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Open Dag bij  
Het Lichtbaken
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Aanstaande zaterdag bent 
u tussen 12 en 17 uur van 
harte welkom op de Open 
Dag van Het Lichtbaken. 
Namens het stichtings-
bestuur vertellen Saskia 
Vreeman en Ria Moor-
man enthousiast over het 
programma in en rond 
de voormalige NH- kerk 
te Oud-Loosdrecht. Met 
muziek, producten van 
lokale ondernemers, een 
expositie van diverse kun-
stenaars en een gezellige 
markt. Allemaal passend 
in het streven om met Het 
Lichtbaken een cultureel, 
sociaal, maatschappelijk 
en ambachtelijk centrum te 
creëren.

De voormalige NH- kerk met 
het karakteristieke torentje is 
een herkenbare plek vanaf de 
plassen. Het bestuur heeft dit 
Rijksmonument aangekocht. 
Het moet een plek van ont-
moeting worden door en voor 
Loosdrechters. Door middel 
van sponsoring, subsidies en 
vele kleine giften van inwoners 
(63.000) stond de teller eind 
2021 op ruim € 175.000. Maar 
er is meer nodig. Zo moet op 
de eerste plaats de kerkvloer 
worden aangelegd. Na ver-
wijdering van de kerkbanken 
bleken de grafstenen toch niet 
zo solide als gehoopt. Andere 
plannen staan nog in de stei-
gers, er moet nog een lang 
proces van vergunningen en 
onderzoek worden doorlopen.

Op dit moment repeteert het 
koor Fun4All wekelijks in de 

kerk en maakt het Kursus Pro-
jekt Loosdrecht ruimschoots 
gebruik van kerk en bijge-
bouw. Daarnaast vinden de 
rouw- en trouwdiensten van 
de hervormde gemeente nog 
steeds plaats in hun vertrouw-
de omgeving.

Programma
Zaterdag kunt u kennismaken 
met Het Lichtbaken. Op het 
kerkplein is een gevarieerde 

markt, met poffertjes, ijs, koffie, 
thee, frisdrank en lekkere hap-
jes. Lokale ondernemers als 
Albert Heijn Oud-Loosdrecht, 
Rosa’s Cantina en Eetcafé De 
Eend zijn van de partij.

In de kerk exposeert een vijf-
tal kunstenaars: Renee Beek-
mans, Gea Lamme, Emma van 
der Meulen, Hanke Wiegand 
en Yvonne de Boer. U kunt ge-
nieten van fraaie schilderijen, 

keramiek en beeldhouwwerk. 
Terwijl er ook muziek klinkt: 
organist Jan-Jaap Steensma 
bespeelt het majestueuze or-
gel (13-16 uur). Vanaf 16.00 
uur treedt het koor Fun4all op 
met een gevarieerd repertoi-
re, het zou de sfeer verhogen 
als u meezingt. Buiten blazen 
de leden van Blovi Saxofoon- 
kwartet mooie deuntjes tussen 
13.30 en 15.30 uur. Al met al 
belooft het een mooie middag 
te worden.

Doneren
Uiteraard kunt u ook doneren, 
want Het Lichtbaken behoeft 
een stevige financiële basis 
om iedereen samen te bren-
gen in dit culturele centrum 
dat langzaam maar zeker 
zal groeien. U kunt ter plek-
ke ook gebruik maken van 
een QR-code. Graag uw gift 
naar: NL20 RABO 0362 3679 
30. Meer info? Info@lichtba-
ken-loosdrecht.nl// www.licht-
baken-loosdrecht.nl

FOTO: Ria en Saskia heten u van harte welkom!
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Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611

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

(op afspraak)

TE KOOP:

Lindelaan 43, Loosdrecht
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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?

KlinieK HeiHof

kliniekheihof.nl 035-7724824 info@kliniekheihof.nl

BoTox € 89,-
filleR € 195,-

HilversuM

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

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 

Bollen ICT 
Service aan huis

Voor hulp bij PC, Mac, 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
Bel 06 – 51 993 153

MEUBELSTOFFERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Wij zijn op zoek naar een
oppas voor onze dochter

van 7 jaar voor de di- en
do middag na school in

Loosdrecht. Tel:0619206192

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Bollen ICT 
Service aan huis

Voor hulp bij PC, Mac, 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
Bel 06 – 51 993 153

Klussen in en om het huis
www.kluzsupport.nl 

Bel Jeroen 06 -83658102

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

!

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

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 9 t/m woensdag 14 september.

Runder Ribeye steak
Topkwaliteit!
Runder Ribeye steak
Topkwaliteit!
Runder Ribeye steak

Indische Kip Dijsate
Echt de allerlekkerste!
Indische Kip Dijsate
Echt de allerlekkerste!
Indische Kip Dijsate

Boeren Leverworstje
Lekker grof en pittig gekruid
Boeren Leverworstje
Lekker grof en pittig gekruid
Boeren Leverworstje

Wijncervelaat
Kip Teriyaki salade

100 gram

100 gram

Per stuk
ca. 300 gram

100 gram

100 gram

€ 3,95

€ 1,98

€ 2,49

€ 2,25
€ 1,98

Hele week:
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Geen opkoopbescherming in Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Steeds vaker zien we dat 
beleggers huizen opkopen 
om ze vervolgens te verhu-
ren, dat komt voornamelijk 
voor in de grote steden. 
Sinds januari 2022 is het 
voor gemeentes mogelijk 
om een opkoopbescher-
ming in te voeren. Dan is 
het verboden om binnen 4 
jaar een goedkope of mid-
deldure woning te verhuren 
zonder vergunning. Maar 
Wijdemeren heeft geen be-
hoefte aan een dergelijke 
regel, schrijven B&W aan 
de raad.

De opkoopbescherming zorgt 
ervoor dat bij een tekort wonin-
gen beschikbaar blijven, voor-
dat huisjesmelkers ze wegka-
pen voor de geïnteresseerde 
kopers. Een gemeente kan 
daardoor zelfbewoning ver-
plicht stellen bij aankoop van 

bestaande woningen. Dat vond 
de gemeenteraad in december 
2021 ook een goed idee. Met 
alleen de stemmen van CDA 
en VVD tegen stemden 12 le-
den vóór de motie ‘Een eigen 
huis, een plek onder de zon, in 
de mooiste gemeente van Ne-
derland’. Men wilde: ‘Op kortst 
mogelijke termijn een voorstel 
aan de raad, om de opkoopbe-
scherming voor de betaalbare 
koopwoningvoorraad in de Ge-
meente Wijdemeren mogelijk 
te maken’. Nu meent het ge-
meentebestuur dat er ‘onvol-
doende onderbouwing’ is om 
de maatregel opkoopbescher-
ming in de zes dorpen door te 
voeren, een te zware ingreep 
op de woningmarkt.

TE WEINIG 
HUISJESMELKERS

 
Slechts 7%
B&W baseren hun conclusie 
op een uitgebreid rapport dat 
RIGO voor de Regio Gooi en 

Vechtstreek opstelde. Hieruit 
blijkt dat in de afgelopen 4 jaar 
slechts 73 van de 1115 wonin-
gaankopen door investeerders 
zijn gedaan, dat is gemiddeld 
7% (het aantal transacties was 
hoger dan 1115, maar niet be-
kend wat de exacte koopsom 
was). In Loosdrecht was het 
hoogste percentage gekocht 
door beleggers (9% / 44). Bo-
vendien blijkt uit de cijfers dat 
meer dan de helft (52%) van 
de transacties plaatsvond in de 
hoogste prijscategorie boven 
de 438.000 euro (34 van die 
73). Slechts 7 in de klasse tot 
2 ton en 9 in de 200.000+. Tot 
slot zagen de onderzoekers 
dat 2/3 van de beleggers par-
ticulieren waren met maximaal 
4 woningen, geen grote bedrij-
ven zoals die van prins Bern-
hard jr.

Conclusie
Het RIGO adviseert om in 
Wijdemeren, Gooise Meren, 
Huizen, Blaricum en Laren 

niet over te gaan tot opkoopbe-
scherming. Wel in Hilversum, 
in de wijken Centrum, Zuid en 
Oost. B&W concluderen dat 
gezien het aantal verkochte 
woningen er onvoldoende re-
den is om opkoopbescherming 
door te voeren. Ook niet om-

dat de lagere prijscategorieën 
nauwelijks last hebben van 
huisjesmelkers. Benieuwd wat 
de raadsleden van De Lokale 
Partij, PvdA/GroenLinks, D66 
en Dorpsbelangen nu vinden 
van dit besluit.

   

Een opinie 

Beste Burgemeester Larson,
Door: Hans Hazes

Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: wat is het doel 
van het werkbezoek van de 
Commissaris van de Koning 
(CvK) van Noord-Holland aan 
Wijdemeren? Wat is het pro-
gramma dat u voor u hem heeft 
samengesteld? Ik moet eerlijk 
zeggen de mensen die ik daar-
omtrent gesproken heb, in het 
algemeen geen hoge pet heb-
ben wat een dergelijk bezoek 
kan brengen. Is het dan een 
bijzondere belevenis, of zal het 
(excuses voor de vooringeno-
menheid) niet meer zijn dan 
een beetje ‘socializen’, een 
bezoekje aan een bedrijf, een 
gesprekje met een paar nieu-
we inwoners, een kopje koffie 
in de haven van Loosdrecht en 
een gesprekje met uw raad en 
wethouders. Als dat de insteek 
zal zijn van zijn bezoek, dan is 
dat mijns inziens een gemiste 
kans.

Bouwen
Wat hopelijk een punt van be-
spreking kan zijn tijdens zijn 
werkbezoek aan Wijdemeren 
op 7 september is een gesprek 

over de prioriteit van het bou-
wen van huizen in Wijdemeren, 
waarbij ervoor gezorgd kan 
worden dat jong en oud in Wij-
demeren kunnen wonen, met 
vanzelfsprekend ook woon-
opties voor statushouders. 
Een voorbeeld van een bouw-
probleem: Concreet wordt al 
maandenlang geprobeerd om 
een 37 kleine woningen op de 
grens van Ankeveen/’s-Grave-
land te bouwen. Met als tus-
senstand alleen maar proble-
men en vertraging. Waar ligt 
dan het probleem, bij de pro-
vincie, bij de gemeente? Het 
lijkt op een totaal gebrek aan 
urgentie. Met ontzettend veel 
onbegrip bij de inwoners van 
Wijdemeren. Wat ik ook niet 
begrijp van de provincie: er is 
zo’n behoefte aan woonruim-
te, waar zij alle NH-gemeentes 
vragen om te kijken waar ge-
bouwd kan worden. Het heeft 
er alle schijn van dat de pro-
vincie liever niet heeft dat er 
in Wijdemeren gebouwd gaat 
worden. En ja, dat is een aan-
name mijnerzijds.

Boeren
Zijn er nog andere ge-

spreksthema’s met de CvK? 
Jazeker – wat dacht u van het 
stikstofbeleid van de regering 
waarbij de regie bij de provin-
cie ligt. Echter, alle boeren in 
Wijdemeren verkeren in enor-
me onzekerheden over hun 
toekomst. Kan de CvK niet bij 
boer Wilco Kemp op de Kwakel 
langsgaan, ook al is het maar 
een kwartiertje? Hij is sowieso 
een modelboer als het gaat 
om diversiteit, biologisch boe-
ren en het in het acht nemen 
van een beter natuurbeleid. 
Maar niemand van de provin-
cie neemt contact op. Waarom 
hoort hij dan helemaal niets 
uit Haarlem? Ik begrijp dat de 
CvK geen dossierkennis heeft, 
dat hoeft ook niet. Maar hoop 
wel dat de CvK of een van de 
gedeputeerden of een ambte-
naar nu eindelijk eens contact 
kan opnemen om over de pro-
blematiek te gaan praten. Er 
hoeft niet op de uitslag van de 
gesprekken van de heer Rem-
kes gewacht te worden.

Energietransitie
We hebben nog een vroegere 
vuilnisbelt in Ankeveen, achter 
het industrieparkje de Slenk. 

Dat is al voor 2/3 gevuld met 
zonnepanelen. Hartstikke 
goed. Echter het laatste 1/3 
deel: daar mag niets mee ge-
daan worden, want het grenst 
aan een Natura2000 gebied? 
Sorry? We praten over een 
oude vuilnisbelt, waar niks 
mee gedaan kan worden. Wat 
kan schaden aan het feit dat 
er zonnepanelen grenzen aan 
een Natura2000 gebied. Dit, 
de invulling van het laatste 3e 
deel, zou een energietransitie 
in Wijdemeren zo een extra 
boost geven?

Bestuur
Misschien nog wel een belang-
rijker punt van aandacht: Als we 
teruggaan naar 2016, naar de 
Bestuurskrachtmeting (BKM) 
die destijds werd gehouden en 
we zouden deze zelfde BKM 
ook nu weer houden. Ik vrees 
met grote vreze: Met dezelfde 
(misschien nog wel slechtere) 
cijfers/resultaten dan in 2016. 
Ik zie al voor een langere tijd 
een enorm verloop van ambte-
naren, het personeel, wat maar 
ten dele door ontzettend duur 
betaalde interimmers opgevan-
gen wordt. Wat ten koste gaat 

van de kwaliteit, de oplopende 
tijd en kosten die procedures in 
beslag nemen. De kosten ne-
men enorm toe. De opbreng-
sten niet of nauwelijks. Ook 
hier de vraag: waar kan de pro-
vincie ondersteuning bieden?

Echt programma
Ik hoop echt dat u een pro-
gramma heeft samengesteld 
met de Commissaris waarbij 
het niet om liflafjes en be-
leefdheden gaat, maar dat er 
echt gewerkt gaat worden. 
Werkend aan oplossingen van 
problemen waarmee Wijdeme-
ren te kampen heeft, op het 
gebied van wonen, financiën, 
urgentie in het verlenen van 
vergunningen en de doorloop-
tijd ervan. Er zijn ontzettend 
veel uitdagingen. Volgens mij 
heeft de gemeente veel meer 
ondersteuning nodig vanuit de 
provincie. Hoop dat de CvK 
een welbesteed werkbezoek 
zal hebben in Wijdemeren. De 
politiek moet voorkomen dat 
burgers afhaken. U heeft alle 
mogelijkheden ervoor te zor-
gen dat de inwoners juist gaan 
aanhaken.
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Welkom Arthur van Dijk
Deze woensdag komt de 
Commissaris van de Koning 
op werkbezoek naar ons 
prachtige Wijdemeren. Een 
goed moment om serieuze 
issues met hem te bespre-
ken en ook de gelegenheid 
om bij de provincie onder de 
aandacht te brengen waar wij 
hun hulp bij nodig hebben. 
Natuurlijk is het bezoek kort 
en de agenda strak. De open-
bare raadsvergadering op 7 
september start om 15:45 en 
duurt slechts een uur. Daar-
in zullen drie onderwerpen 
kort de revue passeren. 1. 

Bestuurskracht/ financiële 
positie 2. Gemeentelijke sa-
menwerking en 3. Participa-
tie. Onderwerpen waarop ‘alle 
hens aan dek’ van toepassing 
is. Wij hebben onze voelho-
rens natuurlijk uitstaan en al 
de nodige input opgehaald en 
ontvangen. Wij zien kansen 
om deze gemeente er weer 
bovenop te krijgen. Makkelijk 
zal het niet zijn. De provincie 
is voor een aantal dossiers 
cruciaal. Wij noemen alleen al 
opgaves woningbouw, sane-
ring vuilnisbelt Groenewoud 
en het stikstofdossier. Te vaak 

ervaren we tegenstrijdige be-
richten vanuit Haarlem dan 
wel weinig ruimte voor plan-
nen. Rijk, provincie en ge-
meenten vormen de overheid 
maar de onderlinge verhou-
dingen maken het soms niet 
makkelijker. Wij spreken de 
hoop uit dat het een positief 
kritisch bezoek wordt, waar 
de heer van Dijk niet allen 
veel informatie ophaalt, maar 
die ook weer op de juiste ta-
fels in de provincie neerlegt.

Margriet Rademaker,
De Lokale Partij

   

Viore ontvangt extra ondersteuning KWF
REGIO
Psychosociale zorg voor 
kankerpatiënten en hun 
naasten een boost geven, 
dat is het doel van een 
nieuwe miljoeneninveste-
ring die KWF tot en met 
2025 gaat doen.

KWF investeert 16 miljoen om 
de zorg in de IPSO-centra te 
professionaliseren en de 81 

locaties beter vindbaar te ma-
ken. Viore in Hilversum is een 
van deze centra en biedt op 
een laagdrempelige manier 
psychosociale ondersteuning 
door o.a. lotgenotencontact, 
een luisterend oor of begelei-
ding en behoeftegerichte acti-
viteiten. Op dit moment leven 
er meer dan 800.000 mensen 
met of na kanker. De ver-
wachting is dat dit er in 2030 

1,4 miljoen zijn. “Dit is een 
aangename verrassing waar 
we superblij mee zijn”, rea-
geert de (Kortenhoefse) Vio-
redirecteur Miranda van den 
Eijnden in de Gooi- en Eem-
lander. Ze schat dat het voor 
Viore om ongeveer 50.000 
euro per jaar gaat (10 à 15 % 
van het jaarbudget).

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Nootweg 20, Loosdrecht
Tel: 06 - 305 708 57

Openingstijden woe t/m zat van 
10.30 - 16.30 uur

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 14 september
Aanvang: 20:00 uur 
Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken

6.    Mobiliteitsplan: Duurzaam, Veilig & Vooruit

7.     Behandelverzoek ChristenUnie: VNG ledenbrief 

       subsidies Verkeersveiligheid

8.    Vaststelling bestemmingsplan Jachthaven

       Kortenhoef II, Moleneind 23-25

9.    Afgeven Verklaring van geen bedenkingen

       Dammerweg 108-109

10.  Verkoop Dennenlaan

11.   Afgeven VvgB Oud Loosdrechtsedijk 36A

Overig

12.  Vragenhalfuur

13.   Sluiting

Gecombineerde commissies BM, RE en MSZ
Datum: donderdag 15 september 2022
Aanvang: 20:00 uur 
Vaste agendapunten*

Hamerstukken

7.    Aanpassing geschillenregeling Gebiedsakkoord 

       Oostelijke Vechtplassen

8.    Wijziging statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en 

       Vechtstreek

Bespreekstukken

9.    Behandelverzoek CDA: relatiegeschenken

10.  Behandelverzoek Dorpsbelangen : brief COC

11.  Behandelverzoek ChristenUnie, de Lokale Partij en 

       CDA: brief huisartsen Gezond Wijdemeren

12.  Behandelverzoek CDA: Joodse begraafplaats

13.  Behandelverzoek DorpsBelangen: stand van zaken 

       de Otter

14.  Behandelverzoek CDA: Stichtse kade

Overig

15.  Vragenhalfuur

16.  Sluiting 

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

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

(alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander 

onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u 

dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering 

voor 12.00 uur aan via griffier@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer  14 035.  U wordt dan geïnformeerd 

over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda’s commissies

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

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Mantelzorgmarkt groot succes
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
De mantelzorgmarkt op 31 
augustus was een groot 
succes. Zo’n honderd men-
sen bezochten de brand-
weerkazerne in Kortenhoef 
waar de gezamenlijke huis-
artsen van Kortenhoef en 
Loosdrecht de markt orga-
niseerden.

Mantelzorgers zijn onmisbaar 
en waardevol. Bijvoorbeeld 
voor ouderen die zo lang mo-
gelijk thuis willen blijven wo-
nen. Daarbij is de hulp van 
mantelzorgers vaak essenti-
eel. Maar wie ondersteunt de 
mantelzorgers? Hoe houden 
zij een goede balans? Ter 
ontlasting van de mantelzorg 
bestaan veel aanvullende mo-
gelijkheden. Zowel op profes-
sioneel als vrijwillig vlak. Met 
praktisch inzet thuis of hulp bij 
allerlei regelzaken. Omdat dit 
lang niet altijd bekend is, na-
men de huisartsen het initiatief 
tot de Mantelzorgmarkt.

Doelgericht bezoek
“Opvallend is dat veel mensen 
heel doelgericht naar de markt 
komen,” vertelt Jacqueline 
Suijker. “Ze hebben een spe-
cifieke vraag, zoeken gerichte 
informatie en gaan vaak met 
een concrete afspraak weer 
naar huis. Ons zorgnetwerk 
is ingewikkeld en om hier 
wegwijs in te raken is deze 
markt heel nuttig.” Volgens 
de Kortenhoefse huisarts zijn 
het zowel actuele vragen als 
situaties die inspelen op de 
toekomst. Bijvoorbeeld: mijn 
moeder heeft dementie, wat 
voor zorg kunnen jullie bie-
den? “Er kan vaak meer dan je 
denkt,” stelt Suijker.

Mantelzorgers bijstaan
Op de goed georganiseerde 
markt waren ruim twintig orga-
nisaties aanwezig om mee in 
gesprek te gaan. Zo gaf Ver-
sa Welzijn informatie over het 
algemeen maatschappelijk 
werk en de vrijwillige thuis-
hulp. Het team van Buurtzorg 
legde uit dat zij bereikbaar zijn 
voor alle zorg in Kortenhoef 

en omgeving. Ook Inovum 
wil mantelzorgers zo goed 
mogelijk bijstaan. Zij bieden 
individuele begeleiding thuis 
en vrijwilligers in de wijk. Bij 
Saar aan huis kun je terecht 
voor vervangende mantelzorg. 
Ook Zorgmaatje aan huis ver-
zorgt deze professionele hulp. 
Het Maatjesproject werkt juist 
weer met vrijwilligers, bijvoor-
beeld een maatje om te koken, 
te wandelen of te fietsen.

Hulp bij regeltaken
Ter ontlasting van de regel-
taken zijn er de casemana-
ger dementie, casemanager 
zorgwoning en de mantel-
zorgcoach/-makelaar. Ook 
het WMO-loket en het sociaal 
wijkteam van de gemeente 
kan hierbij ondersteuning bie-
den. Voor informatie en een 
luisterend oor is het Alzheimer 
of Parkinson Café een goed 
adres. Stichting MEE biedt 
zorg op maat, net als de King 
Arthur Groep. De Gooise Tafel 
bezorgt dagelijks warme maal-
tijden aan huis en het klusjes-
team is er voor iedereen die 

geen beroep kan op familie, 
buren of kennissen. Het uit-
proberen van een rollator kan 
bij Kersten Hulpmiddelen en 
de ’s-Gravelandse apotheek 
geeft praktische tips bij medi-
cijngebruik.

Zorg in Kortenhoef
Duizelt het u na deze opsom-
ming van mogelijkheden? Dat 

is niet vreemd. Want het aan-
vullend zorgaanbod is immers 
groot. Op de website www.
zorginkortenhoef.nl vindt u 
een handig overzicht van de 
diverse hulpverleners in Kor-
tenhoef, ’s-Graveland en An-
keveen. Een aanrader als u of 
uw naaste hulp nodig heeft!

   

Vaartocht voor zieke kinderen
LOOSDRECHT
Afgelopen zaterdag 3 sep-
tember is door de Rotary-
club Stichtse Vecht de jaar-
lijkse vaartocht voor zieke 
kinderen over de rivier de 
Vecht georganiseerd.

In samenwerking met het 

Sophia Kinderziekenhuis, het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis 
kunnen meer dan honderd 
kankerpatiëntjes én hun naas-
ten een gehele dag onbezorgd 
genieten van de mooie Vecht-
streek.

Het doel is om naast de kinde-

ren zelf óók de mensen in hun 
directe nabijheid de mogelijk-
heid te bieden geheel verzorgd 
een dagje uit te zijn, en zo hun 
zorgen min of meer naast zich 
neer te leggen. Op de gro-
te dag worden de kinderen 
opgehaald met een bus van 
Rotterdam naar Maarssen. ‘s 

Morgens varen de gezinnen 
over de Vecht in sloepen on-
der begeleiding van de water-
politie. Vervolgens kunnen de 
kinderen op een eiland in de 
Loosdrechtse Plassen spelle-
tjes doen, meevaren met de 
politiespeedboot, barbecueën 
en genieten van fantastische 

goochelaars.

De dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door de steun van 
een aantal sponsoren en de 
medewerking van het Plas-
senschap Loosdrecht en de 
politie.

   

Prachtig  
resultaat
Zaterdag 3 september deed 
ons redactielid Saskia Luijer 
mee met de Swim to Fight 
Cancer Muiden. Zij zwom zelf 
€ 2.361,85 bij elkaar. De 250 
deelnemers behaalden sa-
men  € 141.970,- voor onder-
zoek naar kanker. Een prachtig 
resultaat! De redactie is trots op 
Saskia.
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Open Dag Protestantse begraafplaats 
Oud-Loosdrecht
LOOSDRECHT 
Verscholen achter de her-
vormde kerk en gelegen 
aan de Vuntusplas ligt aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk 
230 een prachtige begraaf-
plaats. Al vele eeuwen 
wordt op deze plek begra-
ven. Van oudsher was de 
begraafplaats nauw ver-
bonden met de hervormde 
kerk.

Sinds vier jaar is het beheer 
overgedragen aan de stichting 
Protestantse Begraafplaats 
Oud-Loosdrecht. Voor een heel 
groot deel wordt het onderhoud 
en het beheer door vrijwilligers 
gedaan. Om u kennis te laten 
maken met het werk op een be-
graafplaats houdt de Stichting 
Protestantse Begraafplaats op 
zaterdag 10 september van 
11.00 uur tot 16.00 uur een 
open dag. Enkele vrijwilligers 

van de begraafplaats staan 
deze dag klaar om u over de 
begraafplaats rond te leiden en 
u tekst en uitleg te geven.

Deze dag valt samen met de 
landelijk georganiseerde Open 
Monumentendag. Naast de 
Expositie Zeven eeuwen Ou-

kerck in de Sijpekerk aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 171, 
waarin ook aandacht wordt 
geschonken aan de begraaf-
plaats van Oud-Loosdrecht, zal 
ook de (voormalige) hervormde 
kerk aan de Oud-Loosdrecht-
sedijk 230 te bezichtigen zijn.

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

uw

expert

‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen’

Met groot verdriet in ons hart hebben wij, 
na een kort ziekbed, afscheid moeten nemen 

van mijn lieve man, onze zwager en oom

Pieter van Schelven
- Piet -

NVM beëdigd makelaar 

* 8 mei 1954 † 27 augustus 2022

Margreet C. van Schelven - Keur

Peter en Nel Keur - van der Goot
Karin
Ingrid en Ard

Isabel
Matthieu

Anton en Stefanie

Van der Lindenlaan 57
1217 PJ  Hilversum
(bloemenadres: Reigerstraat 17 Baarn)

We hebben donderdag 1 september afscheid van Piet 
genomen in de Pauluskerk in Baarn, waarna hij in Oude genomen in de Pauluskerk in Baarn, waarna hij in Oude 
Tonge is begraven.Tonge is begraven.

FAMILIEBERICHTEN

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Hotel Vaartzicht, thans Het Bruggetje

Deze prentbriefkaart uit 1916 toont Hotel 
Vaartzicht aan de ‘s-Gravelandsevaart in 
Oud-Loosdrecht. De Vaartbrug was toen 
nog een echte ophaalbrug. Vanaf dit punt 
vertrok de trekschuit van schipper Stam 
naar Amsterdam. Tot ver in de twintigste 
eeuw is het een komen en gaan van sche-
pen geweest. Die voeren over de vaart 
naar het Noordereinde in ‘s-Graveland 
en dan langs de Looydijk naar de sluis 
bij Uitermeer waar ze de Vecht opgingen 
naar Weesp. Vandaar over de Weesper-
trekvaart naar Diemen en Amsterdam. 
De route naar Utrecht ging via de ooste-
lijke Drecht, de Loosdrechtse plassen, 

de westelijke Drecht, de Mijndensesluis 
en de Vecht. De beurtschippers Boelhou-
wer, Hennipman, Portengen en De Ronde 
brachten leven in de brouwerij en eigenaar 
Dolman van het hotel deed goede zaken. 
Hij was tevens stalhouder en onderhield 
een paardenbusdienst op Hilversum. In 
1921 werd Hoveling eigenaar en voerde 
de naam Hotel-Restaurant Vaartzicht in. 
Na de aanleg van een vaste brug in de 
Oud-Loosdrechtsedijk werd het De Nieu-
we Brug. Tegenwoordig heet het Het Brug-
getje. Door de crisis en de opkomst van 
de vrachtauto in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw kwam er een einde aan de 
Loosdrechtse beurtvaart.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Zaterdag Het Wijde Gat concert
KORTENHOEF
Aanstaande zaterdag 10 
september zal het achtste 
Wijde Gat Concert plaats-
vinden. Op de mooie Kor-
tenhoefse Plassen kunt 
u dan vanuit uw boot ge-
nieten van muziek, de om-
geving, een hapje en een 
drankje. Dit sfeervolle con-
cert start om 17.30 uur en 
duurt tot ongeveer 19.30 
uur. De presentatie van het 
concert zal in handen zijn 
van Co de Kloet jr., die vo-
rig jaar heeft laten zien dat 
hij zich op het Wijde Gat als 
een vis in het water voelt.

Henk van ter Meij & Friends
De organisatie is erin geslaagd 
om ook dit jaar een gerenom-
meerd gezelschap te strikken, 
te weten de formatie ‘Henk van 
ter Meij & Friends’. Deze groep 
bestaat uit een stel muzikale 
vrienden die elkaar zijn tegen-
gekomen in het circuit. Naast 
zanger Shane van Schoonho-
ven sluiten saxofonist Gijs van 
Alderwegen, Marre de Graaf 
(basgitaar) en drummer Volkert 

Lenselink aan. Bandleider is 
dorpsgenoot Henk van ter Meij 
achter het keyboard, bij velen 
bekend van bands als TripleXL 
en Morgan.

NIET OP DE MOTOR 
VAREN 

Spelregels
Het traditionele concert op het 
Wijde Gat is mogelijk dankzij 
de steun van velen zoals de 
gemeente, Natuurmonumen-
ten, sponsoren (zoals de Stich-
ting BLOK/Club van Honderd), 
bootverhuurders en het publiek 
dat jaarlijks een vrijwillige bij-
drage betaalt om het concert 
ook het volgend jaar weer 
mogelijk te maken. Er gelden 
echter wel enkele spelregels, 
want het concert vindt plaats in 
een kwetsbaar natuurgebied. 
Om die reden is het echt ten 
strengste verboden om met 
een motorisch aangedreven 
vaartuig naar het concert te 
komen. Er zijn voldoende roei-
boten en kano’s te huur bij de 
plaatselijke verhuurbedrijven. 
En indien u echt geen andere 
mogelijkheid heeft, kunt u met 

een motorboot naar de ingang 
van het Wijde Gat varen op 
het Hilversums Kanaal, waar u 
rond 17.00 uur een sleep kunt 
krijgen om naar het podium te 
worden getrokken. Ook niet 
motorisch terugvaren.

Pramen Natuurmonumenten
Net als voorgaande jaren stelt 
Natuurmonumenten twee pra-
men ter beschikking om boten 
op sleep te nemen en om een 
aantal mensen die zelf niet 
over een boot beschikken of 

minder goed ter been zijn naar 
het concert te varen. Indien u 
in aanmerking wil komen voor 
een plekje op een van deze 
twee pramen, dan kunt u tele-
fonisch contact opnemen met 
Yvonne Sikking: 06-53820646.

Botenverhuur
Wanneer u een bootje zonder 
motor wil huren, kunt u terecht 
bij de bekende adressen, die 
elk jaar hun medewerking ver-
lenen: Jachthaven Kortenhoef, 
Moleneind 2A, 035 – 656 1871; 

Jachthaven Moby Dick, Kor-
tenhoefsedijk 124a, 035 – 656 
0032; Ottenhome, Zuwe 20, 
035 -582 3331

Regen
Pas op zaterdag 10 septem-
ber zal besloten worden of de 
weersomstandigheden het mo-
gelijk maken om het concert 
te houden. Kijk bij twijfel vanaf 
12.00 uur op de website van 
het Wijde Gat Concert om te 
zien of het doorgaat: www.wij-
degatconcert.nl.

Wij denken mee met uw portemonnee
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT 
Op 1 juni 2022 zijn de twee 
ondernemers Michel Kra-
mer (37) en Martin Vos 
(33) hun eigen autobedrijf 
met de naam Autobedrijf 
Kramer & Vos gestart in 
Loosdrecht op de Indus-
trieweg 14-N. Na een half 
jaar zoeken, hebben ze een 
prima plek gevonden waar 
ze drie hefbruggen konden 
plaatsen.

Ervaring
Michel Kramer: “Het was tijd 
voor een eigen bedrijf in Loos-
drecht waar ik woon. Zelf ben 
ik op 15-jarige leeftijd, tijdens 
mijn opleiding, begonnen bij 
autobedrijf Fred Janssen in 
Huizen, Op mijn 18-de ben ik 
gestart bij BMW-dealer Jan de 
Jong in Hilversum en op mijn 
24-ste ben ik overgestapt naar 
de Jaguar en Land Rover-dea-
ler in Hilversum waar ik de 
laatste drie jaar werkplaats-
chef en hybridespecialist was.”

Martijn Vos vult aan: “Zelf ben 

ik tijdens mijn studie begonnen 
bij BMW-specialist Hermsen in 
Kortenhoef waar ik woon. Ik 
was toen 15 jaar. Op mijn 20e 
ben ik ook gaan werken bij 
dezelfde Jaguar en Land Ro-
ver-dealer in Hilversum. Net 
als Michel. Zo hebben we el-
kaar ontmoet.”

Vele uren werken
Volgens de enthousiaste au-
tospecialisten waren ze toe 
aan een eigen autobedrijf. Ze 
bleken naast hun eigen werk 
ook in de avond aan het werk 
te zijn waar ze Mini’s onder-
hielden, kochten, opknapten 
en verkochten. Ze zagen hun 
vrouw en kinderen heel wei-
nig. Gelukkig hadden ze flink 
gespaard en konden ze hun 
droom gaan waarmaken: zelf-
standig worden en auto’s on-
derhouden met alle faciliteiten 
en apparatuur, die nodig zijn.”

Gespecialiseerd
Michel Kramer legt uit: “Wij 
zijn gespecialiseerd in BMW, 
Mini, Jaguar en LandRover. 
We hebben alle apparatuur, 
die ook de dealers zelf heb-

ben. Daarnaast kunnen we 
elke andere auto ook servicen 
en doen wij APK-keuringen. In 
feite is elke autobezitter bij ons 
van harte welkom.”

Martijn Vos: “Wij doen onder-
houd van auto’s op maat. Wij 
kijken niet wat wordt voorge-
schreven. We kijken vooral 
naar wat werkelijk nodig is. De 

ene autobezitter rijdt anders 
dan de andere autobezitter en 
dan kun je kosten voor je klant 
besparen. Daarbij is ons werk-
plaatstarief flink lager dan bij 
de reguliere dealer.”

Michel Kramer: “We hebben 
een keer een remklauw be-
steld voor een klant. De rem-
klauw gaf niet mee. Toen we 

de nieuwe remklauw wilden 
monteren, bleek echter dat 
de handremkabel vast zat en 
schoot de remklauw los. We 
hebben een nieuwe handrem-
kabel gemonteerd, de nieuwe 
remklauw teruggestuurd en dit 
scheelde de klant honderden 
euro’s. Zo werken wij graag.”
Kijk op www.autobedrijfkra-
mervos.nl voor alle informatie.
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Cor van Garderen gaat altijd voor de winst
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
De in Naarden geboren 
en in Uithoorn wonende 
hoofdtrainer Cor van Gar-
deren van het eerste elftal 
van SV Loosdrecht dat uit-
komt in de 2e klasse-B zegt 
met een licht Amsterdams 
accent: “Ons eerste elf-
tal is een heel goed team. 
Het is weliswaar een jong 
team met een gemiddelde 
leeftijd van 22 jaar en dan 
mis je wat routine, echter 
aan enthousiasme en inzet 
ontbreekt het niet. We ver-
wachten dit seizoen een 
zware competitie en dan is 
het mijn taak om mijn spe-
lers adequaat te motiveren 
en scherp te houden, want 
we willen altijd winnen. 
Hoe dan ook!”

SV Loosdrecht
De sympathieke Cor van Gar-
deren heeft een flinke staat van 
dienst. Al 38 jaar is hij voetbal-
trainer en is sinds 3 jaar hoofd-
trainer bij SV Loosdrecht. Cor 

heeft bij diverse clubs zijn goe-
de werk verricht en was ook 
al eerder hoofdtrainer bij SV 
Loosdrecht gedurende de pe-
riode 2007-2010.

Jong team uit de eigen regio
Cor van Garderen: “Wij inves-
teren heel veel in onze jeugd-
spelers. Hierdoor kunnen zij 
doorstromen naar het eerste. 
Ons eerste bestaat uit 21 spe-
lers, waaronder 3 keepers. De 
meeste spelers komen uit onze 
eigen regio en we hebben en-
kele spelers uit Amsterdam. 
Het hebben van spelers uit de 
eigen regio vinden wij prettig, 
omdat zij een langer lontje 
hebben en minder opgefokt 
reageren. Hierdoor hebben wij 
weinig agressie in het veld en 
kunnen we ons meer richten 
op plezier in het voetbalspel 
en gaan voor de winst.”

Motivatie
Volgens Cor houdt hij, naast 
de reguliere fysieke trainingen, 
ook regelmatig motivatiege-
sprekken met zijn spelers en 
bereidt hij zijn spelers zo goed 

mogelijk voor op basis van zijn 
jarenlange ervaring als hoofd-
trainer. Zeker bij een relatief 
jong elftal is dit nodig. Drie 
werkwoorden, die Cor graag 
bezigt, zijn: ontwikkelen, hand-
haven en consolideren.

Cor legt uit: “Kijk, SV Loos-
drecht investeert in de jeugd. 
Dat trekt jonge spelers aan uit 
de regio. Zij dienen een goe-
de ontwikkeling door te maken 
met kans op een plek in het 
eerste. Na de juiste ontwik-
keling willen wij hun niveau 
handhaven en laten voort-
duren, oftewel consolideren. 
Hierdoor kunnen we als ambi-
tieuze voetbalclub blijven strij-
den voor de winst. Wel hebben 
we te maken met spelers, die 
gaan studeren. Hierdoor krijg 
je als voetbalclub te maken 
met verloop. We weten dit. 
Daarom doen we als voetbal-
club veel aan het aantrekken 
van nieuwe jeugdspelers om 
dit verloop op te vangen!”

Feestje bouwen
Als laatste opmerking zegt Cor 

met een knipoog: “Bijvangst 
voor onze voetbalclub is een 
goede baromzet dankzij het 
hebben van jonge teams, want 

een feestje bouwen, gebeurt 
hier heel vaak!”

   

Jeugdschaatsen start weer
LOOSDRECHT
Het is nog volop zomer, 
maar de voorbereiding 
voor weer een nieuw sei-
zoen Jeugdschaatsen 
Loosdrecht (JSL) zijn in 
volle gang.

Superleuk dat er weer bijna 
150 kinderen iedere zaterdag-
middag/-avond gaan schaat-
sen komend seizoen. Inder-
daad bijna, want we hebben 
nog enkele plekjes vrij. Omdat 
de kinderen verdeeld zijn over 
3 verschillende uren, hebben 

we ook veel begeleiders no-
dig. Ook daar hebben we nog 
2 vacatures te vullen. Voor 
één van de beginnersgroepjes 
zoeken wij nog een enthousi-
ast duo met schaatsvaardig-
heden. De nieuwkomers star-
ten op 17 september a.s. met 

een kennismakingsmiddag. 
Het zou leuk zijn als we dan 
alle plekjes gevuld hebben.

Lijkt het je leuk om te komen 
volgend seizoen te gaan 
schaatsen? Of ben jij de en-
thousiaste trainer/-ster die 

wij nog zoeken? Meld je dan 
snel aan via de website: www.
jeugdschaatsenloosdrecht.nl 
of bel 06-22316596.

   

Sta Sterk Groepstraining
KORTENHOEF
Op donderdag 6 oktober 
start er weer een nieuwe 
Sta Sterk groepstraining 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. De Sta Sterk training 
is ontwikkeld door Stich-
ting Omgaan met Pesten 
en is bedoeld voor kinde-
ren die niet sociaal weer-
baar, sociaal vaardig of 
faalangstig zijn of met een 
pestprobleem te maken 
hebben.

In de Sta Sterk training leren 
kinderen op een praktische 
en interactieve manier hoe zij 
in lastige (pest)situaties het 
beste kunnen reageren, een 
sterke lichaamshouding aan te 
nemen, hun eigen mening te 
geven, nee durven te zeggen 

en aansluiting met leeftijdsge-
nootjes te vinden. De training 
bestaat uit 10 bijeenkomsten 
van 1,5 uur en wordt gege-
ven op donderdagmiddag van 
16.00 tot 17.30 uur in Cultureel 
Centrum de Blinker in Korten-
hoef.

Voor meer informatie over 
de trainingen en het aanmel-
den kunt u contact opnemen 
met: Jessica Lightfoot : 06-
13825823 / jess@jijenstas-
terk.nl of bezoek onze website 
www.jijenstasterk.nl.
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Spannend slot   
NK Pampus
Door: Seph Jacobs
 
LOOSDRECHT
Donderdag 1 september 
om 13.00 uur viel het eer-
ste startschot voor het Ne-
derlands kampioenschap 
voor de Pampussen. Vier 
dagen lang zou het NK 
Pampus duren, dat geor-
ganiseerd werd door de 
KWVL. Wiebe Schippers 
won met een miniem ver-
schil.

Donderdag en vrijdag werden 
de voorrondes gevaren. Onder 
schitterende weersomstandig-
heden, met een mooie wind 
van ongeveer 8-10 knopen 
werden over die twee dagen in 
totaal 6 wedstrijden gevaren. 
De besten zouden op zaterdag 
en zondag in de Gold Fleet va-
ren om de hoofdprijs. Zaterdag 
ging Mark Neeleman als leider 
van start met een voorsprong 
van 2 punten punt op Wiebe 
Schippers. Zaterdag waren 
de omstandigheden echter 
minder mooi dan de twee da-
gen daarvoor. De wind was 
wispelturig. Niet alleen wat 
kracht maar ook wat windrich-
ting betreft. De zeilers werden 
geprikkeld door de steeds wis-
selende omstandigheden. Het 
aantal valse starts was nave-
nant. Het kostte wedstrijdlei-

der Bas Mientjes veel moeite 
om de geplande drie wedstrij-
den gestart te krijgen. Omdat 
de vooruitzichten voor zondag 
wat de wind betreft niet erg 
hoopgevend waren, besloot 
hij op zaterdag nog een vierde 
wedstrijd te varen. De deelne-
mers zetten daarom pas om 
18.30 uur weer voet aan wal. 
Na een zeer hectische dag 
werd het klassement behoor-
lijk opgeschud. Wiebe Schip-
pers bleek het beste te kunnen 
omgaan met de onzekerheden 
en voerde het klassement aan 
met slechts één punt voor-
sprong op Serge Kats. Mark 
Neeleman moest genoegen 
nemen met de derde plaats. 
De beslissing van Bas Mien-
tjes bleek en zeer goede be-
slissing te zijn. Zondag liet de 
wind volledig verstek gaan. 
Het NK Pampus werd dus over 
3 dagen en 10 wedstrijden ge-
varen, met als winnaar Wiebe 
Schippers.

Top 3: 1. Wiebe Schippers, 
Mike Kamminga; 2. Serge 
Kats. Herbert Dercksen; 3. 
Mark Neeleman, Thom van 
der Pol

Volledige uitslag: https://www.
kwvl.nl/uitslagen-2022

79e Schippersdag
Door: Ria Moorman

LOOSDRECHT
Het bestuur van Stichting 
Schippersdag Loosdrecht 
staat ook dit jaar voor een 
grote uitdaging. Nee, voorals-
nog geen coronabeperkingen 
maar het aantal beschikba-
re Polyvalken wordt minder. 
De Otter heeft er thans nog 
7 i.p.v. voorheen ca. 20. We 
hebben er elders 6 bij kun-
nen regelen zodat we over 
29 boten kunnen beschikken. 
Indien iemand zelf nog over 
een Polyvalk beschikt of kan 
regelen: laat even weten svp. 
Schippersdag dient als jaar-
lijkse traditie door te blijven 

gaan. De 79e Schippersdag 
staat gepland op dinsdag 20 
september.

De uitnodiging met alle infor-

matie en het inschrijfformulier 
staan op de website. Lees 
deze informatie svp goed door 
alvorens in te schrijven. www.
schippersdagloosdrecht.nl.

   

Beleef Gaiya Magic Moments
LOOSDRECHT
Vanaf 1 september heeft 
GAIYA Magic Moments 
haar deuren geopend op 
het Business Center Frans 
Hals.

Eigenaresse Joëlle runt hier 
samen met haar collega Lindy 
een salon- en studio voor be-
auty-body-mind-soul.

De afgelopen 10 jaar waren zij 
een begrip in het centrum van 
Hilversum met hun biologische 
schoonheidssalon.

Het succes werd bezegeld met 
een prijs voor ‘Beste salon van 
Nederland’ en hierna hebben 
zij hun visie verder uitgewerkt 
op het gebied van beleving en 
mindfulness.

Zen -tempel
Dit heeft geresulteerd in 
een nieuw concept voor een 
zen-tempel waarin zij in de 
salon schoonheidsbehan-
delingen en massages voor 
beauty-body aanbieden en 
in de studio belevingen als 
klankschaalconcerten en me-
ditatiereizen voor mind-soul 
faciliteren. De nadruk ligt op 
het beleven van een magisch 
moment, voor niet zweveri-
ge-typetjes.

Of je nu wilt opladen, herstel-
len of tot rust wilt komen, na 
een bezoek aan GAIYA ben je 
in een optimale staat van zijn 
met minder stress, meer ener-
gie en mentaal verfrist. Kom tot 

jezelf in een tijdloos moment 
van puur zijn en ontdek de ma-
gie van jouw energie. Waan je-
zelf in het hart van moeder na-
tuur met schoonheidsrituelen 
van modder en hoogwaardige 
werkstoffen recht uit de natuur. 
En droom weg in een oase van 
rust tijdens een beleving waar-
in je zintuigen geprikkeld wor-

den en je fysiek en mentaal 
zodanig ontspant, dat je voor-
bij dagelijkse beslommeringen 
in een verruimd bewustzijn te-
recht komt.

Nieuwsgierig geworden? Ont-
dek de mogelijkheden, nu ex-
tra voordelig op de website: 
www.gaiyamagicmoments.nl.

FOTO: Annemiek Wiesman

FOTO: De winnaars van 2019
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Bunschoter hobbyroker eerste tijdens   
NK Palingroken
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag was er 
na drie jaar afwezigheid, 
i.v.m. corona, tijd voor het 
NK Palingroken in Kor-
tenhoef. De winst ging 
naar Henk-Gert de Graaf 
uit Bunschoten – Spaken-
burg.

Na twee keer eindigen op de 
tweede plek ging de winst 
naar hobby- palingroker Henk- 
Gert de Graaf. “Fantastisch,” 
noemt De Graaf zijn winst. 
Voor de best gerookte paling 
heb je volgens hem veel ge-
duld, liefde en tijd nodig. Na 
afloop wilde oud- politica Ria 
Hennis graag nog wat van 
de winnende paling proeven. 
Helaas was dat niet mogelijk, 
De Graaf was helemaal uitver-
kocht. De winnaar heeft geen 
winkel, maar enkel een kraam 
waar hij 15 tot 20 keer per jaar 

mee op braderieën staat en 
aan wedstrijden meedoet. In 
het dagelijks leven werkt hij 
als een accountant bij een vis-
handel. De tweede plaats was 
voor George van der Luijt uit 
Noordwijk. Maarten van den 
Berg uit Harderwijk was letter-
lijk, de blije lachende derde. 
De prijs voor de beste presen-
tatie ging naar de Ankeveense 
rokers Smoking Brothers de 
gebroeders Sonnemans.

Verdubbeling donatie
Naast het roken van de paling 
werd er ook dit jaar weer geld 
opgehaald voor het goede 
doel. Dit jaar was er gekozen 
voor Stichting Hartekind. Tij-
dens de prijsuitreiking werd 
het opgehaalde bedrag be-
kend gemaakt: € 826,-. Dit be-
drag werd door de jury verdub-
beld naar €1652,-. En ook dit 
bedrag werd weer verdubbeld 
door Wimini, een klusbedrijf 
uit Houten naar €3305,- voor 

Stichting Hartekind. Normaal 
geven zij geld aan Kika, omdat 
ze het erg belangrijk vinden 
dat kinderen een kans krijgen 

in het leven. Dit is dan ook de 
reden dat het klusbedrijf het 
bedrag aan Hartekind verdub-
belt. “Kinderen hebben nog 

een heel leven voor zich”, al-
dus de eigenaar.

   

Foto van de week

FOTO: De winnaar NK Palingroken

Onder toeziend oog van jong en oud wordt er hard gewerkt voor de lekkerste gerookte paling (foto: Ton Keizer)
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Ingezonden brief

Hondenuitlaatplaats
Het gaat over de groenstrook 
langs de parkeerplaats aan de 
Vuntuslaan. Er heeft voorheen 
een officieel bord ‘Hondenuit-
laatplaats’ gestaan. Dat is door 
de gemeentelijke handhaver 
verwijderd toen hij zijn intrede 
deed. Nu staat met mooi weer 
en festiviteiten de groenstrook 
helemaal vol met auto’s. Ver-
zoeken aan de handhavers 
om hier eens tegen op te 
treden worden niet gehono-
reerd. Dus via Fixi met foto’s 
aangemeld. Keurig bericht dat 
de melding was afgehandeld 
en een bericht van onze ge-
meente die nu beweert dat zij 
nooit een hondenuitlaatplaats 
hebben aangewezen, terwijl 
er altijd een door de gemeente 
geplaatst officieel bord heeft 
gehangen. Aangezien er geen 
enkele faciliteit in Oud-Loos-

drecht is om je hond uit te la-
ten ergeren hondenbezitters 
zich aan het foutief parkeren 
in de groenstrook en vragen 
zich af waarom moeten wij 
hondenbelasting betalen als 
de gemeente toch niets ervoor 
doet. Enkele bewoners heb-
ben nu initiatief getoond en 
hebben zelf een drietal bord-
jes ‘Hondenuitlaatplaats’ laten 
maken en opgehangen. De 
projectleider van het project 
Vuntuslaan/Heulakker heeft 
de uitlaatplaats uit het project 
geschrapt zonder overleg met 
de bewoners, was te moeilijk 
omdat een aantal bewoners 
commentaar hebben gegeven. 
Wat mij betreft hulde aan de 
initiatiefnemers van het nette 
bordje.

Herman Blokzijl
   

Themaochtend Egels
LOOSDRECHT
Op woensdag 21 septem-
ber is er tussen 10 en 12 
uur een themaochtend 
over egels in de biblio-
theek Loosdrecht aan de 
Tjalk. De toegang is gratis

Wat moet je doen als je een 
egel vindt? En hoe kun je er-
voor zorgen dat de egel zich 
thuis gaat voelen bij jou in 
de buurt? Patricia Berk van 
Egelopvang Midden Neder-
land vertelt je alles over dit 
bijzondere diertje, waarvan 
de populatie onder druk staat. 
Natuurlijk vertelt ze ook over 
het prachtige werk dat ze ver-
richten bij de opvang. In het 
late najaar gaan de egels in 

winterslaap, maar misschien 
spot je in september nog wel 
een echte ‘rescue hedgehog’ 
in onze bibliotheek.

Egelopvang Midden-Neder-
land vangt wilde egels in nood 
op en biedt ze de hulp die ze 
nodig hebben om weer zelf-
standig te leven in vrijheid. 
Ruim 100 vrijwilligers vangen 
de egels op, verzorgen ze of 
behandelen ze medisch. Maar 
om te voorkomen dat meer 
egels de hulp van de opvang 
nodig hebben, zijn er ook vrij-
willigers om voorlichting te ge-
ven. Zo’n vrijwilliger is Patricia 
Berk, en je kunt haar dus alles 
vragen over dit stekelige on-
derwerp.

   

GooiTV
De zomervakantie is voorbij 
en dus begint het nieuwe te-
levisieseizoen bij GooiTV. In 
TV Magazine wordt nog wel 
teruggekeken op de zomer-
periode met onderwerpen als 
Swim to Fight Cancer, trai-
nen bij HCAW in Bussum, 
de ontwikkelingen rond het 
station Naarden-Bussum, het 
Concours d’Elegance bij Pa-
leis Soestdijk, de Prutrace 
die weer gelopen werd in de 

Horstermeer, beeldjes in een 
Huizer atelier, activiteiten op 
het Vestingeiland in Naarden 
en andere onderwerpen. In 
KijkTV is de camera opnieuw 
gesitueerd op een voor velen 
bekende plek in de regio. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

Inschrijfdag
Kursus Projekt Loosdrecht
WIJDEMEREN
Schilderen? Glas in lood 
maken? Kurinuki? Een 
lezing over gebarentaal? 
Een workshop Italiaanse of 
Griekse keuken? Of toch 
Spaans of Frans? Het kan 
allemaal komend seizoen 
bij KP Loosdrecht,

De docenten en vrijwilligers 
staan te trappelen om weer 
te beginnen. Zoals u ongetwij-
feld weet is komend seizoen 
het eerste seizoen dat we 

(op her en der een excursie 
en workshop op locatie na) al 
onze cursussen en workshops 
huisvesten in ’t Lichtbaken in 
Oud Loosdrecht. Toen we in 
maart jl. ons eigen Drieluik op 
stel en sprong moesten verla-
ten om ruimte te maken voor 
vluchtelingen uit Oekraïne, zijn 
we hartelijk en warm ontvan-
gen door de vrijwilligers van 
’t Lichtbaken. Om diezelfde 
reden is de inschrijfdag deze 
keer ook niet in het Drieluik 
maar op het gemeentehuis.

Kom dus zaterdag 10 sep-
tember aanstaande tussen 
10.00 en 13.00 uur naar het 
Gemeentehuis, Rading 1 te 
Nieuw Loosdrecht om je in te 
schrijven voor onze leuke cur-
sussen en workshops. Je kunt 
contant of per pin betalen. 
Vanaf maandag 12 september 
kun je je ook online inschrijven 
via www.kploosdrecht.nl, daar 
staat overigens ook het gehele 
cursusaanbod.

   

Saai
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Een goede vakantie is een be-
tje saai. Neem nou zo’n paal-
tje, stond bij ons op de cam-
ping. `s Ochtends vroeg, nog 
wat nevel tegen de bosrand, 
wat grasjes ernaast. Saaier 
kan haast niet, maar wel ont-
zettend mooi. Bovendien wa-
ren we de enige gasten, zelfs 
de eigenaren waren afwezig. 
Dan blijft er heel veel tijd over 
om te kijken. En daarna een 
week fietsen, heuvel op, heu-
vel af, kilometer na kilometer, 
in totaal wel 400. Allemaal 
heggetjes, bomen, koetjes en 
nog meer paaltjes. Heerlijk. 
Heel veel boeken lezen die 
nergens over gaan, ik ben ze 
nu al vergeten. Kortom, we 
hadden een fantastische va-
kantie waar we uitgerust van 
terug gekomen zijn. Klaar voor 
de spanning van alledag. De 
Solaris-druiven hangen zwaar 
aan de ranken, het suikerge-
halte stijgt met de dag en ze 
zijn nog niet ontdekt door de 
wespen. Gaan we het redden 
ze nog twee weken te laten 
hangen voor een topkwali-
teit??

Daarvòòr moet de appeloogst 
gedaan zijn, ook daar hangt 
het fruit volop. Zoveel kisten 
hebben we niet eens. Hoe 
gaan we dat oplossen? Afri-
kaantjes vond ik vroeger maar 
saai, nu staat er een heel veld 
en zijn we benieuwd wat daar 
onder de grond allemaal ge-
beurt. Het leven brengt weer 
spanning genoeg.
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Zonovergoten Jaarmarkt in Loosdrecht
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Wat was het druk en gezel-
lig op de Jaarmarkt in Loos-
drecht op woensdag 31 
augustus. Je kon merken 
dat men na de vervelende 
coronaperiode weer zin 
had in iets leuks. Zoals be-
kend organiseert Stichting 
Sloep elk jaar op de laatste 
woensdag van augustus de 
graag bezochte Jaarmarkt 
in Loosdrecht. Ook dit jaar 
stonden er weer tientallen 
marktkraampjes vol met 
leuke en aantrekkelijk ge-
prijsde artikelen en werden 
de vele kinderen vermaakt 
met een grappige ballon-
act, een indrukwekkende 
draaimolen en actieve klim-
toestellen.

Extra glimlach
Aan de ouders en andere be-
zoekers en bezoeksters was 
ook gedacht. Naast de vele 
kraampjes had Stichting Sloep 
gezorgd voor een terras waar 
men van een drankje en een 

hapje kon genieten en waar 
een hele goede muziekband 
stond op te treden. Het was 
echt een heel aangenaam en 
sociaal gebeuren op de Jaar-
markt en het heerlijke weer 
zorgde voor een extra glimlach 
op de gezichten van de aanwe-
zigen.

Het marktgevoel
Wij vroegen aan een lieftallige 
bezoekster wat ze van de Jaar-
markt vond. Zij antwoordde en-
thousiast: “Mijn vriendin en ik 
waren hier nog nooit geweest. 
Wat een hoop kraampjes en 
wat een gezelligheid. Ik heb 
een groen jurkje gekocht, een 
witte broek, een safari-achtig 
jasje, twee edelstenen en een 
decoratief potje. Mijn vriendin 
heeft een mooie ring gekocht. 
We zijn blij dat we gegaan zijn. 
Lage prijzen zijn altijd welkom, 
aangezien mijn energiereke-
ning ook betaald moet worden. 
Hahaha. Ook hebben we even 
op het terrasje een glaasje 
witte wijn gedronken met een 
ijsklontje erin en van de goede 
muziek genoten in de zon. Vol-

gend jaar komen we weer naar 
de Jaarmarkt in Loosdrecht. 
Zeker weten!”

Van alles te koop
Inderdaad was van alles te 
koop. Van zonnebrillen tot 
droge worst, van kleding tot 
brocante artikelen en van ge-
zichtsverzorgingsproducten tot 
sieraden. Zelfs enkele politici 
hadden een kraampje waar ze 

hun politieke gedachten met je 
wilden delen. Altijd goed om als 
politicus je te mengen onder de 
bewoners.

Succesvol
De Jaarmarkt in Loosdrecht is 
door de jaren heen altijd een 
succes gebleken. Goed op-
gezet, goede marktkraampjes 
met heel veel diversiteit qua 
aanbod, vermaak voor de kin-

deren, goede muziek, lekkere 
drankjes en hapjes en een flink 
terras voor de ouders en ande-
re belangstellenden, die van 
prettig vertier houden. Men-
sen kwamen bekenden tegen 
of maakten nieuwe contacten. 
Het sociale leven in Loosdrecht 
werd hierdoor ruimschoots 
gevierd en zo hoort het bij de 
Jaarmarkt in Loosdrecht …..

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


