietsboten gaan weer varen
LOOSDRECHT
Op 29 april gaan de fiets-
boten op de Vecht en  de 
Loosdrechtse Plassen 
weer varen.

Tot en met zondag 12 juni va-
ren de boten vrijdag, zaterdag 
en zondag. Vanaf maandag 
13 juni varen wij iedere dag 
(behalve de Vecht, die vaart 
op  maandag niet) tot en met 
zondag 18 september. Daarna 
weer vrijdag, zaterdag en zon-
dag tot en met 2 oktober. 

Op 13 mei zal burgemeester 
Reinders met de Fietsboot 
meevaren. De burgemeester 
zal om 12.15 uur opstappen 
op onze halte in Geesberge/
Maarssen en meevaren tot 
Breukelen waar hij om 13.05 
weer zal afstappen.

Route op de Vecht
aangepast
Op de Vecht hebben wij op 
veler verzoek de route aange-
past. Wij varen van Nieuwer-
sluis via Breukelen en Gees-
berge naar Maarssen Dorp. 
Daar is onze nieuw halte naast 
restaurant de Brasseur. Deze 
route varen wij twee keer per 
dag. Een enkele reis van Nieu-
wersluis naar Maarssen Dorp 
duurt 1 uur en 50 minuten. Wij 
verwachten dat een vaartje 
met de Fietsboot hierdoor nog 
aantrekkelijker wordt en dat 

de aanwezigheid van de Bras-
seur bij deze halte een mooie 
plaats is om voor of na de 
tocht een kop koffie of lunch te 
bestellen.

De halte bij het gemeentehuis/
Goudestein is vervallen. Uiter-
aard is de boot weer (deels) 
overkapt zodat bij eventuele 
regen de passagiers droog 
kunnen meevaren.

Duurzaam varen in
Loosdrecht
Vorige seizoen was de boot 
al verduurzaamd en met be-
hulp van twee lithium accu’s 
en zonnepanelen waren wij in 
staat om ongeveer 60% van 
de tijd elektrisch en geruisloos 
te varen. Dit seizoen hebben 
wij vier extra accu’s, mede 
mogelijk gemaakt door Wa-
ternet,  geïnstalleerd. De boot 
beschikt nu over in totaal 6 ac-

cu’s. Deze stellen ons in staat 
om de hele dag elektrisch en 
geruisloos te varen.

Door het overweldigende suc-
ces van onze ‘vroegevogel’ 
vaart op de zondag hebben 
wij de periode van varen van 
deze vaart uitgebreid van 15 
mei tot en met 29 augustus. In 
deze periode varen wij iedere 
zondag van 07.00 – 09.00 uur 
elektrisch en stil door de mooi-

ste plekjes van Loosdrecht.

In Loosdrecht hebben wij een 
AED aan boord . Dit is in goe-
de samenwerking met de ge-
meente Wijdemeren mogelijk 
gemaakt. Via onze website 
www.defietsboot.nl is te vol-
gen waar de boot zich bevindt. 
Ook treft u hier verdere infor-
matie.

   

De Stamgast
Tekst en foto: Karin Wesselink

NEDERHORST DEN BERG
Nu de horeca weer open is 
en de feestjes weer in de 
kroeg op de hoek kunnen, 
is het tijd om vaste klanten 
in het zonnetje te zetten. 
Vandaag deel 2.
 
Wie:
Paulien (46) uit Nederhorst 
den Berg
Waar:
Die2 in Nederhorst den Berg
Vaste plek:
“Eigenlijk altijd aan de bar. Het 
terras aan de Vecht is prach-
tig, maar met mooi weer vind 
ik het daar snel te heet.”
Wanneer: 
“In het weekend en vooral als 
er iets leuks georganiseerd 
wordt. Bijvoorbeeld als er een 

live band speelt.”
Sinds:
“In 2007 heette het hier het 
Jaagpad en was er hier een 
dartclub. In die tijd ging ik altijd 
mee met mijn ex die hier met 
twee vrienden speelde. Op 
een gegeven moment stopte 
het café ermee en heb ik een 
hele tijd thuisgezeten. M’n ex 
is toen ook vertrokken. Eind 
september 2018 vertelde een 
vriendin dat er een dartwed-
strijdje was in Die2 op de hoek. 
Toen ben ik meegegaan en het 
klikte meteen met de eigenaar 
Michelle.”
Met wie?
“In m’n eentje, maar ik heb hier 
ondertussen vrienden leren 
kennen. Dit café voelt echt als 
mijn tweede huis.”
Drinkt:
“Een zoete, witte wijn. Ze heb-

ben hier Riesling. En soms 
een sinas tussendoor.”
Bittergarnituurtje erbij?
“Ik bestel weleens een patatje 
met en een kroket. Dan hoef ik 
thuis niet te koken.”
Leukste herinnering:
“De eerste keer dat ik hier na 
jaren weer kwam. Dat voelde 
als zo’n warm bad.”
Ontboezemingen aan 
de bar?
“Michelle is echt mijn tweede 
moeder en ze weet alles van 
me. Toen ik m’n vaste contract 
kreeg, vertelde ik dat hier het 
eerst.”
Heb je nog een 
verzoeknummer?
“De Vlieger van André Hazes! 
En nog iets anders: we willen 
graag weer met een club gaan 
darten. Als iemand dat leuk 
lijkt? Meld je aan!”
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De kaboutergang van Nilo

LOOSDRECHT

Bij het stukje vorige week 
over de mini-vierkamp van 

de kaboutergang van Nilo 
is een verkeerde foto ge-
plaatst.

Wat 4 teleurgestelde gezich-

ten opleverde bij de dames. 
Wat want is er leuker dan in de 
krant. Dit is de juiste foto. Van 
links naar rechts Eva, Myrthe, 
Femke en Roos.

   

Fysiotherapeut Paul Klaver kiest voor Boer 
zoekt vrouw 
KORTENHOEF
Hij beoefent het vak fysio-
therapeut al ruim 35 jaar, 
maar Paul Klaver uit Kor-
tenhoef blijjft continu in 
beweging als het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen op 
zijn vakgebied.

Zo legt hij in de korte video 
‘Geef me de 5’ van Onder-
nemend Wijdemeren uit wat 
fysiotherapie 2.0 is en hoe hij 
dit in de praktijk brengt en over 
zijn nieuwste uitbreiding op 
het gebied van kinderfysio in 
‘s-Graveland. Maar ook zjn lief-
de voor een mooi stuk natuur 

in Kortenhoef en genieten van 
Boer zoekt Vrouw komen aan 
bod. Wil je meer weten, kijk 
dan vanaf woensdag 13 april 

naar deze aflevering van ‘Geef 
me de 5’ op ondernemendwij-
demeren.nl.

   

Yoga4Parkinson 
Vrijblijvend yoga proberen tijdens Parkinson Awareness Month

LOOSDRECHT
Wereldwijd is april de 
maand om extra stil te 
staan bij de ziekte van 
Parkinson: ‘Parkinson 
Awareness Month’, met 11 
april als Wereld Parkinson 
Dag.

Ter gelegenheid hiervan maakt 
Yoga4Parkinson het mensen 
met de ziekte van Parkinson 
graag mogelijk om kennis te 
maken met yoga. Yoga helpt 
om fysiek sterker en soepeler 

te worden, maar helpt ook om 
beter met stress te kunnen om-
gaan. Dat is mooi, want stress 
en Parkinson zijn een slechte 
combinatie; stress verergert 
de symptomen, en een verer-
gering van de symptomen ver-
oorzaakt weer stress. De hele 
maand april kun je daarom 
vrijblijvend meedoen met de 
lessen van Yoga4Parkinson, 
elke dinsdag om 14.00 uur in 
de bibliotheek Gooi & Meer te 
Loosdrecht. Ook mannen zijn 
nadrukkelijk van harte uitgeno-

digd; hoewel er meer mannen 
dan vrouwen zijn met parkin-
son, weten nog maar weinig 
mannen yoga te vinden als 
ideale vorm van beweging bij 
deze aandoening. Heren: yoga 
is niet zweverig en nee: je hoeft 
er ook niet lenig voor te zijn! 
Benieuwd geworden naar Yo-
ga4Parkinson? Stuur een mail-
tje naar lorainevandenbroek@
gmail.com waarin je aangeeft 
wanneer je een proefles wilt 
meedoen. Bellen voor meer in-
formatie: 0642581120

Nieuw in Nederhorst den Berg:

www.kattenhotelvechtzicht.nl
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Van de zijlijn…      

De pet van Picasso…
Door: Cor WInkel
     
Aan de overkant van de weg 
zie ik een man lopen met een 
hoed. Een beetje kunstzinnig 
type. Maar waarom eigen-
lijk. Blijkbaar associeer ik een 
hoed met eigenzinnig, apart 
en excentriek. Je moet lef heb-
ben om een hoed te dragen. 
Dat is voor mij niet weggelegd, 
denk ik. Wat een verschil met 
een flinke tijd geleden. On-
langs zag ik een polygoon-
journaal, met daarin allemaal 
mannen met hoeden in een 
voetbalstadion. Waar zijn ze 
gebleven. De mode is onver-
biddelijk, maar gelukkig galant 
voor vrouwen…

Jazzdrummer Han Bennink 
draagt echter bij voorkeur een 
pet. Ik vermoed dat het iets 
met identiteit te maken heeft. 
Je onderscheiden van de mas-
sa. Het is eigenlijk gewoon 
marketing. Een product of 
persoon zo verpakken, dat je 
meer omzet haalt of je publiek 
vasthoudt. De eerste keer, dat 
ik een pet zag, was bij mijn 
opa thuis. Zijn pet leek wel met 
zijn hoofd vergroeid. Tot die 
ene keer. In die hete zomer, de 
mussen vielen bijna van het 
dak. Tijdens het warme mid-
dageten, deed hij ineens zijn 
pet af. “Opa, waarom zweet 
u zo?” vroeg ik, toen ik onge-
veer zes, zeven jaar was. “Ja, 

jongen, eten is zwaar werk!”. 
Ik kan hem nog zo uittekenen. 
Aan een grote gedekte tafel, 
met een pijpenrek, achter hem 
aan de muur. Pruimtabak was 
hem ook niet vreemd, herinner 
ik me…

“Jan met de pet”, stelt de ge-
wone man voor. De moderne 
pet is een beetje uit, lees ik 
op Wikipedia. Regelmatig zie 
ik wel mensen, die een soort 
honkbalpet dragen, vooral op 
de tennisbaan, tegen de zon. 
Vaak ook binnenshuis of in 
een studio bij een talkshow. 
Het blijft een beetje vreemd 
vind ik. Allemaal ego en ima-
go. Liever heb ik het over de 
pet van Picasso. Zeker geen 
“Jan met de Pet” maar een 
geliefd, gerenommeerd en tot 
de verbeelding sprekend kun-
stenaar. Als geen ander wist 
hij mensen en vooral vrouwen 
te boeien. Dat zo iemand een 
pet zou dragen, verwacht je ei-
genlijk niet. Maar hij “kan het 
hebben”.

Teruglopend over de Emma-
weg, richting Smidsbrug, kom 
ik dezelfde man met de hoed 
weer tegen. We groeten elkaar 
minzaam. Ik fantaseer, dat hij 
er zomaar uit zou kunnen zien 
als een kunstenaar. Zijn ge-
zicht heeft iets weg van Picas-
so. Maar nee, hij kan het niet 
zijn, want hij draagt een hoed.

OERRR Paasspeurtocht
’S-GRAVELAND
Zoek op tweede paasdag, 
maandag 18 april, de ver-
stopte eieren en ontdek welk 
ei van welke vogel is. Deze 
speurtocht duurt ongeveer 1 
uur en is voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. Er zijn 
verschillende starttijden. Kin-
deren kunnen alleen deelne-
men onder de begeleiding van 
een volwassenen. De volwas-
senen hoeven zich niet aan te 
melden. Voor prijzen, kaartjes 
en meer informatie zie www.
natuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek
   

OERRR Eten uit de natuur
‘S-GRAVELAND
Wandel op zondag 24 april 
mee met de boswachter en 
ga op zoek naar eetbare plan-
ten uit de natuur en bak een 
broodje boven een knappe-
rend vuurtje. Deze wandeling 
duurt ongeveer 1,5 uur en is 
geschikt voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. Behal-
ve een prachtig bos en sta-
tige landhuizen staan er als 
je goed zoekt allerlei eetbare 
planten op De Buitenplaatsen 
in ‘s-Graveland. Veel planten 
die je normaal over het hoofd 
ziet, zijn eigenlijk erg lekker. 
Deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 4 
jaar. Zowel de volwassene als 
de kinderen melden zich aan 
als deelnemer.

Zie voor prijzen, tickets en 
meer informatie www.natuur-

monumenten.nl/bcgooien-
vechtstreek

   

Natuurmonumenten gooit trossen 
los en opent de poorten
REGIO
Natuurmonumenten gaat 
weer van start! Vanaf half 
april kan iedereen weer 
deelnemen aan activitei-
ten en rondleidingen van 
Natuurmonumenten in de 
Vechtplassen. Onze vrij-
willige vaargidsen, forten 
gidsen en boswachters 
staan te trappelen om je 
de mooiste plekjes van de 
Vechtplassen te laten zien. 
Ook kun je de forten ont-
dekken.

Voel, ruik en proef de lente op 
de Ankeveense Plassen. Ga 

met de boswachter mee op 
een boottocht door het heldere 
water en geniet van de ontlui-
kende natuur. Een prachtige 
manier om dit doolhof van 
smalle slootjes, eilandjes en 
weidse plassen vol bijzondere 
planten en dieren te ontdek-
ken. Er is dit seizoen voor elk 
wat wils: een vroege vogel-ex-
cursie, avondschemer toch-
ten, OERRR Watersafari’s, 
varende fotoworkshops en 
lentetochten. Kijk voor meer 
informatie op www.nm.nl/vare-
nindevechtplassen. 

Startsein voor ontdekkings-
tochten op de forten
Half april is het startsein voor 
inspirerende rondleidingen op 
de forten in de Vechtplassen. 
Ervaar samen met één van 
onze gidsen de parels van het 
UNESCO Werelderfgoed de 
Hollandse Waterlinies. Ontdek 
de geheimen van Fort Wa-
ver-Amstel, Fort Nieuwersluis, 
Fort bij Nigtevecht, Fort bij Ab-
coude of Fort Kijkuit. Waan je-
zelf Indiana Jones in de jungle 
van natuurfort Hinderdam. 
Kijk op www.nm.nl/forten-
vechtplassen.
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Paasontbijtactie Rotary
Het kan nog!! Bestel uw Paasontbijt voor 1e Paasdag

LOOSDRECHT
Vorig jaar uw kans gemist 
op een heerlijk Paasont-
bijt? Kakelvers ‘s ochtends 
eerste Paasdag bij u thuis 
afgeleverd op het tijdstip 
dat u dat wilt? Wees er dan 
op tijd bij…. u kunt nog be-
stellen, maar op=op! Ver-
ras uzelf, kinderen, partner 
met deze overvolle ontbijt-
tas. Vorig jaar was het een 
groot succes en hebben 
we heel veel complimen-
tjes gekregen over de in-
houd van het Paasontbijt. 
Vers, lekker, gevarieerd en 
meer dan voldoende.

Waar gaat het om: Elk jaar 
kiest Rotary Wijdemeren een 
speciaal project in een van de 
dorpskernen van Wijdemeren. 
Vorig jaar was dat verzor-
gingstehuis de Kuijer in Neder-
horst, dit jaar gaat de gehele 
opbrengst van de Paasontbij-
tactie naar speeltuin “De Eek-
hoorn” in Kortenhoef. Die op-
brengst is bestemd voor de 
aankoop van nieuwe speel-
toestellen en een groot scha-
duwdoek om de allerkleinsten 

tegen de zon te beschermen.

De Paasontbijttas was vorig 
jaar een groot succes, dit jaar 
gaan we u weer blij verrassen 
met de heerlijke inhoud: Verse 
croissants, stoer brood, aller-
hande beleg, boter, lekkere 
vruchtensapjes, eitjes, een 
leuke lentegroet en nog veel 
meer. Ruim voldoende voor 
twee personen. En mocht dit 
u niet over de streep trekken, 
dan hebben we ook nog leuke 
prijzen wanneer u een gouden 
ei vindt in uw Paasontbijttas. 

Wilt u zeker zijn dat u een 

heerlijk Paasontbijt heeft op 
1e Paasdag dan kunt u nú 
bestellen. Ga naar: www.ro-
tarywijdemeren.nl/paasontbijt 
of vraag familie of buren om 
de bestelling namens u te 
doen. Een Paasontbijttas voor 
2 personen is 20 euro, voor 
1 persoon 10 euro. Voor het 
bezorgen binnen Wijdemeren 
rekenen we 5 euro, zelf opha-
len bij de Curtevenneschool in 
Kortenhoef kan ook. U helpt 
speeltuin “De Eekhoorn” op 
een grandioze manier.

vragen over deze actie: paas-
ontbijt@rotarywijdemeren.nl

   

Uitreiking Sluijters Prijs 2022
KORTENHOEF
Op woensdag 13 april om 
18.00 uur wordt de Sluij-
ters Prijs voor Jong Ta-
lent in de Schilderkunst 
uitgereikt aan Jochem 
Mestriner tijdens de ope-
ning van KunstRAI 2022. 
Stichting Kunst aan de 
Dijk Kortenhoef kent eens 
in de twee jaar de Sluijters 
Prijs toe. Dit jaar wordt 
deze prijs voor de vijfde 
keer uitgereikt. De prijs 
bestaat uit een geldbedrag 
van € 5.000,-  en een so-
lotentoonstelling tijdens 
KunstRAI in Amsterdam 
van 13 tot en met 18 april 
2022.

Jochem Mestriner studeerde 
in 2021 af aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht. 
Zijn schilderijen ontstaan uit 
een sterk associërend vermo-
gen, waarin vele scenario’s en 
verhaallijnen samenkomen. 
Epische verhalen mengen 
zich met zijn persoonlijk leven. 
Vaak wordt zijn werk bevolkt 

door vreemde we-
zens die zich in 
een tussenwereld 
bevinden van rea-
liteit, literatuur en 
beeldende kunst.

Naast het werk van 
Mestriner is er op 
de tentoonstelling 
ook werk te zien 
van andere geno-
mineerden: Kaspar 
Dejong (Amster-
dam), Dante van 
Elburg (Arnhem), 
Adara Godschalk 
(Rotterdam), Arto 
van Hasselt (Am-
sterdam), Babs 
van Heugten (Bre-
da), Hannah Kiefmann (En-
schede), Ruby Lee (Den 
Haag), Lieve van Meegen 
(Groningen), Hannah Ox 
(Maastricht), Annie Riga (Den 
Bosch),  Isamo Thissen (Den 
Bosch) en Yang-ha (Gronin-
gen).

www.kunstrai.nl

Europahal (hal 1) Amsterdam

Overige openingstijden van de 
KunstRai: Donderdag 14 april 
van 12:00 – 21:00 uur. Vrijdag 
15 april van 12:00 – 21:00 uur. 
Zaterdag 16 april van 11:00 – 
18:00 uur. Zondag 17 april van 
11:00 – 18:00 uur. Maandag 
18 april van 11:00 – 18:00 uur

  GRAFISCH TALENT

GEZOCHT
(technisch DTP-er)

Wie zijn wij?
Wij zijn Ten Herkel grafisch compleet. Aangenaam.

Wat wij doen...
Wij maken allerhande drukwerk. Denk aan visitekaartjes, 
posters, flyers, stickers, folders en boeken, zoals bij veel  
drukkerijen, maar we doen nog véél meer!
Wij bezitten ook een hypermoderne sign-afdeling waar 
wij spetterende POS-materialen maken zoals raam- en 
vloerstickers, banners, spandoeken, verpakkingen, bedenk 
het en wij maken het! Vandaar, grafisch compleet!

Wie zoeken wij?
In het kort: een gedreven (technisch) dtp-er met ervaring én 
affiniteit met vormgeving.
Iemand die zich thuis voelt tussen stapels mooi druk- en 
signwerk, oog voor detail heeft en stressbestendig is.
Een goeie teamplayer, maar ook prima zelfstandig kan werken.

Je skills...
(Ruime) kennis van Adobe programma’s: Indesign, Illustrator, 
en Photoshop. Ook zul je je regelmatig buigen over de 
opmaak van (online) mailings en regel je het versturen 
hiervan. Indien je bekend bent met web-2-print software, 
dan is dat een pré.

Wat bieden wij:
Fulltime baan (36 uur)
Een marktconform salaris o.b.v. ervaring
Goede arbeidsvoorwaarden
Leuke collega’s
Regelmatig gezellige teamuitjes

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?
Stuur dan snel een mailtje + motivatie én je CV naar: 
verkoop@tenherkel.nl of bel naar 035-582 62 09

De Zodde 8  1231 MB  Loosdrecht 

www.tenherkel.nl

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

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

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 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.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.
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Spetterende 
Kinderplaybackshow
LOOSDRECHT
Vrijdag 29 april staat de 
spetterende kinderplay-
backshow weer op het pro-
gramma van de feestweek.

Altijd al, net als je favorieten 
zanger (es) of groep, willen 
schitteren op het grote podi-
um? Wij hebben een podium, 
de belichting, de muziek en 
een altijd blije jury. Er is ruim-
te voor 15 optredens en we 
beginnen om 16:00 uur met 
het eerste optreden. Zou rond 
17:30 uur zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden.

Altijd al je idool of idolen willen 
nadoen? Bij deze playback-
show mag alles, van solo-op-
treden tot duo’s, trio’s en grote 
groepen, kortom alles mag/
kan en iedereen is welkom.

Om te voorkomen dat het 
eentonig wordt: 1 optreden 
van hetzelfde liedje, dus heb 
je een favoriet liedje meld je 
dan zo snel mogelijk aan. Een 
ander nummer van diezelfde 
zanger, zangers of groep mag 
natuurlijk wel.

Inschrijven kan op het volgen-
de e-mailadres: info@stich-
tingsloep.nl. Graag in de mail 
de volgende gegevens ver-
melden:

voornaam en achternaam
 
jongen / meisje
 
leeftijd (en) deelnemer(s)
 
naam artiest die je wilt gaan 
nadoen
 
naam nummer van de artiest
 
Naam, telefoonnummer en 
e-mailadres van contactper-
soon

Muziek moet aangeleverd 
worden als Mp3 bestand op 
een USB stick. Er is geen Wifi, 
het optreden doen via een te-
lefoon is helaas niet mogelijk.

Tot ziens op vrijdag 29 april om 
16:00 uur in de feesttent en je 
fanclub is natuurlijk van harte 
welkom.

DE LOOSDRECHTSE FEESTWEEK
INSCHRIJVINGEN SLOEP ACTIVITEITEN ZIJN GEOPEND

LOOSDRECHT
Voor alle activiteiten, het 
programma met tijden en 
informatie wordt u ver-
wezen naar www.stich-
tingsloep.nl en de Feest-
weekfolder die rond 20 
april huis-aan-huis wordt 
verspreid.

VOOR DEELNAME AAN EEN 
AANTAL ACTIVITEITEN IS 
VOORAF INSCHRIJVING 
NOODZAKELIJK

Vrijdag 29 april
16.00 – 17.30 uur, KIN-
DER-PLAYBACK-SHOW, 
aanmelden info@stich-
tingsloep.nl

Zaterdag 30 april
13.00 – 17.00 uur, SPORT- EN 
FEESTWEEKMARKT, aan-
melden info@stichtingsloep.nl
14.30 – 17.30 uur, SLOEP 
ZESKAMP, aanmelden info@
stichtingsloep.nl

Zondag 1 Mei
11.15 – 18.00 uur, de 17de 
SLOEP-AUTO-RALLY, in-
schrijving vanaf 15 april om 
10.00 uur via het formulier op 

www.stichtingsloep.nl

Maandag 2 mei
11.30 – 16.15 uur, WANDE-
LEN EN VAREN DOOR DE 
STER VAN LOOSDRECHT 
met Jacob en Dirk Doets en 
Jan Mullers, aanmelden info@
stichtingsloep.nl
14.00 – 16.00 u. BONTE OU-
DEREN MIDDAG, zie hieron-
der.

SLOEP BONTE OUDEREN-
MIDDAG
Maandagmiddag 2 Mei 2022 
om 14.00 uur
Tent open vanaf 13.30 uur.
Toegang gratis!

In de wel bekende Feesttent, 
in het Feestweiland aan de 
Nieuw Loosdrechtsedijk!

De gastvrouwen en gastheren 
van Stichting SLOEP staan op 
2 mei vanaf 13.30 uur klaar 
in de Feesttent om oudere 
dorpsgenoten te ontvangen 
voor een bonte middag met als 
thema “Vrijheid, Blijheid!” Wij 
zijn weer toe aan een feestje!

Op het programma staat veel 
gezelligheid, zang, spelletjes, 
een praatje, een grapje.

En…….. de hap en snap, 
aangeboden door geweldige 
sponsoren, is natuurlijk weer 
om uw vingers bij af te likken! 
De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door de Sanseveria’s 
uit Putten.

Aanmelden is niet nodig, maar 
mocht u geen vervoer hebben 
en wel graag komen, belt u 
dan 06-22315787 dan komt 
een “SLOEP-taxi“ u graag 
halen en uiteraard na afloop 
weer thuis brengen!

Vervoer aanvragen kan tot en 
met zaterdag 30 April 2022.

Woont u in de Emtinckhof (of 
omgeving) en u wilt opgehaald 
worden, kom dan om 13.30 
uur in de hal staan, dan ko-
men de SLOEP-taxi’s u halen 
en brengen u na afloop weer 
thuis.

Geen reden om thuis te blijven 
….. dus tot 2 Mei in de Feest-
tent!

   

Paasmarkt in de Emtinckhof
LOOSDRECHT
Vrijdag 15 April van 11.00 
tot 15.00 is er een paas-
markt in de Emtinckhof, 
Eikenlaan 51 Loosdrecht. 
De markt is in de grote zaal

Op de markt staan o.a. Joy’s 
Cadeaus & Woonaccessoires, 
Zonnebloem, Adilia Jansma/
Atelier Achterom, Ammie van 
de Bunt/creatief, Loterij, Ka-
rin Vrakking/creatief, Bakkerij 
Smolders en de Landgoedwin-
kel

Komt u ook gezellig even 
langs?

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur



✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

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

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

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

06-53420733   
Uw zitadviseur: Roel Brouwer

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

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie geldig t/m woensdag 20 april!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie geldig t/m woensdag 20 april!

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

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

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

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

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

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

● Maatwerk uit eigen fabriek

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 895,-

VASTE LAGE ACTIEPRĲ S!

Easysit B80

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maatDé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctieDe beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

  Veel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaarVeel maten sta-op stoelen direct leverbaar  Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar  

  Het beste zitadvies in een ruime showroomHet beste zitadvies in een ruime showroomHet beste zitadvies in een ruime showroomHet beste zitadvies in een ruime showroom

Kom naar één van onze showrooms en ervaar het 
ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!

Gemakkelĳ k opstaan én ultiem zitcomfort?
Ontdek de vele mogelĳ kheden van een Easysit!

Heel veel 
stoelen en 

banken

DIRECT
LEVERBAAR

Easysit D62

Easysit D65 Easysit A160 Easysit D64Easysit F30

Easysit A90

Heel veel 
stoelen en 

banken

DIRECT
LEVERBAAR

Easysit F35 Easysit F45 Easysit DS703

Easysit A90


