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Beachvolleybaltoernooi 
was Top

Door Frank Scheers

LOOSDRECHT
Bij LoVoC in Loosdrecht 
weten ze wel raad met 200 
kuub zand, want voor de 
36-ste keer werd het par-
keerterrein van sportzaal 
Eikenrode in Loosdrecht 
volgestort met wit zand. 

Het leek wel Loosdrecht aan 
Zee. Het zeewater ontbrak. 
Drinkwater gelukkig niet, want 
door de warmte moesten de 

deelnemers aan het KDV De 
Meidoorn Beachvolleybaltoer-
nooi goed letten op het inne-
men van voldoende vocht. Net 
als de vele toeschouwers ove-
rigens.

Het bijzondere Beach Event 
vind elk jaar plaats in de derde 
week van juni. Ooit begonnen 
op een grasveld. De laatste 21 
keer op een flinke laag zand 
van minimaal 25 cm dikte.

Vijf volleybalvelden vormden 

het strijdtoneel. 92 teams met 
400 deelnemers hadden zich 
ingeschreven en allemaal gin-
gen voluit voor de begeerde 
winst.

Op vrijdagavond 17 juni moch-
ten eerst de jongste deelne-
mers aan het werk. Daarna 
kwamen de 2 tegen 2 teams 
in actie. Dit leverde mooie at-
letische capriolen op en ook 
twee winnaars. Bij de recrea-
tieklasse werd dit team Koning 
en Prik en bij de wedstrijdklas-
se won het team Buurman en 
Buurman.

Zaterdag 18 juni was het tijd 
voor de 4 tegen 4 volleybal-
teams. Het aanwezige publiek 
moedigde de volleybalstrijders 
aan met veel enthousiasme. 
Het blijft een mooie sport om te 
zien. Helemaal in deze vorm.
-Lees verder op pagina 4-

Foto: Frank Scheers

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

RUIMT OP!
UTRECHT ZONDAG GEOPEND

tot wel
50%
korting

T/M 3 JULI

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

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

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht 

Nootweg 37 
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

OPEN HUIS:

Mijndenburg 5, Loenen aan de Vecht

 (op afspraak)

OPEN HUIS
DONDERDAG 30 JUNI

VAN 13:30 - 16:00 UUR,
KIJKEN ZONDER

AFSPRAAK.

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

Je huis verkopen zonder zorgen?
Even Vuister bellen morgen!
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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?

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.

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

Kom gezellig langs bij 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

lunch en meer,.. 
Rading 1b, Loosdrecht. 

www.landgoedderading.nl 

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Coaching thuis 10-23 jr 
bij autisme/ADHD 

info:meijercoaching.nl
bij autisme/ADHD 

info:meijercoaching.nl
bij autisme/ADHD 

Alarmnummer 1-1-2
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
Klusjesteam Loosdrecht  Klusjesteam Loosdrecht  Klusjesteam Loosdrecht 035 - 683 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 regelgedrukte regel

Colofon
Aanleverspecificaties

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:  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
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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 vrijdag 24 juni t/m woensdag 29 juni.

Super Kogelbiefstuk
Varkenshaas saté

100 gram
100 gram

€ 3,50
€ 1,98

Vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni

Alleen zaterdag 25/6:
BIJ BESTEDING VAN 15 EURO ONTVANGT U EEN LEVERWORSTJE GRATIS!!LEVERWORSTJE GRATIS!!

Hamburgers|Slavinken|
Rundervinken|Schnitzels

Maandag 27 juni en dinsdag 28 juni

4 halen 3 betalen!

Sophie’s scharrel eisalade
De lekkerste!

Bakje
200 gram

€ 2,50
Hele week t/m 29 juni
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Trots en tranen bij wisseling van de macht
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het was een emotionele 
wisseling van de wacht 
vorige week vrijdag. In 
een volle raadzaal namen 
vier wethouders afscheid, 
trad een kwartet opvolgers 
aan en werden ook nieuwe 
raads- en commissieleden 
geïnstalleerd. Als kers op 
de taart werd Gert Zagt 
opgenomen in de Orde 
van Oranje Nassau. Het 
debat over het coalitieak-
koord-plus van De Lokale 
Partij, PvdA/GroenLinks 
en VVD kwam niet op gang.

Er werd uitvoerig stil gestaan 
bij het vertrek van de wethou-
ders uit de vorige coalitie. Lof 
voor hun inzet en betrokken-
heid, omhuld door bloemen, 
drank, beeldjes ‘Drijvende 
Kracht’ en andere geschen-
ken. Zo werd Joost Boer-
mans terecht geëerd met het 
D66- erelidmaatschap voor 21 

jaar actief zijn in de gemeen-
tepolitiek, waarvan 8 jaar als 
wethouder. De ‘energieke en 
vindingrijke’ Joost gaat nu aan 
de slag in de gemeenteraad 
van Epe. Ook mooie woorden 
voor Jos Kea (VVD), Jan-Jaap 
de Kloet (Dorpsbelangen) en 
Rosalie van Rijn (CDA). Toen 
Rosalie het woord kreeg, werd 
pijnlijk duidelijk dat bestuurlijk 
verantwoordelijk zijn ook heel 
vervelend kan zijn. Ze vertelde 
over ernstige bedreigingen in 
haar richting naar aanleiding 
van de ‘boodschappenaffai-
re’ die landelijk in het nieuws 
kwam. Met tranen in haar 
stem bleek uit haar verhaal 
dat deze periode diepe sporen 
had achtergelaten bij haar en 
haar directe omgeving. Ge-
lukkig wil ze vol energie haar 
raadslidmaatschap uitvoeren. 
Ook burgemeester Crys Lars-
on hield het niet droog toen ze 
Jan-Jaap de Kloet bedankte 
die haar als loco- burgemees-
ter tijdens haar covid-afwezig-
heid uitmuntend had vervan-

gen. Menselijk en doortastend.

Trots
Er waren ook veel woorden 
van trots. Alette Zandbergen 
(DLP) was trots op haar partij 
die met 8 zetels een eclatan-
te overwinning had behaald, 
maar ook trots op het verloop 
van de formatie en de con-
structieve opstelling van alle 
partijen. Maar vooral trots op 
formateur en wethouder Gert 
Zagt die zich hard heeft inge-
zet om dit nieuwe college tot 
stand te brengen. Uit handen 
van de burgemeester ontving 
Zagt het lidmaatschap in de 
Orde van Oranje-Nassau voor 
20 jaar lokale politiek in Wij-
demeren, als raadslid (16) en 
als wethouder. Ook Stan Poels 
(PvdA/GrL) en Sorrel Hidding 
(VVD) spraken hun waarde-
ring uit voor de gang van za-
ken sinds de verkiezingen in 
maart.

Installaties
Naast het beëdigen van Alette 

Zandbergen, Els Kruijt (VVD), 
Stan Poels en Gert Zagt als 
wethouders werden er ook 
drie nieuwe raadsleden door 
de burgemeester ingezworen. 
Dat waren Henrieke Abraham-
se (PvdA/GrL.), Marjan Pronk 
en Harm Steenkamp (De Lo-
kale Partij). Zij vullen de lege 
plekken in van de wethouders. 
Ook kwamen er twee nieuwe 
commissieleden:    Ratha    Al-
phonse (D66) en Ram Lach-
man (PvdA/GrL). Voorts 
maakte de burgemeester een 

hele lijst bekend van commis-
sievoorzitters en afgevaardig-
den in andere (soms externe) 
groepen.

Alle hens aan dek
Hoewel Gert Zagt met talloze 
sheets toch nog uitgebreid het 
coalitieakkoord-plus Alle Hens 
aan Dek uitlegde, volgde er 
geen debat over de inhoud. 
De meerderheid van de par-
tijen wilde daar later op terug-
komen. Ze beperkten zich tot 
een enkele opmerking.

   

Financiële afgrond nu minder diep
WIJDEMEREN
Een meevaller voor de fi-
nanciën van de zes dor-
pen. Waar een week eer-
der in dit blad nog werd 
geconstateerd dat Wijde-
meren aan de rand van de 
afgrond staat, ontvangt de 
gemeente in 2022 zo’n 2 
miljoen euro extra van het 
Rijk. Van die extra uitkering 
gaat 1,3 miljoen naar de 

algemene middelen. Een 
bedrag van 510.000 euro is 
specifiek bedoeld voor de 
energietoeslag voor mini-
ma en 200.000 euro voor 
de uitvoeringskosten van 
het klimaatakkoord.

Dit betekent dat waar eer-
der voor dit jaar een verlies 
van ruim 1,1 miljoen werd 
geraamd, er nu in de Voor-

jaarsnota een positief saldo 
van 259.000 euro staat. “Dit 
is uiteraard een positieve ont-
wikkeling”, aldus scheidend 
wethouder Financiën Jos Kea 
vorige week. “Hiermee blijft de 
algemene reserve op ruim 1 
miljoen. Aanzienlijk hoger dan 
in de eerste raming verwacht, 
maar we zijn nog niet waar we 
moeten zijn.” De gemeente 
streeft naar een weerstandsra-

tio van boven de 1. Die weer-
standsratio drukt uit in hoever-
re een gemeente voldoende 
reserves heeft om financiële 
risico’s op te vangen. De weer-
standsratio van Wijdemeren 
komt met dit resultaat uit op 
0,8. Jos Kea: “Toch blijven er 
een aantal risico’s. Zoals de 
toenemende inflatie, het stop-
pen van het energiecontract 
met Gazprom en de onvoor-

spelbaarheid van de uitgaven 
in het Sociaal Domein.” In het 
najaar, bij de vaststelling van 
de begroting 2023, wordt dui-
delijk of de hogere uitkering uit 
het gemeentefonds voldoen-
de helpt om deze risico’s op 
te vangen. De Voorjaarsnota 
2022 wordt 7 juli behandeld in 
de commissie Bestuur en Mid-
delen en 12 juli in de gemeen-
teraad.

   

Eerbetoon aan omgekomen brandweerlieden
Door Frank Scheers

LOOSDRECHT
Elk jaar, op de derde za-
terdag van juni, worden 
de heldhaftige brandweer-
mensen herdacht die tij-
dens een moedig optreden 
hun leven hebben gegeven 
in dienst van de samenle-
ving. Een prachtig eerbe-
toon aan deze uitzonderlij-
ke mensen.

Deze derde zaterdag in juni 
viel precies op hetzelfde mo-
ment dat het KDV De Mei-
doorn Beachvolleybaltoernooi 

gehouden werd bij de Sport-
zaal Eikenrode in Loosdrecht.

Omdat er altijd een team van 
de Loosdrechtse Brandweer 
aan dit geliefde Beachvolley-
baltoernooi deelneemt en er 
reeds een brandweerwagen 
bij het beachvolleybal spek-
takel aanwezig was, werd er 
spontaan een moment ingelast 
om deze herdenking terplekke 
uit te voeren. Tijdens deze bij-
zondere plechtigheid werden 
twee lage drukstralen gedu-
rende een minuut aangezet 
die elkaar kruisten in de lucht. 
Een indrukwekkend schouw-

spel, die menig persoon, jong 
en oud, kippenvel bezorgden 
tijdens dit muisstille moment. 
Diep respect werd gevoeld en 
een flink applaus klonk na de 
minuut van stilte.
Na dit jaarlijkse eerbetoon wa-
ren de aanwezige brandweer-
mannen zo vriendelijk om ook 
even de hete beachvolleybal-
velden te voorzien van verkoe-
lend water tijdens het warmste 
deel van de dag. Dit was echt 
even nodig, want het zand was 
enorm heet geworden. Dank-
baar voor deze sympathieke 
geste van de brandweer gin-
gen de teams over tot het op-

rapen van de volleyballen en 
het fanatiek verder spelen van 

dit unieke strandvolleybaltoer-
nooi in Loosdrecht.

FOTO: Koninklijke onderscheiding voor Gert Zagt, opgespeld door 
Crys Larson

Foto: Rene Gerritsen
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De sfeer was optimaal en extra 
aangenaam door de muziek 
van DJ Bas Pijl en zanger Bob 
van Veen, de topcatering, de 
loterij en de kinderactiviteiten.

De spannende finale leverde 
twee winnaars op. Bij de re-
creanten won het team “Zwer-

vers” en bij de gevorderde 
wedstrijdteams won het team 
“Tegen Tegen”.

LoVoC-lid Joost van de Pa-
vert: “Na twee jaar uitstel door 
Corona mochten we weer. 
Iedereen had er echt zin in. 
Graag wil ik namens onze 
organisatie alle vrijwilligers 
en onze sponsors bedanken 

voor hun hulp en inzet. Ook 
bedanken we wethouder van 
Sportzaken Stan Poels voor 
het huldigen van de winnaars. 
Gelukkig hadden we perfect 
weer en kunnen we wederom 
spreken van een fantastisch 
en succesvol strandvolleybal-
toernooi in Loosdrecht. Op 
naar volgend jaar!”.

   

100/102 jarig bestaan boerderij   
Van Herk
LOOSDRECHT
In 1920 is de familie 
Hoogendoorn de boerderij 
gestart aan de Oud-Loos-
drechtsedijk 38. De boer-
derij heeft de naam ‘Eben 
Haezer’ gekregen. Eben 
Haezer betekent: ‘Tot hier-
toe heeft de Heere ons ge-
holpen’.

Deze naam draagt de boerde-
rij nog steeds, waar sinds 1988 
Goos en Nelly van Herk het 
bedrijf van haar ouders voort-
zetten. Na jarenlang een melk-
veebedrijf te hebben gehad. is 
Jan Peter, (4e generatie) en 
tevens de jongste zoon van 
Goos en Nelly, overgegaan 
op vleeskoeien. De Aberdeen 
Black Angus.

Sindsdien wordt dit (h)eerlijke 
vlees verkocht in de boerderij-
winkel. Naast een ruim assor-
timent vleesproducten, kunt 
u ook terecht voor een ruim 
aanbod aan streekproduc-
ten. Naast de boerderijwinkel 
kunt u bij boerderij Van Herk 
ook terecht voor verschillen-

de activiteiten. Zo kunt u met 
uw familie of bedrijf terecht 
voor een compleet verzorgde 
BBQ-avond. U wordt verwend 
met verschillende gerechten 
bereid op een Amerikaanse 
Smoker. Natuurlijk mag daar 
het boerenijs, dat al meer dan 
20 jaar op ambachtelijke wijze 
wordt bereid niet ontbreken. 
Sinds kort is de klompengolf-
baan weer geopend. U kunt 
gezellig met uw vrienden, fa-
milie of collega’s heerlijk een 

balletje komen slaan op een 
van de weilanden.

Kortom wat ooit als multifunc-
tioneel boerenbedrijf is begon-
nen door overgrootopa geldt 
na 100 jaar nog steeds, en 
daar zijn we trots op!

We hopen u 25 juni te mogen 
verwelkomen op onze Open 
Dag. Van 13.00-18.00 uur; 
www.boerderijvanherk.nl

   

Cleanup Loosdrechtse Plassen
LOOSDRECHT
Stichting SLOEP, duik-
centrum Loosdrecht en 
de gemeente Wijdemeren 
organiseren op zondag 26 
juni weer een schoonmaak 
van de Loosdrechtse Plas-
sen. “We halen dit jaar niet 
alleen onder, maar ook bo-
ven water de troep weg”, 
vertelt dorpscoördinator 
Bas Immerzeel.

De cleanup is een combinatie 
van eerdere schoonmaakac-
ties in en om de Loosdrechtse 
Plassen. Zo was er vorig jaar 
een grootschalige schoon-

maakactie in de Wastobbe om 
glas van de bodem te halen. 
Stichting SLOEP organiseer-
de in oktober een schoon-
maakactie in de Loosdrechtse 
Plassen. 

Door dit jaar beide acties te 
combineren kunnen de krach-
ten gebundeld worden. “Na-
tuurlijk hopen we op mooi 
weer en veel vrijwilligers”, zegt 
Bas Immerzeel. “Hoe meer 
hulp we hebben, hoe scho-
ner de Plassen worden.” De 
actie wordt onder andere on-
dersteund door Natuurmonu-
menten en het Plassenschap. 

Verschillende ondernemers uit 
Loosdrecht staan klaar om de 
deelnemers van een hapje en 
een drankje te voorzien. Thuis-
basis is Jachthaven het Anker. 

De schoonmaakactie start 
zondag 26 juni om 9.00 uur 
bij Jachthaven Het Anker 
(Oud-Loosdrechtsedijk 117). 
Om 16.00 uur wordt de dag 
gezamenlijk afgesloten met 
een gezellige borrel. Vrijwilli-
gers met (of zonder) bootje en 
duikers kunnen zich aanmel-
den door een mail te sturen 
naar dorpencoordinator@wij-
demeren.nl

• 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

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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Foto:Boerderij Van Herk

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



Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder 
op elke etage van uw woning wet-
telijk verplicht. Deze verplichting 
houdt in dat op iedere etage waar 
zich een verblijfsruimte of afge-
sloten ruimte bevindt, minstens 
één rookmelder (bij voorkeur in de 
vluchtweg) geplaatst moet worden.

De brandweer heeft geen voorkeur voor merk 

en/of type, maar de melder moet wel voldoen 

aan het Europese keurmerk EN 14604.

De beste plek voor je rookmelder
Maar waar kunt u de rookmelders het beste 

hangen? Hang ten minste rookmelders in 

de hal en op de overloop. Dit is meestal de 

vluchtroute als er brand uitbreekt. Nog beter 

is het om ook melders op te hangen in alle 

slaapkamers en de woonkamer. En wilt u 

maximale beveiliging, hang dan melders op in 

alle ruimten waar brand kan ontstaan.

In ieder geval een rookmelder:
• op elke verdieping tegen het plafond

• minimaal 50 cm van een muur of hoek en 

   niet op de tocht of bij mechanische ventilatie

   in de buurt

• in de ruimte waar de slaapkamers op uit 

   komen (vluchtroute)

Voor nog meer veiligheid:
• in iedere slaapkamer

• in de woonkamer of andere verblijfsruimte

• in de ruimte waar de wasmachine en was

   droger staan (als dit niet de doucheruimte is)

• in iedere ruimte waar elektrische apparaten 

   worden opgeladen (zoals telefoons, tablets, 

   fietsen, hoverboards)

Check, koop en plak rookmelders
Weten hoeveel rookmelders u in huis nodig 

heeft en waar ze moeten hangen?

Kijk op rookmelders.nl. Binnen een paar

minuten weet u dan precies hoeveel u er 

nodig heeft in uw thuissituatie. 

Wijdemeren
informeren

Check zwemwater- 
kwaliteit

Met het mooie weer is het lekker om naar

één van de Wijdemeerse strandjes te gaan.

U kunt de kwaliteit van het water bekijken via 

www.zwemwater.nl.

Veel zwemplezier deze zomer!

Bekendmakingen

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

22 juni 2022

Kort

Kijk je om of kijk je weg?

   Rookmelders vanaf 1 juli verplicht  

#mooiWijdemeren
@franck_metck

>     Aanvragen mantelzorgwaardering
Mantelzorgers kunnen vanaf nu de mantel-

zorgwaardering aanvragen. Dit is een blijk 

van waardering in de vorm van een VVV-

cadeaukaart van 50 euro die de gemeente 

uitreikt aan mantelzorgers. Inwoners die in 

2022 minimaal 3 maanden aaneengesloten 

en minimaal 8 uur per week voor iemand in 

de gemeente Wijdemeren zorgen kunnen 

de waardering aanvragen.

Ga naar www.wijdemeren.nl/mantelzorg 

om de waardering aan te vragen. Doe dit 

wel voor 1 september. Heeft u hulp nodig bij 

het invullen? Bel dan de consulenten sociaal 

domein van de gemeente via tel. 14 035.

>     Update Oekraïne 
De opvanglocaties binnen de gemeente 

zitten allemaal nagenoeg vol. In het Drieluik 

in Loosdrecht en de opvang aan de Dammer-

weg in Nederhorst den Berg wonen inmiddels

Oekraïense vluchtelingen in de laatste 

beschikbare kamers. De woningen aan de 

Kastanjelaan in Nederhorst zijn met hulp van 

de IJsclub opgeknapt en ingericht. Ook daar 

zullen op korte termijn alle bedden gevuld 

zijn. Op dit moment staan er 110 Oekraïense 

vluchtelingen ingeschreven bij de gemeente.

>     29 juni: stijgende energielasten
Maakt u zich zorgen over de stijgende 

energieprijzen, bent u in de problemen 

gekomen of wilt u gewoon graag besparen 

en verduurzamen? Dan bent u op 29 juni 

van harte welkom tijdens de informatie-

avond van Energiecoöperatie Wijdemeren. 

Medewerkers van de coöperatie presenteren 

die avond verschillende mogelijkheden om 

de stijgende energielasten aan te pakken. De 

informatieavond is op 29 juni vanaf 20.00 uur 

(inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeente-

huis, Rading 1, Loosdrecht. Inschrijven via 

www.ecwijdemeren.nl/aanmelden

-eerste-hulp-bij-energielasten.

>     Varen Loosdrechtse Plassen
Bewoners van onder andere de Beukenhof 

en medewerkers van de thuiszorg worden 

van harte uitgenodigd om een rondje te 

komen varen. Een ploeg van twaalf vrijwillige 

schippers staat op dinsdag- en donderdag-

middag voor ze klaar. Er kunnen acht personen

per vaart mee. Stel zelf een team samen met 

collega’s of neem uw cliënt(en) en eventueel 

familie mee. Mail voor aanmelden of vragen 

naar ron@ronvanaalst.nl.

Op zomerse dagen is het druk in de 
Porseleinhaven in Loosdrecht. Veel 
inwoners en recreanten gebruiken 
de haven als opstaplocatie voor een 
dagje varen op de plassen. Helaas 
hebben omwonenden, ondernemers 
en bezoekers hierdoor vorig jaar de 
nodige overlast ervaren. Net als in 
2021 nemen we daarom een aantal 
maatregelen. 

De belangrijkste maatregel is het opnieuw 

instellen van het alcoholverbod in én rondom 

de haven (zie plattegrond). Dit alcoholverbod 

geldt vanaf bekendmaking op 11 juni 2022 

tot 1 november 2022. Ook besteden de 

gemeentelijke buitengewoon opsporings-

ambtenaren (BOA) en handhavingspartners 

extra aandacht aan eventuele overlast op het 

water en in en rondom de Porseleinhaven en 

de Bibian Mentel Pier. 

Extra parkeerruimte
Om de parkeerdruk te verlichten wordt de 

bouwplaats aan de Spinaker die als parkeer-

plaats gebruikt wordt, efficiënter ingericht 

zodat meer auto’s kunnen parkeren. Ook de 

toiletvoorziening op het plein is herplaatst. 

Zo zorgen we er samen voor dat het een 

mooie zomer wordt met een prettige sfeer 

voor iedereen

Maatregelen Porseleinhaven



> Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Elisabeth de Walélaan 18: vervangen schuur, 

   zaakkenmerk Z.72642 (04.06.22)

Breukeleveen
- Herenweg 32: vervangen schuur,

   zaakkenmerk Z.72635 (03.06.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 14: onderhoud orgel,

   zaakkenmerk Z.72783 (14.06.22)

- Zuidereinde 109-111: vervangen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.72640 (03.06.22)

Kortenhoef
- Kerklaan 24 en 26: plaatsen antenne opstel-

   punt, zaakkenmerk Z.72639 (03.06.22)

- Oudergaarde 5: brandveilig gebruik kinderdag-

   verblijf de Klimboom,

   zaakkenmerk Z.72725 (10.06.22)

- Zuwe 21: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.72646 (07.06.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: maken tijdelijke uitwegen voor 

   bouwverkeer, zaakkenmerk Z.72616 (01.06.20)

- naast ’t Breukeleveense Meentje 8f: plaatsen 

   golfbreker, zaakkenmerk Z.72794 (15.06.22)

- Vuntuslaan 76: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.72770 (14.06.22)

Nederhorst den Berg
- Rivièrahof 16: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72651 (07.06.22)

- Voorstraat 18: verbouwen kantoor,

   zaakkenmerk Z.72736 (13.06.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen 

een aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Koninginneweg 21: verbouwen woning

   (entreeportaal), zaakkenmerk Z.71425 (08.06.22)

- Zwanebloem 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70263 (07.06.22)

Loosdrecht
- Graaf Wichmanlaan 6: plaatsen dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.71895 (07.06.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen 

   centrumgebouw en twee woningen,

   zaakkenmerk Z.69751 (02.06.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen twee 

   geschakelde woonboten,

   zaakkenmerk Z.69248 (15.06.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7: bouwen kinderopvang voor 

   periode van 10 jaar, zaakkenmerk Z.71549 

   (08.06.22)

- Nieuw Walden 26: uitbreiden bedrijfsruimte 

   en verplaatsen laadkuil, zaakkenmerk Z.71823 

   (13.06.22)

- Vaartweg 20: bouwen buitenberging,

   zaakkenmerk Z.72424 (15.06.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- De Kwakel 10: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71288 (03.06.22)

> Besluit omgevingsvergunning 
Moleneind 2a te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren maken bekend dat zij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

een omgevingsvergunning hebben verleend 

voor het afwijken van het bestemmingsplan 

‘Kern Nederhorst den Berg’ voor de realisatie 

van zes recreatie-appartementen met kantoor 

en opslag aan het Moleneind 2a te Kortenhoef.

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsver-

gunning en de ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend. 

Inzage
De besluiten liggen met ingang van 23 juni 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. U kunt het besluit omgevingsvergun-

ning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door 

te zoeken op Moleneind 2a te Kortenhoef.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV01Mlneind2A2022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

> Beschikking 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.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de 

Basisregistratie te publiceren als de bekendma-

king niet kan geschieden door toezending aan 

belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- Birons, V., geboren 03-11-1978, is per

   22-04-2022 uitgeschreven naar Land

   Onbekend.

- de Rijck, H.A.P., geboren 10-05-1970, is per 

   21-04-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

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

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 

van de wet Basisregistratie Personen (BRP) 

zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 

onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het 

college van burgemeester en wethouders het 

voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in 

de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het voornemen tot “ambtshalve” uitschrijving

uit de Basisregistratie te publiceren als de

bekendmaking niet kan geschieden door

toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende persoon:
-Kocak, geboren 10-08-1980, is per 10-06-2022

  uitgeschreven naar Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via 

14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

Bekendmakingen 22 juni 2022

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 bekendma-
kingen 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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerp-
besluit 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 ziens-
wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-
zenden 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

Wijdemeren
informeren

22 juni 2022

De gemeenten in Gooi- en 
Vechtstreek vragen deze maand 
aandacht voor verward gedrag. 
Dit doen zij met de campagne ‘Kijk 
jij om of kijk jij weg?’ Doel van de 
campagne is dat meer mensen de 
signalen van verward gedrag gaan 
herkennen. En weten wat zij dan 
kunnen doen om te helpen.

Vooroordelen wegnemen
Er zijn veel vooroordelen over verward ge-

drag. Met deze campagne willen de gemeen-

ten vooroordelen wegnemen. De meeste 

mensen met verward gedrag zijn ongevaarlijk 

en veroorzaken geen overlast. Omkijken naar 

mensen met verward gedrag kan helpen om 

opvang, zorg en ondersteuning voor hen te 

krijgen. Zodat zij (weer) mee kunnen doen 

aan het dagelijks leven.

Stappenplan
Op kijkjijom.nl vindt u meer informatie. Onder 

meer over signalen van verward gedrag, zoals 

verwaarlozing en sociaal isolement.

En een stappenplan dat u kunt volgen als u 

zich zorgen over iemand maakt. 

Melden en advies
Wilt u verward gedrag melden? Of wilt u

advies? Ga naar www.wijdemeren.nl of bel 

naar 14 035 en vraag naar het Meldpunt

Psychische Hulp van het sociaal wijkteam.

Bel bij gevaar altijd 112.

Kijk jij om of kijk jij weg? Herken verward gedrag
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Jan Roëde, vrije kunstenaar in Oude School
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Tot en met zondag 3 juli 
kunt u genieten van de 
tentoonstelling ‘Jan Roë-
de, Verwondering in Kleur’ 
in de Oude School te Kor-
tenhoef. Het kostte het 
bestuur van Kunst aan de 
Dijk grote moeite om deze 
40e expositie voor te be-
reiden. Zo bleek onder an-
dere dat tijdens de 2 jaar 
gedwongen corona-pau-
ze bepaalde werken niet 
meer te traceren waren. 
Desalniettemin is men erin 
geslaagd een tentoonstel-
ling in te richten van 51 
werken van een geliefd 
kunstenaar die zelden te 

zien is in musea.

Rondwandelend langs de 
schilderijen kun je er niet 
omheen dat curator Monique 
Feenstra terecht ‘verwon-
dering in kleur’ heeft toege-
voegd aan de naam van de 
kunstschilder. Want Roëde’s 
stijl is inderdaad een spel van 
kleuren. Waarbij de artiest in 
een begeleidende film uitlegt 
dat hij werkt met een ‘omge-
keerd kleurenperspectief’, in 
tegenstelling tot de traditio-
nele kunstenaars met warme 
kleuren, rood en oranje, op 
de achtergrond. Hij ontwik-
kelde een eigen stijl met hui-
selijke tafereeltjes, een hond-
je, handtasje, een vaas met 
bloemen. Het geeft het werk 

tegelijkertijd een melancholi-
sche toets.

Roëde werd geboren als Jan 
Roede in Groningen (1914), 
hij veranderde zijn naam in 
Franse stijl toen hij na de oor-
log in Parijs verbleef waar hij 
direct succes had. Hij begon 
na zijn opleiding aan de Ko-
ninklijke Academie van Beel-
dende Kunsten als reclame-
tekenaar. Zijn leven lang liet 
hij zich inspireren door Paul 
Klee, Henri Matisse en Joan 
Miró. Maar hij liet zich niet 
vangen in een bepaalde ca-
tegorie, noch abstract noch 
non-figuratief. “Ik koos voor 
de vrijheid, met accenten op 
humor, lust, spel en vreugde”, 
zegt hij zelf. Op 30 mei 2007 

overleed Jan Roëde. Een ge-
noeglijk uurtje genieten van 
een vrije schilder is aanbeve-
lenswaardig.

11 juni-3 juli; di-zo, 11-17 uur; 
€ 6,50; Oude School, Korten-

hoefsedijk 145, Kortenhoef. 
Op het terras uitkijkend over 
de polder zullen een drankje 
en een hapje zeker smaken.

FOTO: Zelfportret 1992, acryl 
op canvas

Foto: Ton Keizer    Na 2 jaar afwezigheid door corona was er afgelopen zondag weer de sprinttrathlon in Nederhorst den Berg, als onderdeel van het zomerspektakel.

  

Datum: donderdag 23 juni 2022 

Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

Hamerstukken

6.   Bestemmingsplan Rading 128

7.    Ontwerp vvgb parkeerplaatsen Fort Spion

8.   Gewijzigd ontwerp vvgb Nieuw- Loosdrechtsedijk 105b

9.   Geurverordening de Kwakel 8 te Kortenhoef

10.  Zienswijze programmabegroting 2023 Veiligheidsregio

       Gooi en Vechtstreek

11.  Zienswijze begroting 2023 Tomin

12. 1ste begrotingswijziging 2022 Plassenschap

13. Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap

14. Actualisatie grondexploitaties 2022

Bespreekstukken 

15. Krediet Meenthof

16. Verkiezing wethouders in gemeenschappelijke regelingen

Overig

17. Vragenhalfuur

18. Moties Vreemd aan de agenda

19. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering 

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

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

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

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

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

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

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Ingezonden brieven

Kritische vragen voor de   
heer Zagt
DB had in 2012-2016 met 9 
van de 19 zetels veel te zeg-
gen in de gemeenteraad Er 
werd echter weinig aan wegen-
onderhoud gedaan. U, meneer 
Zagt, zei na het fatale ongeluk 
bij de straatrace tussen vader 
en zoon in Loosdrecht, 2 jaar 
nadat DB de verkiezingen had 
verloren, op RTVNH dat u al 
jaren riep dat er iets moest ge-
beuren maar dat de gemeente 
maar niets wilde doen, vraag 
ik u: Is er inmiddels veel ver-
beterd? Veel inwoners klagen 
dat er bij hen te hard gereden 
wordt, met name op de Kwa-
kel, maar er zijn veel meer 
straten. Wat gaat u doen om 
het veiliger te maken voor weg-
gebruikers? Mede doordat we-
tenschappers hebben gecon-

stateerd dat onze fietspaden 
te smal zijn voor alle moderne 
vervoermiddelen zoals de e-bi-
ke, de e-step etc. Helaas con-
stateer ik ook dat nog steeds 
heel veel fietsers appen op de 
fiets. Ook daarbij zijn in onze 
gemeente al meerdere slacht-
offers gevallen. De vader van 
Tom-Boy kreeg het zelfs in de 
landelijke politiek besproken. 
Wanneer gaat er eens gehand-
haafd worden? Tot slot: U heeft 
twee portefeuilles, financiën en 
verkeer, dat lijkt elkaar toch te 
bijten. De gemeente heeft wei-
nig geld, maar onderhoud aan 
wegen, doorgaans peperduur 
is hard nodig. Hoe ziet u die 
combinatie?

Patrick Kreuning
   

Alle hens aan dek voor    
Wijdemeren
Onder deze titel het nieuwe 
‘Coalitieakkoord-plus’. Na een 
uitvoerige beschrijving van 
de ernstige problematiek in 
de gemeente, noemde Alette 
Zandbergen “Alleen al de boel 
financieel op orde krijgen” een 
uitdagende ambitie. Ik vind het 

begrip ‘ambitie’ niet passen in 
deze ernstige financiële pro-
blematiek. Het gaat hier im-
mers keihard om het oplossen 
van de financiële problemen.

Hylke J. A.S. Tromp

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van GooiTV 
vanaf woensdag 22 juni . In TV 
Magazine wordt dit keer onder 
andere stilgestaan bij de op-
vanglocatie voor vluchtelingen 
uit Oekraïne in Naarden. Het 
voormalige hotel NH Naarden 
is omgebouwd tot opvanglo-
catie. Ruud Bochardt gaat in 
In Derde Termijn in op het af-

scheid van ds Wielie Elhorst, 
die een groot aantal jaren 
werkte bij de Protestante Ge-
meenschap in Bussum en ook 
binnen de PKN de LHBTI-co-
ordinator is. Hij vertrekt naar 
Amsterdam. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842.

Kent u de app met de naam Fixi?
Tekst en foto Frank Scheers

WIJDEMEREN
In elke gemeente staat of 
ligt iets niet altijd 100% 
perfect. Een trottoir, een 
wegdek, een fietspad, iets 
in een speeltuin en derge-
lijke Dit kan komen door 
boomwortels, erosie, ge-
wicht van het verkeer, ou-
derdom of andere oorza-
ken.

De gemeente dient zorg te 
dragen voor de veiligheid van 
haar bewoners. Een flinke 
taak. Zeker als je als gemeen-
te meerdere dorpen onder je 
verantwoordelijkheid hebt, zo-
als gemeente Wijdemeren.

Laten we het over stoeptegels 
hebben. Stoeptegels horen 
netjes op 1 hoogte te liggen. 
Is er hoogteverschil, dan kun 
je daar over struikelen. Een 
glad trottoir is gewenst. Ech-
ter, dit lukt niet altijd. De kans 
op struikelen is groter als het 
hoogteverschil in centimeters 
toeneemt.

Stel, je struikelt over een 
stoeptegel en je hebt schade 
ondervonden. Wie is dan aan-
sprakelijk voor de kosten? Uit 
onderzoek blijkt dat rechters 
rekening houden met meer 
of minder dan 3 centimeter 

verschil in hoogte tussen de 
stoeptegels. Onder de 3 centi-
meter houden ze de gestruikel-
de persoon verantwoordelijk. 
Boven de 3 centimeter houden 
ze de gemeente verantwoor-
delijk. Deze uitspraken zijn ge-
middeld en flexibel per rechter. 
Wel iets om rekening mee te 
houden.

Mocht u in uw omgeving last 
hebben van dit soort zaken 
zoals eerder genoemd, dan is 
er een app beschikbaar om dit 
adequaat te melden. Deze app 
heet Fixi. Na uploaden, kunt u 
uw klacht kwijt. U kiest een 

categorie en u kunt maximaal 
5 foto’s toevoegen. Heel over-
zichtelijk en simpel. Vul zoveel 
mogelijk in over de klacht. De 
gemeente kan dan beter de 
situatie beoordelen. Na het 
versturen van uw klacht wordt 
de gemeente op de hoogte ge-
steld en neemt ze de klacht in 
behandeling.

Fixi is echt een prima app om 
uw klachten aan de gemeen-
te te melden. Daarom zou ik 
zeggen: upload Fixi en meldt 
uw klacht. Iedereen is daar ge-
baat bij. Ook de gemeente!

Bedroefd, maar wetend dat het zo goed is, hebben wij, na een liefdevolle verzorging 
in woonzorgcentrum De Bolder, op 91-jarige leeftijd afscheid moeten nemen 

van onze zorgzame en lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma Truus

Geertruida Elisabeth Maria Arissen - Makaaij

Truus

Weduwe van Johannes Hendrikus Joseph Arissen

† Millingen aan de Rijn, 23 mei 1931                                        ✩ Huizen, 13 juni 2022

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Els Wols - Arissen, Onderwei 12, 1273 TC Huizen.

Onze oprechte dank gaat uit naar alle medewerkers van woonzorgcentrum De Bolder 
en met name de verzorgenden van Meenthof 18.

Kinderen
Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

FAMILIEBERICHTEN

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING
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5e keer een Dag 
met een Lach
Door: Natascha Rienks

LOOSDRECHT
Lachende ouders, vrolijke 
kinderen, ronkende moto-
ren en een lekker zonnetje. 
Alles zat mee tijdens de 
5e editie van ter land & ter 
zee. Een dag die georgani-
seerd wordt door Stichting 
Dag met een Lach, speciaal 
voor ernstig zieke kinderen 
en hun familie.

Eigenlijk hoorde de 5e editie 2 
jaar geleden te zijn, maar door 
de pandemie kon dat helaas 
niet doorgaan. Om de kinderen 
toch nog een lach te bezorgen 
heeft de stichting de afgelopen 
jaren met feestdagen zoals 
Sinterklaas en Pasen cadeau-
tjes gebracht. Dit werd gedaan 
door de bestuurders van de 
sportwagens die jaarlijks mee-

doen. Dit was een groot suc-
ces, maar de Stichting is toch 
erg blij dat er dit jaar weer een 
fysiek evenement kon plaats-
vinden.

Voor de 80 kinderen en hun ou-
ders is ter land & ter zee een 
uitje, er zijn ouders die het er-
varen als een vakantie. Er zijn 
kinderen die de shirts en caps, 
die alle deelnemers krijgen, 
verzamelen. Sommige doen al 
voor de 5e keer mee. Ouders 
hebben contact met lotgenoten 
en er worden vriendschappen 
gesmeed.

De dag begon voor de kinde-
ren met het rijden in verschil-
lende sportwagens. Zo ook de 
Renault Sportspider van An-
toine Kortekaas. Hij is er voor 
de 3e keer bij met zijn wagen 
en vindt het fantastisch om zijn 

passie te delen met de kin-
deren en ze een glimlach te 
bezorgen. “Het is super goed 
georganiseerd. Alle kinderen 
hebben een kaartje om met 
een telefoonnummer. Wanneer 
er iets mocht gebeuren onder-
weg dan kan je de ouders be-
reiken dat is erg fijn”.

Na het rijden is er een lunch 
met diverse broodjes, patat en 
poffertjes. Ook kunnen de kin-

deren zich laten schminken en 
ballonfiguurtjes laten maken. 
Na de lunch was het tijd om het 
water op de gaan. Diverse vrij-
willergers zijn met sloepen het 
water opgegaan. Zo ook Leo 
van de Stichting Sloep met zijn 
boot Jey.

Voor Alida Quick en haar zoon 
Lucas (14) was het de eerste 
keer dat ze erbij waren. Alles is 
leuk volgens moeder en zoon. 

Aan de eerdere edities konden 
zij helaas nooit meedoen, maar 
nu gaat het goed. “Het rijden 
was erg leuk. Ik mocht in een 
Audi R3 en een Porsche”, al-
dus een lachende Lucas. “Hij 
mocht een knuffel uitzoeken en 
aan het eind van de dag krijgen 
we nog een goodiebag”, zegt 
Alida wanneer Lucas een Dino 
aan haar geeft en weer lachend 
wegloopt. “Hij een smile, wij 
een smile.”

   

Rondje Wijdemeren

Ouderentocht Kortenhoef komt niet terug
Hetty van Doorn: ‘Het doet pijn’

Door Ben Groenendijk

De vermaarde ouderen-
tocht van Kortenhoef keert 
na de corona-stop niet 
meer terug. Wat al begon 
in de dertiger jaren, eindigt 
ruim negentig jaar later. Het 
principe was: de ouderen 
gaan met bussen een dag-
je op pad, de bevolking van 
Kortenhoef betaalt.

Ze werden bij terugkeer vaak 
verwelkomd door Amicitia, die 
met een muzikaal ‘welkom te-
rug’ de bussen vanaf de Smids-
brug naar Paviljoen De Drie 
Dorpen leidde. Al vanaf haar 
29e jaar is Hetty van Doorn 
(68) hierbij betrokken. Ze be-
gon als collectant, werd al snel 
penningmeester en de motor 
van het jaarlijkse evenement. 
Het einde van de ouderentocht 
valt haar zwaar.

Deelnemers steeds ouder
Hetty: ‘Kortenhoef was nog een 
buurtschap toen de bewoners 
begonnen met het verzamelen 
van geld voor een ouderenuitje 
met ook toen al twee bussen. 

Rond 1984 kwam ik erbij. Met 
een groot aantal vrijwilligers 
gingen we langs de deuren van 
de Kortenhoefse huizen. Het 
idee dat de bewoners de dag-
tocht grotendeels financierden, 
sprak veel mensen aan. Ge-
leidelijk aan werden de deel-
nemers ouder. Want vroeger 
was je oud op je 65e, nu zijn 
veel zeventigers nog actief; ze 
vinden het ouderenstempel niet 
fijn.

De laatste jaren zijn verreweg 
de meeste deelnemers dik bo-
ven de tachtig. In die groep zit-
ten ook veel mensen met een 
krappe beurs, dus nog altijd 
de goede doelgroep. Maar we 
hebben als vrijwilligersorgani-
satie ook beperkingen.’

Hartaanval
‘De groep deelnemers was de 
laatste jaren in medisch opzicht 
kwestbaar geworden. Voor de 
vrijwilligers werd het steeds 
zwaarder. We moesten ons af-
vragen of dit wel verantwoord 
was. We zijn nou eenmaal niet 
de Zonnebloem, hè. Een kan-
telpunt was dat we tijdens een 

tocht te maken kregen met een 
hartaanval. We hadden geluk-
kig een EHBO-er met een defri-
billator in de bus, maar het zet 
je wel aan het denken. Door de 
coronaperiode is het nu drie 
jaar geleden dat er voor het 
laatst een tocht was. Corona 
is nog steeds niet weg, dus het 
bijeenbrengen van een groep, 
kwetsbare ouderen voelt ook 
nu nog als onveilig. Al met al 
hebben we, na lang aarzelen, 
besloten er een punt achter te 
zetten.Het gaat me heel erg 
aan mijn hart.’

Minder gul
De bevolking van Kortenhoef 
heeft tot drie jaar geleden nog 
financieel bijgedragen. Maar de 
bereidheid daartoe nam wel af.

‘We hadden echt fantastische 
collectanten. Ze liepen elk vier 
avonden van zo’n drie, vier 
uur langs de deuren. Maar de 
bereidheid deze klus te doen 
werd minder. Ook de bewo-
ners reageerden geleidelijk 
aan duidelijk minder gul dan 
jaren geleden. Misschien was 
het wel achterhaald, ik weet 

het niet. Maar op een gegeven 
moment moest ook ik persoon-
lijk de balans opmaken. Ik heb 
me, behalve voor de Ouderen-
tocht, ingezet voor de IJsclub, 
het Reumafonds, de katholieke 
vrouwenvereniging en voed-
selpakketten voor vluchtelin-
gen. Een aantal keren heb ik 
de dreigende ondergang van 
de ouderentocht weten te ke-
ren, maar het houdt ook voor 
mij een keer op. Mijn man en 
ik worden ook een dagje ouder. 
Maar ja, het doet wel pijn.’

Ouderentocht door de jaren 
heen.
In de dertiger jaren werd er in 
de Kerkbuurt, aan het einde van 
de Kortehoefsedijk, een buurt-
vereniging opgericht. De leden 
van de vereniging hadden eens 
per jaar een uitje, in een bus. 
De buurtvereniging verdween. 
Na de oorlog werd het initiatief 
opgepakt door wat later het Co-
mité Ouderentocht Kortenhoef 
ging heten. Aanvankelijk was 
het een tocht met een aantal 
auto’s, maar het succes dwong 
tot het inschakelen van een 
busmaatschappij. Met spon-

sors en giften werd het evene-
ment gefinancierd. Later werd 
de dorpsbrede collecte de be-
langrijkste bron van inkomsten 
voor het Comité. Een kran-
tenbericht uit 1955 vermeldt: 
‘Dankzij de goedgeefsheid van 
de Kortenhoefse bevolking, bij 
een huis-aan-huiscollecte, kon 
het initiatiefcomité uit de ge-
meente de ouden van dagen 
gisteren weer een uitje bezor-
gen. Hoewel de weersomstan-
digheden niet ideaal genoemd 
mochten worden, hebben de 
oudjes genoten van een heer-
lijke tocht naar de mooie om-
geving naar Berg en Dal bij Nij-
megen. Bovendien is het volop 
kersentijd in de Betuwe en ook 
hiervan werd in ruime mate ge-
profiteerd.

  



Woensdag 22 juni 2022
10

Goud voor judoka   
Ram van de Pas

LOOSDRECHT
Op zaterdag 18 juni zijn er 
in Ede de districtskampioen-
schappen judo gehouden, 
Midden- Nederland voor jeugd 
onder de 18 jaar. Daar heeft 
Loodrechter Ram van de Pas 
met overtuigend judo het goud 

gewonnen in de categorie 
-55kg. Samen met zijn vader, 
die tevens zijn leraar en coach 
is, heeft hij hiervoor hard ge-
werkt. Ryu ‘t Gooi Sport geeft 
judolessen vanaf 3 jaar in Bus-
sum-Kortenhoef- Nederhorst 
den Berg en Loosdrecht.

   

SLOEPVaarrally van 
start
LOOSDRECHT
Zoals al eerder bericht is 
de SLOEPenTocht voor 
Loosdrecht en omgeving 
aan zijn eigen succes ten 
onder gegaan…..maar 
daar heeft de Stichting 
S.L.O.E.P. zich niet volle-
dig bij neergelegd. Direct 
na de succesvolle feest-
tiendaagse is dan ook ge-
zocht naar een alternatief.

Dit gaat een onvervalste (puz-
zel)rally worden en niet op de 
weg zoals in de feestweek 
maar op het water in Loos-
drecht en omgeving. Natuurlijk 
wil SLOEP dit graag omlijsten 
met diverse begeleidende, 
feestelijke en ondersteunende 
activiteiten, maar hiervoor ont-
breekt het dit jaar nog aan de 
benodigde voorbereidingstijd.

De SLOEPVaarrally zal op 10 

juli a.s. plaatsvinden en dit jaar 
dus als een try-out. 

Met alle ervaringen die door de 
deelnemers en de organisatie 
die zondag worden opgedaan, 
kan een mooie basis gelegd 
worden voor de uitgebreidere 
versie in de volgende jaren. 

De rally start vanaf 13.00 uur 
vanuit de Porseleinhaven in 
Loosdrecht en zal rond 16.30 
uur op passende wijze worden 
afgesloten.

Gezien het feit dat het nu uit-
proberen is, kan maar een be-
perkt aantal deelnemende bo-
ten aangemeld worden. Zorg 
dat u er snel bij bent want vol 
is vol!!

Het inschrijfformulier is te 
vinden op de site www.stich-
tingsloep.nl.

American Footbalclub zoekt    
(jeugd)leden
WIJDEMEREN
Het jeugdteam American 
Football van de Hurricanes 
zoekt nieuwe leden.

American Football is niet zo 
bekend in Nederland. Al hele-
maal niet bij de jeugd en dat 
terwijl op het Jagerspaadje in 
Loosdrecht de leukste club 
van Nederland speelt: de (Hil-
versum) Hurricanes. Het is 
een leuk team dat 2 keer in de 
week traint. Niet geheel onver-
dienstelijk want 19 juni ston-
den ze in de play-offs tegen de 
Amsterdam Panthers.

Op dit moment speelt er een 
leuk groepje enthousiastelin-
gen maar aangezien er junio-
ren door zullen stromen naar 
de senioren (18+) is uitbrei-
ding zeer welkom. Ervaren 
coaches leren de rookies de 
sport en wie interesse heeft, 
kan 3 keer gratis meetrainen. 
Het juniorenteam (16 t/m 18) 
speelt 5 vs 5 full contact.

American Football is een sport 
voor iedereen. Of je nou groot 
of klein bent, licht of zwaar, 
iedereen werkt op het veld sa-
men. Voor iedereen is er een 
geschikte positie binnen het 

team. Meer informatie en aan-
melden voor een proeftraining 

kan via de website: www.hur-
ricanes.nl

Geld nodig voor je 
vakantie? Zon, water, boten, leuke collega’s 

en tegelijkertijd geld verdienen 
met een afwisselende baan?

Vaarervaring
Vaarervering is een pré, maar geen 

vereiste (dat kunnen we je zeker leren)
 

Werktijden 
We zijn 7 dagen per week open, maar 

bezorgen alleen bij mooi weer.
Je geeft je beschikbaarheid door en 

wordt vervolgens ingeroosterd.
Dit kunnen hele of halve dagen zijn 

(zowel middagen als avonden).

Wij zoeken enthousiaste vakantiekrachten 
vanaf 16 jaar voor de leukste baan van 
deze zomer: 
pizza’s bezorgen op het water.

Meld je nu aan!
Meld je aan door een filmpje van
jezelf te sturen waarin je vertelt:
wie je bent, hoe oud je bent, waar je vandaan
komt en waarom je bij ons wilt werken.

Dit filmpje mag je appen naar
Rianne 0651693476 of
e-mailen naar
info@jachtwerfvandusseldorp.nl

  

FOTO: Ram met papa Maarten
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Winnaars Vlag voor de Vrijheid
KORTENHOEF
Tijdens de Pinksterdagen 
brachten ruim 140 bezoekers 
aan de expositie in de Oude 
School hun stem uit op drie 
tekeningen die het mooiste 
werden gevonden. Een te-
kenwedstrijd met het thema 
‘Vlag voor de Vrijheid’. Met 
zoveel indrukwekkende en 
fantasievolle tekeningen was 
dat voor veel mensen geen 
gemakkelijke opgave! Toch 
waren er drie tekeningen die 
overtuigend wonnen. 

Van links naar rechts: 1e prijs: 
Liv Hutten, 10 jaar (29 stem-
men), Curtevenneschool in 
Kortenhoef. 2e prijs: Chloé 
Beuving, 11 jaar, (21 stem-
men), IKC-Wereldwijs in 
Loosdrecht. 3e prijs: Euijabe-
ra Yelizaveta (17 stemmen), 
12 jaar, Godelindeschool in 
Naarden, die het onderwijs 
verzorgt aan Oekraïense kin-
deren.

   

Concert voor Oekraïners door Oekraïners
NEDERHORST DEN BERG
Op Kasteel Nederhorst in 
Nederhorst den Berg vindt 
op vrijdag 8 juli een be-
nefietconcert plaats voor 
Oekraïne. Een bijzonder 
concert dat gegeven wordt 
door het Ukraine Liberati-
on Chamber Orchestra. De 
aanvang is om 20.00 uur 
(poort open: 19.30 uur). 
De entree is gratis.

Neem je tuinstoel mee of wat 
kussens. Vergeet je gevulde 
picknickmand niet, of neem 
gewoon een flesje wijn mee. 
Maak het je gemakkelijk op 
het grasveld en krijg het En-
gelse Bridgerton-gevoel. Van-
af het bordes van het prachti-
ge kasteel kun je de mooiste 
muziek beluisteren, gespeeld 
door het kamerorkest o.l.v. 
de Bergse dirigent Jeroen 
Weierink. Die ook de initia-
tiefnemer is van deze serie 
benefietconcerten. Weierink 
is dirigent van de Kharkiv City 

Opera en de Opera van Dn-
jipro. Zijn langdurige betrok-
kenheid bij Oekraïne heeft 
tot het initiatief geleid, voor 
en door ontheemde Oekraï-
ners. Het grootste gedeelte 
van de musici woont in ‘Het 
Irishuis’, een accommoda-
tie in Deventer speciaal voor 
vluchtelingen met een klas-
siek-muzikale achtergrond. 
In hun thuisland spelen de 
leden van ULCO in de grote 
symfonie- en operaorkesten 
in Kiev, Kharkiv, Donetsk en 
Dnjipro. Solisten bij dit orkest 
zijn: Anfisa Prokofieva, fluit, 
Maria Knihnytska, sopraan, 
Igor Shevckuk, tenor en Taras 
Skrypnikov, klarinet.

In het eerste deel van het con-
cert speelt ULCO een aantal 
bekende werken van Oek-
raïense componisten. In het 
tweede gedeelte gaat het pu-
bliek genieten van wereldbe-
roemde aria’s zoals Nessun 
Dorma en La Donna e Mobile. 

Tevens hoort u het ontroeren-
de Ave Maria van Caccini.

Gratis entree
Het concert vindt plaats in sa-
menwerking met Stadsherstel 
Amsterdam en de Harmine 
Woltersstichting. De entree is 
vrij, maar uw genereuze bij-
drage wordt bijzonder op prijs 
gesteld. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan Oek-
raïense vluchtelingen. Kom 
naar dit mooie zomeravond-
concert met een bijzonder 
goed doel.

In het eerste deel van het con-
cert speelt ULCO een aantal 
bekende werken van Oek-
raïense componisten. In het 
tweede gedeelte gaat het pu-
bliek genieten van wereldbe-
roemde aria’s zoals Nessun 
Dorma en La Donna e Mobile. 
Tevens hoort u het ontroeren-
de Ave Maria van Caccini.

   

Zomerfair op de Beukenhof
LOOSDRECHT
Normaliter word deze Fair 
in december in de Beuken-
hof gehouden, maar he-
laas is deze al 3 jaar niet 
geweest vanwege Corona. 
Afgelopen december had-
den we alles klaar staan, 
maar moesten we de Fair 
wederom én op heel korte 
termijn uitstellen.

We hebben er nu voor geko-
zen om dan in elk geval een 
Zomerfair te houden, om niet 
langer te wachten met zo’n 
leuk evenement!

Op zaterdag 25 juni as organi-
seren wij een Zomerfair in en 
rond de Beukenhof. Hier wor-
den allerlei spullen te koop 
aangeboden door standhou-
ders (kleding, schoenen, ke-
ramiek, sieraden etc. ) maar 
ook verkopen wij veel hand-
gemaakte artikelen die door 
bewoners gemaakt zijn. Stuk 
voor stuk unieke items!

Er worden 2e hands dvd’s, 
spelletjes en meer te koop 
aangeboden, ook aan de in-
wendige mens wordt gedacht: 

heerlijke poffertjes, een ijs-
scooter met ijs, koffie met 
taart, het is allemaal te koop.

En er is een loterij!. Hier zijn 
veel prijzen te winnen die 
door lokale ondernemers ter 
beschikking gesteld zij. Dus 
waag je kans en zorg dat je 
lootjes koopt om zo in de prij-
zen te vallen!

Alle opbrengsten van deze 
dag zijn bestemd voor de 
activiteitenpot voor de be-
woners van de Beukenhof. 
(Denk hierbij aan materiaal 

voor crea activiteiten, uitjes, 
bakactiviteiten etc. )

Naast dat het een gezellige 
dag zal gaan worden, hopen 
wij ook op veel bezoekers die 
een kijkje komen nemen en 
wat zullen kopen.

Onderstaande lokale onder-
nemers hebben al prijzen toe-
gezegd voor deze loterij:

Bruna, Opticien Loosdrecht, 
de Schakel, Golfclub Loos-
drecht, Atelier Achterom, van 
Henten, Basic Fitness, Snack-

bar Kockengen, Brasserie 
Beukenhof, Wijninspiratie, 
Jorien v.d.Meer, Boni, Jumbo, 
Bike Shop, Joy’s Cadeaus, 
Que Chula, Hovius Bloemen, 
Bakker Maas.

Zien we U op Zaterdag 25 juni 
aanstaande op de Beuken-
hof?

Vanaf 10 uur bent u van harte 
welkom, tot 16 uur!

Team Welzijn Beukenhof 
Loosdrecht, Nieuw Loos-
drechtsedijk 24 in Loosdrecht.

      

  



✔ 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 450 stoelen en banken op voorraad

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

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

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie geldig t/m woensdag 29 juni!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*

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

Kom naar de showroom en
ervaar het ultieme zitcomfort

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

Wĳ  helpen u bĳ  het vinden 
van de juiste stoel of bank!

Heeft u fysieke klachten, moeite met opstaan of zoekt u een groot, breed of klein model?

Heel veel maten en kleuren
direct uit voorraad leverbaar!
Van XS tot XXL: meer dan 450 modellen op voorraad

Easysit D72

Easysit A90

Easysit F35Easysit D62

Easysit F45

Easysit D65

Easysit DS703

Easysit DS695 Easysit D64

Easysit A90

GRATIS PARKEREN
voor de showroom


