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Gezellige 79e Schippersdag bij GWV       
De Vrijbuiter
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
In 1943 is het allemaal be-
gonnen. Herman Muller en 
Henk Brakele, de toenmali-
ge eigenaren van jachtha-

ven Het Anker, namen het 
initiatief om De Schippers-
dag te organiseren. Het 
was op de derde dinsdag 
van september 1943 en dat 
is altijd zo gebleven.

De reden van deze datum heeft 
betrekking op het volgende. In 
de zomermaanden, de drukste 
maanden op de Loosdrechtse 
Plassen,    hadden    de    water-
sportondernemers en hun per-
soneel geen tijd om vrije dagen 
op te nemen. Om het einde van 
het watersportseizoen te vie-
ren, werd De Schippersdag be-

dacht. Tijdens deze belangrijke 
nautische dag werd door een 
gelijkgestemd gezelschap van 
havenmeesters en -medewer-
kers een zeilwedstrijd gehou-
den met na afloop een feeste-
lijke afsluiting in de jachthaven. 
Aangezien niet iedereen een ei-
gen zeilboot had, werden door 
diverse booteigenaren hun 

zeilboot ter beschikking gesteld 
voor deze Schippersdag. Een 
mooie geste. Tegenwoordig 
worden de boten tegen gere-
duceerd tarief bij diverse jacht-
havens gehuurd door Stichting 
Schippersdag Loosdrecht. Het 
doel is om volgend jaar, als 
de 80e editie plaatsvindt, weer 
een groter veld zeilboten aan 
de start te krijgen.

De prijzen
In de beginjaren werden de prij-
zen opgehaald bij diverse en-
thousiastelingen in het dorp. Zij 
boden onder andere een stuk 
buikspek, een worst, een pak 
koffie of een fles jenever aan. 
Dit is gaandeweg veranderd in 
diverse prijzen en donaties af-
komstig van betrokken onder-
nemers uit Loosdrecht. Dit jaar 
zagen we dinerbonnen, flessen 
wijn, zeilartikelen, landvasten 
en dergelijke voorbijkomen bij 
de prijsuitreiking.

-Lees verder op pagina 2

Foto: Het bestuur van de Schippersdag omringt burgemeester Larson

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

UTRECHT IEDERE ZONDAG OPEN

tot wel
50%
korting

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

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

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

TE KOOP

PRINSES MARGRIETSTRAAT 1, LOOSDRECHT

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

1 oktober a.s. NVM Open Huizen Dag!
Actieve aankoopmakelaar nodig?
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De 2 wisselprijzen in de vorm 
van een scheepsmodel voor 
de winnaars is traditie geble-
ven.

GWV De Vrijbuiter
Voorzitter van Stichting Schip-
persdag Loosdrecht Ria 
Moorman: “Vroeger streden 
de havenmeesters en -mede-
werkers onderling met elkaar. 
In die 79 jaar van het bestaan 
van Schippersdag zijn diver-
se dingen aangepast. Tegen-
woordig hebben we gemiddeld 
35 zeilboten aan de startlijn lig-
gen. Die worden bemand door 
personeel van aan watersport 
gerelateerde bedrijven of be-
drijven, die de watersport een 
warm hart toedragen uit de ge-
meente Wijdemeren. Echt een 
heerlijke dag met zeilcompeti-
tie en sociale gezelligheid dat 

de laatste jaren bij GWV De 
Vrijbuiter gehouden wordt.”

79e Schippersdag
Tijdens de twee zeilwedstrij-
den, een voor de lunch en een 
na de lunch, liet de wind het 
af en toe afweten. De 28 po-
lyester Valken, bemand met 2 
of 3 fanatieke zeilers per Valk, 
bezetten het strijdtoneel. Na 
de 2 zeilwedstrijden begon in 
het clubhuis van GWV De Vrij-
buiter de prijsuitreiking door 
burgemeester Crys Larson en 
wethouder Els Kruijt onder het 
genot van een hapje en een 
drankje.

De prijsuitslag
In klasse A won Roy Bruin de 
1e prijs, Jasper Blom de 2e 
prijs en Peter Schouten de 3e 
prijs. In de B-klasse pakten 
John en Michiel van Tol en 
Jasper Snoeren de 1e prijs.

   

Huisartsenpraktijk gesloten 
op drie dagen
LOOSDRECHT 
Alle huisartsen en praktijkon-
dersteuners van de Huisart-
senpraktijk Loosdrecht heb-
ben in oktober en november 
een cursus waardoor de prak-
tijk op drie dagen gesloten is. 

Dat is op 5 oktober, 2 novem-
ber en 29 november. Op die 
dagen zijn we telefonisch wel 
bereikbaar voor spoedgeval-
len, alleen voor spoed is er 
een waarnemend huisarts be-
schikbaar.

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?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Marja Hulsman | 06 515 924 91| mhulsman@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

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?

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

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 

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Klussen in en om het huis
www.kluzsupport.nl 

Bel Jeroen 06 – 83658102

HELP! Wie kan maandagsmorgen 
van 9 tot ongeveer 1 uur 

in het huishouden helpen? 
tel: 06 51136369

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 30 september t/m woensdag 5 oktober.

Boeren Kotelet
Heerlijk gekruid

Cordon Bleu
Gevuld met ham en kaas

Biologische Beenham
Lekker sappig!
Biologische Beenham
Lekker sappig!
Biologische Beenham

Saucijzen broodjes
De allerlekkerste! 100% rundvlees.
Saucijzen broodjes
De allerlekkerste! 100% rundvlees.
Saucijzen broodjes

Spruitjesgratin
Met rookworst, spekjes, kaas
Spruitjesgratin
Met rookworst, spekjes, kaas
Spruitjesgratin

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

€ 1,49

€ 1,79

€ 2,98

€ 1,50

Hele week:

4 halen 3 betalen!
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Wethouder Gert Zagt: financiën Wijdemeren 
‘zorgelijk’
Preventief toezicht provincie

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week donderdag 
zond financieel wethouder 
Gert Zagt een alarmerende 
brief naar de gemeenteraad 
waaruit blijkt dat de begro-
ting 2023 een structureel en 
incidenteel tekort laat zien. 
Zagt: “Een sluitende meer-
jarenbegroting 2023-2026 
is niet realistisch.” Het gaat 
om een groot tekort, hoe-
veel kon de wethouder niet 
vertellen. Want het volgen-
de slechte nieuws is dat de 
begrotingsraad moet wor-
den uitgesteld. De cijfers 
moeten nog worden uitge-
werkt. Zagt c.s. vragen de 
provincie om de deadline 
te verschuiven van 15 naar 
30 november. Ergo, geen 
begrotingsraad op 10 no-
vember.

Pas op 20 september werden 
de eerste cijfers behandeld 
door het college van B&W. Dat 
heeft te maken met een tekort 
aan ambtenaren. Alle getallen 
moeten nog worden uitgewerkt 
en van tekst worden voorzien. 
Duidelijk is ook dat Wijdeme-
ren onder preventief financi-
eel toezicht van de provincie 
Noord-Holland wordt gesteld. 
Dat lijkt onontkoombaar, blijkt 
uit contacten met Haarlem. 
“Het is een wonder dat het niet 
eerder gebeurde”, verzucht-
te de wethouder tijdens het 
persgesprek. Bekend is dat 
Wijdemeren op de Jaarreke-
ning 2021 een tekort heeft van 
1,2 miljoen. Dat de gemeente 
ongeveer 2 miljoen extra krijgt 
van het Rijk leidt niet tot posi-
tieve getallen voor 2023. Zagt 
wil niet spreken van ‘lijken in de 
kast’, maar werd de afgelopen 
maanden geconfronteerd met 
‘slechte achtergrondinfo’. Zo 

stond er bijvoorbeeld 500.000 
euro geraamd voor inhuur van 
externe krachten, maar dat 
was in april al opgelopen tot 
meer dan een miljoen. “Daarin 
zit een enorme onbalans” er-
kent de wethouder. Die tege-
lijkertijd wordt geconfronteerd 
met een capaciteitsgebrek op 
diverse afdelingen.

Samen eruit komen
Preventief toezicht betekent 
dat Wijdemeren voor alle be-
grotingswijzigingen vooraf toe-
stemming moet vragen aan 
Haarlem. Plus dat de gemeente 
met een plan moet komen om 
voor de komende jaren alsnog 
een evenwicht in uitgaven en 
inkomsten te bereiken. Welke 
bezuinigingen, hoeveel zal de 
ozb stijgen? Wat moet efficiën-
ter worden in de organisatie? 
Dat wil Gert Zagt graag samen 
met de gemeenteraad uitzoe-
ken. Ook heeft hij binnenkort 

een gesprek met provinciaal 
bestuurder Ilse Zaal. “We zul-
len forse keuzes moeten ma-
ken, dat is onomkeerbaar.” 
Tegelijkertijd gooit Zagt niet 
de handdoek in de ring: “Nee, 
er is wel degelijk perspectief. 
We zijn een gemeente met 16 
miljoen aan personeelskosten, 

dus dat is stevig. We staan 
voor grote opgaven, maar we 
hoeven niet de hele boel over-
hoop te gooien.” Tot slot is het 
volgens de rekenmeester van 
de vijf dorpen hard nodig dat 
Wijdemeren een veel betere 
controle op de uitgaven moet 
hebben.

Financiële grauwsluier hangt boven gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeenteraadsverga-
dering van september werd 
overheerst door de zeer 
zorgelijke financiële posi-
tie van Wijdemeren. Kort 
voor de vergadering wer-
den de raadsleden over-
donderd door een brief 
van financieel wethouder 
Zagt die aankondigde dat 
de begroting 2023 een fors 
tekort zal opleveren.

Oppositiepartijen CDA en 
Dorpsbelangen wilden daar-
om het Mobiliteitsplan en de 
verkoop van grond aan de 
Dennenlaan in Loosdrecht 
niet behandelen, vanwege 
een te grote aanslag op de ge-
meentekas. De meerderheid 
wilde wel spreken over deze 
agendapunten.

Dennenlaan
De 3400 m2 grond van de 
Dennenlaan zou eerst ver-
kocht worden met slechts 15% 
sociale woningbouw, 70% mid-
densegment en 15% vrije sec-

tor. Na een motie van PvdA/
GroenLinks is dat veranderd in 
60% sociaal en 40% voor het 
middensegment. Dat brengt 
aanzienlijk minder geld op bij 
verkoop, bleek uit geheime 
taxatierapporten (wel inzicht 
voor raadsleden). Jan-Jaap 
de Kloet (Dorpsbelangen) 
vroeg zich af of de gemeen-
te dit verlies wel kon trekken. 
Namens PvdA/GroenLinks zei 
Wilna Wind dat zij het verschil 
in winst ook gezien had, maar 
dat noodzakelijke woningbouw 
nu voorging. Dat beaamde 
ook wethouder Zandbergen. 
Overigens stemden ook CDA 
en Dorpsbelangen vóór de 
verkoop.

Mobiliteitsplan
Bij het Mobiliteitsplan gaat 
het om nog veel meer geld. 
Dat is een dik document met 
een visie tot 2045 met 69 
maatregelen voor de infra-
structuur, uitgaande van ver-
keersveiligheid, leefbaarheid 
en duurzaamheid. Van een 
fietspaaltje tot de aanleg van 
een nieuwe weg. CDA- frac-
tievoorzitter Rosalie van Rijn 

wees erop dat er in de uit-
voering maar liefst 38 voor de 
komende drie jaar op de plan-
ning staan. Zonder financiële 
onderbouwing. “Dat kan toch 
niet, als je geen geld hebt”, 
riep ze uit. Diverse raadsle-
den antwoordden dat het ging 
om een langetermijn- beleid, 
dat is de basis. “Bovendien is 
het een wettelijke verplichting 
om een Mobiliteitsplan te heb-
ben”, zei Margriet Rademaker 
van De Lokale Partij. Haar 

partijgenoot Frits den Hartog 
kwam met een wijziging om de 
ergste kou uit de lucht te ne-
men. Die ‘maatregelen’ wer-
den ‘voorstellen’ die boven de 
500.000 euro in de raad wor-
den behandeld, inclusief de 
financiën en participatie. CDA 
en DB waren niet overtuigd 
vanwege de financiële conse-
quenties en stemden tegen.

Extra gemeenteraad
De zorgen over de financiële 

malaise hebben er wel toe ge-
leid dat er een extra raadsver-
gadering komt over het uitstel 
van de Begrotingsraad. Daar 
was een meerderheid voor. 
Het zal dan voornamelijk gaan 
over het proces hoe het fout is 
kunnen gaan. De datum is nog 
onbekend en of wethouder 
Zagt dan de bodem van de ge-
meentekas kan laten zien valt 
te betwijfelen.

  

Foto: Wethouders Zandbergen en Kruijt, de heren Poels en Zagt waren afwezig (Douwe van Essen)
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Maatschappelijk werk, wat, wanneer en voor wie?
Door: Renée Bakker-Smit

WIJDEMEREN
Mijn naam is Renée Bak-
ker- Smit. Ik ben moeder, 
dochter, echtgenote, vrien-
din, buurvrouw, optimist, 
coach, organisator, col-
lega en nog meer. Ik ben 
een mensen- mens, een 
liefhebber van verhalen, 
een luisteraar, een be-
trokken bewoner van de 
gemeente Wijdemeren én 
maatschappelijk werker bij 
Versa Welzijn.

Ieder mens vervult meerdere 
rollen in zijn leven. De manier 
waarop je die rollen vervult 
maakt jou zoals je bent. Een 
uniek individu. Soms gebeurt 
het dat een of meerdere rollen 
in jouw leven uit balans raken. 
Dit heeft vaak invloed op weer 

andere rollen die je vervult. Je 
verliest het gevoel van regie in 
je leven. Ben je om wat voor 
reden dan ook vastgelopen 
in jouw leven, kom je er even 
niet uit of weet je niet waar 
je moet beginnen? Dan kan 
maatschappelijk werk een uit-
komst bieden. Door gesprek-
ken te voeren samen met een 
maatschappelijk werker wordt 
er vaak helder wat er speelt. 
Elke stap in dit proces is weer 
een lichtpuntje, een succes 
wat gevierd mag worden. De 
focus ligt op what’s strong, not 
what’s wrong.

Welke problemen?
Ervaren jij en je partner relatie-
problemen? En komen jullie er 
samen niet uit? Samen kijken 
wij naar de oorzaak van het 
probleem en werken we toe 
naar een oplossing. Ben je net 

gescheiden, is er een dierba-
re overleden? Heb je moeite 
met verwerking van (seksueel) 
misbruik of discriminatie? Wij 
kunnen ondersteunen in het 
rouwproces en geven tools om 
met verlies om te gaan. Heb je 
weinig zelfvertrouwen, of voel 
je je eenzaam? Misschien heb 
je het gevoel dat er meer in je 
zit dan dat je tot nu toe hebt 
laten zien. Wij helpen je op 
weg naar de beste versie van 
jezelf, met een gezonde do-
sis zelfvertrouwen en een blij 
zijn met jezelf gevoel. Heb je 
vragen over gezondheid en le-
ren leven met langdurig ziekte 
of handicap? Blijf er niet mee 
zitten. Kom praten! Ook voor 
vragen over regelingen, uitke-
ringen geldzaken of huisves-
ting kun je bij ons terecht.

Aandacht
Jij staat als cliënt centraal. Wij 

luisteren, volgen jouw tempo 
en helpen je je veerkracht te 
vergroten, zodat je weer ple-
zier hebt in het leven. Is er 
meer hulp nodig? Dan kun-
nen wij doorverwijzen naar 

meer gespecialiseerde hulp. 
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.versawelzijn.nl/
hulp-advies/maatschappe-
lijk-werk/

   

DorpsBelangen sluit aan bij Onaf-
hankelijke Politiek Noord-Holland

WIJDEMEREN
De Wijdemeerse politie-
ke partij DorpsBelangen 
heeft zich aangesloten bij 
Onafhankelijke Politiek 
Nederland, een nationale 
politieke beweging die is 
samengesteld uit lokale 
partijen.

Hierdoor is DorpsBelangen 
ook lid van Onafhankelijke Po-
litiek Noord-Holland. Die zal 
mee doen aan de Provinciale 
Statenverkiezing op 15 maart 
volgend jaar. Hiermee willen 
de lokale partijen in de provin-
cie hun krachten bundelen om 

onderwerpen die met name 
spelen in de gebieden rond-
om de grote steden, onder de 
aandacht te brengen en het 
beleid daarop mede te bepa-
len. “Denk daarbij aan het hele 
vraagstuk rondom stikstof, be-
reikbaarheid van de dorpen en 
hun kernen, de moeilijkheden 
rondom woningbouw, opvang 
Oekraïners en de aandacht 
die er moet zijn voor de leef-
baarheid”, aldus Wiet van den 
Brink, voorzitter van DorpsBe-
langen.

Fractievoorzitter Jan-Jaap de 
Kloet: “Politiek gezien blijven 

we onze eigen koers varen, 
gericht op de belangen van al 
onze inwoners. Maar door de 
overeenkomsten in de actuele 
vraagstukken, waar de pro-
vincie een rol in speelt, is dit 
een belangrijke stap voor ons. 
Krachten bundelen kan dan 
effect hebben. Bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen 
ging een derde van de stem-
men naar lokale partijen. Daar 
zit dus een enorm potentieel.”

Het programma en de kieslijst 
van Onafhankelijke Politiek 
Noord-Holland worden later 
vastgesteld.

VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:
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Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
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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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• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

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

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

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud
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Eenzaamheid is van 
alle (leef)tijden
Tekst en foto: Frank Scheers

WIJDEMEREN
In 2012 deed ik mee aan de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen in een andere gemeen-
te. Ik had eenzaamheid als 
speerpunt genomen. Mijn 
voorstel was om 15 empa-
thische personen in een 
gemeentelijk callcenter te 
plaatsen en eenzame men-
sen te laten bellen.

Familieleden van die eenza-
me personen of de eenzamen 
zelf konden zich opgeven bij 
dit gemeentelijke callcenter. 
Ik kwam hierop, omdat eenza-
me mensen vaak niet zelf het 
initiatief nemen. Ze gaan niet 
gauw zelf iemand bellen of er-
gens langs. Door hen actief te 
gaan bellen, gaat de telefoon 
over en kunnen ze de telefoon 
opnemen en een gesprek be-
ginnen met iemand van het 
callcenter. De gemeente ver-
telde geen budget te hebben. 
Helaas. Mijn alternatief is om 
vrijwilligers te laten bellen naar 
eenzame mensen. Dit vergt 
weinig energie voor beide par-
tijen, want je zit thuis en bellen 
kost tegenwoordig weinig.

Week tegen eenzaamheid
Aandacht blijft nodig. Een-
zaamheid bestaat niet alleen 
bij de groep ouderen, maar 
ook bij jongeren en migran-
ten. Tevens zijn vele langdurig 
zieke personen eenzaam. In 
2019 voelde 26 procent van 
de Nederlanders vanaf 15 jaar 
zich wel eens eenzaam. 9 pro-
cent voelde zich echter enorm 
eenzaam. Van 29 september 
t/m 6 oktober is de Week te-
gen Eenzaamheid.

Diverse soorten
Sociale eenzaamheid treedt 

op wanneer je weinig contact 
hebt met andere personen. 
Je hebt te maken met soci-
aal isolement. Emotionele of 
affectieve eenzaamheid gaat 
over het niet hebben van 
een intieme band met een of 
meerdere personen, zoals 
een levenspartner, familiele-
den en dergelijke. Existenti-
ele eenzaamheid heeft meer 
betrekking op zingeving dan 
over sociale contacten. Deze 
vorm van eenzaamheid gaat 
over een verloren en zwevend 
gevoel, geen eigen plek of rol 
in de samenleving kennen en 
levert een gevoel van zinloos-
heid op.

Ervaringsdeskundige
Onlangs kwam ik in gesprek 
met de charmante Miranda 
Roijakkers uit Loosdrecht. Zij 
heeft een indrukwekkend boek 
geschreven over haar heftige 
ervaring met alle drie de vor-
men van eenzaamheid. Haar 
eenzaamheid had betrekking 
op hoe ze was opgevoed en 
daardoor geen zelfliefde kon 
ervaren. Haar zelfbeeld klop-
te niet volgens Miranda en 
dit resulteerde in een periode 
van eenzaamheid en verdriet. 
Haar boeiende verhaal en 
haar oplossing is te lezen in 
haar bijzondere boek met de 
titel ‘Ophelie’. Miranda’s boek 
is verkrijgbaar op www.ophe-
lie.nl.

Oproep
We dienen effectief de een-
zaamheid in Wijdemeren te 
bestrijden. Wij hebben daar 
hulp bij nodig. Heb je interesse 
om vrijwillig eenzame mensen 
te bellen? Heb je andere op-
lossingen? Geef het aan ons 
door. Stuur jouw e-mail naar 
hetheeftzin@outlook.com. Al-
vast bedankt!

Technisch Medewerker (s) (Monteur) Watersport
Junior / Senior

Ben jij een monteur en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wil jij ook werken in een dynamische omgeving in de watersportbranche?
Dan is Jachtservice Breukelen op zoek naar jou!

Kom dan werken als Technisch Medewerker Watersport bij Jachtservice Breukelen.
Je komt te werken in een hecht team waar veel ruimte is voor jouw ontwikkeling.
Je gaat je bezig houden met het repareren en onderhouden van mechanische en
elektrische systemen aan boord. Denk bijvoorbeeld aan, storingen, reparaties, onderhoud 
aan scheepsmotoren en installaties. Kennis heeft van het aansluiten, in/opbouwen van 
motoren, elektronisch apparatuur en accessoires Je werkt nauw samen met je collega’s en 
ondersteunt waar nodig. Interne opleidingen om je kennis te verbreden.

Wij bieden tevens een prettige werkomgeving, eigen ruime werkplaats, kantine, enz.
Wij werken volgens de CAO van klein metaal. Omdat onze branche afhankelijk is van de 
seizoenen, zijn jouw werkzaamheden ook heel afwisselend.

Wil jij graag werken als Technisch Medewerker (Watersport)?
Dit kun je van ons verwachten:
• Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring.
• Een Fulltime en / of Parttime werkweek. 
• Een uitdagende functie.
• Wisselende werkzaamheden.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op een plek waar je veel kunt leren.
• Werken binnen een informele sfeer zodat je lekker jezelf kunt zijn.
• Interne opleidingen om je kennis te verbreden, erkent leerschool.

Wat vragen wij?
Nederlands Mondeling goed, schriftelijk goed
Technisch aangelegd
MBO werk- en denkniveau
Affi niteit met de watersport
Kennis van diesel of benzine B.B. motoren
Zelfstandig kunnen werken en stressbestendig
Creatief en meedenkend
Ervaren in de technische tak van de watersport, dit is een must
Positief & probleemoplossend denkend
Uiterst klantvriendelijk & communicatief
Beslissingen durven te nemen

Soort dienstverband: 
• Vaste baan: 38 uur
• Voltijds
• Parttime: 16 / 24 / 32 uur
• Af en toe weekend beschikbaarheid (zomer seizoen)
• Aanvullende vergoedingen 
• Vakantiegeld
• Arbeidsvoorwaarden
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding

Ben je geïnteresseerd in de functie?
Bel voor meer informatie naar 035-5779508 of Whatsapp naar 06-27073823
E-mail: hdgroot@jachtservicebreukelen.nl

Foto: Miranda en Frank
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De tip van
Dominique
Dominique Kuipers is
leefstijlcoach in Hilversum en 
Loosdrecht. Zij ondersteunt 
mensen die gezonder willen 
leven. Op deze pagina geeft leven. Op deze pagina geeft 
zij de komende weken tips zij de komende weken tips 
voor een gezonde leefstijl.voor een gezonde leefstijl.

Deze week: Deze week: Gezond eten 
en structuur

Als je een druk leven hebt, schiet Als je een druk leven hebt, schiet 
gezond eten er soms bij in. 
Probeer daarom structuur aan 
te brengen in je eetmomenten. 
Het kan helpen om drie grote 
eetmomenten in te plannen 
voor het ontbijt, de lunch en het 
avondeten en dat aan te vullen 
met gezonde tussendoortjes.
Als je dat als vast ritme aanhoudt,
word je minder overvallen door 
momenten van honger. Het kan 
helpen om een weekmenu te 
maken. Dat zorgt er ook voor 
dat je tijdens het boodschappen 
doen gezonde dingen koopt.
Neem ook gezonde tussendoortjes
mee naar je werk. Dat voorkomt 
dat je op je werk iets ongezonds 
haalt. Als je weet dat je op een 
bepaalde dag veel onderweg 
bent, plan dan een gezonde 
maaltijd, zodat je niet iets
ongezonds hoeft af te halen. 
Veel mensen hebben de neiging 
om hun eten naar binnen te 
schrokken, zonder echt te
proeven. Schep je eten op je 
bord en ga er echt voor zitten. 
Eet rustig en met aandacht en 
kauw en proef wat je eet.
Het systeem van honger en 
verzadiging wordt dan beter op 
elkaar afgestemd. 
www.dominiqueleefstijlcoach.nl

Om bewoners tot een gezonde Om bewoners tot een gezonde 
leefstijl te krijgen slaanleefstijl te krijgen slaan
verschillende partijen de handenverschillende partijen de handen
ineen. “We werken daarbij ineen. “We werken daarbij 
samen met bijvoorbeeld de samen met bijvoorbeeld de 
zorggroep, huisartsen, wijkver-zorggroep, huisartsen, wijkver-
pleegkundigen, fysiotherapeuten,pleegkundigen, fysiotherapeuten,
buursportcoaches, de GGD en buursportcoaches, de GGD en 
het onderwijs. Samen zorgen het onderwijs. Samen zorgen 
we ervoor dat het dorp gezond we ervoor dat het dorp gezond 
wordt door bewoners aan het wordt door bewoners aan het 
bewegen te krijgen. We stimule-bewegen te krijgen. We stimule-bewegen te krijgen. We stimule-
ren sporten, wandelen en ren sporten, wandelen en 
fi etsen en bewegen richting de fi etsen en bewegen richting de 
gezonde leefstijl.”

‘Ons-kent-ons’
Het is, volgens Eva, heel
belangrijk, dat alle partijen 
daarbij samenwerken. “Zodat 
iemand die met gezondheids-

klachten bij de huisarts komt, 
daar ook hoort over bewegen. 
Of dat er bij de sportorganisatie 
een schaal met appels staat en 
informatie wordt gegeven over 
gezonde voeding.”

Wijdemeren is daarin, volgens 
Eva echt een ’ons-kent-ons-
gemeente’. “Het is een kleine 
gemeenschap waar iedereen 
elkaar kent. Als een huisarts zich elkaar kent. Als een huisarts zich 
bijvoorbeeld ergens hard voor 
maakt is het bereik groot.
Dan wordt er over de grenzen
heen gewerkt om verschillende 

D
e 

ge
zo

nd
e 

w
ijk

“In een gezonde wijk werken bewoners samen aan een“In een gezonde wijk werken bewoners samen aan een
gezonde omgeving”, legt Eva Stam uit. Zij is, als Coördinator gezonde omgeving”, legt Eva Stam uit. Zij is, als Coördinator 
Buurtsportcoach bij Team Sportservice Wijdemeren,Buurtsportcoach bij Team Sportservice Wijdemeren,
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sportbeleid van verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sportbeleid van 
de gemeente. “Het is daarbij belangrijk om verbinding te de gemeente. “Het is daarbij belangrijk om verbinding te 
maken. We werken daarom samen met sportorganisaties, de maken. We werken daarom samen met sportorganisaties, de 
gezondheidszorg en welzijnsorganisaties.”gezondheidszorg en welzijnsorganisaties.”

Samenwerken aan
een gezonde omgeving

Bewoners die beweegadvies willen kunnen terecht bij Team
Sportservice. Meer informatie: teamsportservice.nl of rechtstreeks 

bij Eva via: estam@teamsportservice.nl of bel: 06-17267176.

partijen in te zetten om
daarmee mensen in beweging 
te brengen.”

Verbinder
Team Sportservice is verant-Team Sportservice is verant-
woordelijk voor de uitvoering woordelijk voor de uitvoering 
van het sportbeleid van devan het sportbeleid van de
gemeente en heeft daarin een gemeente en heeft daarin een 
verbindende rol op het gebied verbindende rol op het gebied 
van sport en bewegen.van sport en bewegen.
“We voeren sportactiviteiten uit. 
Zo organiseren we bijvoorbeeld
jeugdactiviteiten op basisscholen.jeugdactiviteiten op basisscholen.
Daarnaast zijn we een verbinder. Daarnaast zijn we een verbinder. 
Dus als iemand bij ons aangeeftDus als iemand bij ons aangeeft
te willen bewegen, dan gaan wijte willen bewegen, dan gaan wij
op zoek naar passend beweeg-
aanbod. Als een vereniging bij 
ons aangeeft een activiteit te 
willen organiseren, dan kunnen 
wij daarbij ondersteunen enwij daarbij ondersteunen enwij daarbij ondersteunen en
helpen we met het aanvragen helpen we met het aanvragen helpen we met het aanvragen 
van subsidies. We zijn expert op van subsidies. We zijn expert op van subsidies. We zijn expert op 
het gebied van sport enhet gebied van sport en
bewegen, dat is onze inbreng in bewegen, dat is onze inbreng in 
de gezonde wijkaanpak.” de gezonde wijkaanpak.” 

Verenigkracht
Het vraagt verenigkracht voor Het vraagt verenigkracht voor 
de deelnemende organisaties de deelnemende organisaties 
om iemand in beweging teom iemand in beweging te
krijgen. “We moeten er samen krijgen. “We moeten er samen 
voor zorgen dat iemand zichvoor zorgen dat iemand zich
uitgenodigd voelt en veiliguitgenodigd voelt en veilig
genoeg voelt om mee te doen. genoeg voelt om mee te doen. 
Op het moment dat iemand dieOp het moment dat iemand die
normaal nooit beweegt aanhaaktnormaal nooit beweegt aanhaakt
bij een wandelgroepje en een bij een wandelgroepje en een 
daarbij een sociaal netwerk daarbij een sociaal netwerk 
om zich heen voelt, dan komt om zich heen voelt, dan komt 
iemand zelf ook helemaal tot iemand zelf ook helemaal tot 
bloei. Dat is mooi om te zien.bloei. Dat is mooi om te zien.bloei. Dat is mooi om te zien.
Dat kun je weer verder uitbouwenDat kun je weer verder uitbouwen
door diegene te vragen zich door diegene te vragen zich 
ook weer in te zetten voor een ook weer in te zetten voor een 
andere activiteit.”andere activiteit.”



Inwoners van Wijdemeren die zorg 
en ondersteuning nodig hebben, 
kunnen daarvoor aankloppen bij het 
Sociaal Wijkteam. “Hoe eerder je aan 
de bel trekt, voor jezelf of voor een 
ander, hoe beter”, vertelt beleids-
adviseur Marleen. “Ook gaan wij 
actief op meldingen af”, vult mede-
werkster van het Sociaal Wijkteam, 
Annemieke aan. “Want niet iedereen 
is in staat om zelf aan de bel te trek-
ken.”

Marleen, Annemieke en hun collega’s zijn er 

voor alle volwassenen in Wijdemeren die zorg 

en ondersteuning nodig hebben. Het Sociaal 

Wijkteam werkt daarvoor nauw samen met 

de consulenten Wmo en overige collega’s 

binnen de gemeente. “Jongeren die door de 

jeugdconsulenten begeleid worden, maar 

over zes maanden 18 worden, zijn bijvoor-

beeld nu al bij ons in beeld. Zo zorgen we 

samen voor een ‘warme’ overdracht”, aldus 

Annemieke.

Vroeg erop af
Het Sociaal Wijkteam werkt met veel

verschillende partners samen. Marleen: “Zoals 

huisartsen,Veilig Thuis, Versa Welzijn, politie, 

woningcorporaties, nutsbedrijven en nog veel 

meer. Bijvoorbeeld binnen Vroeg Erop af, een 

traject voor vroeg-signalering. Het Sociaal 

Wijkteam krijgt van woningcorporaties een 

signaal als iemand de huur niet betaalt. Of van 

een nutsbedrijf als de energierekening niet 

wordt betaald. Niet om te straffen, maar om 

er vroeg bij te zijn als iemand hulp nodig heeft. 

Zo willen we voorkomen dat schulden oplopen 

en mensen erg in de problemen komen.”

Het werk van de medewerkers van het sociaal 

wijkteam is erg divers. Annemieke vertelt: “We 

helpen mensen met psychische problemen, 

mensen met beschermd wonen of mensen 

met een tweede kans-woning. Ook bege-

leiden we gedupeerden van de kindertoe-

slagenaffaire.” Marleen: “Ook starten we vast 

de begeleiding op voor inwoners die op een 

wachtlijst staan voor hulp.”

Juiste hulp en ondersteuning
De werkwijze en het doel van het Sociaal 

Wijkteam is voor de medewerkers voor vol-

wassenen hetzelfde als voor de medewerkers 

Jeugd: de juiste ondersteuning bieden. “Of je 

nu jonger of ouder dan 18 bent; wij zijn er om 

je naar de juiste hulp toe te leiden. Hoe eerder 

hoe liever. Want voorkomen is nog steeds 

beter dan genezen”, zegt Marleen. 

Maakt u zich zorgen over iemand? Of wilt u 

zelf zorg en ondersteuning? Het Sociaal Wijk-

team is iedere dag telefonisch bereikbaar via 

14 035. U kunt ook een mail sturen naar

sociaalwijkteam@wijdemeren.nl. Of ga naar 

https://formulieren.wijdemeren.nl/Hulpvraag.

Wijdemeren
informeren

Energietips!

Wilt u energie besparen? Kijk op ecwijdemeren.nl 

voor tips of kom naar het spreekuur.

Bekendmakingen

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

28 september 2022

Kort

Informatiemarkt 
Oostelijke Vechtplassen 
op 11 oktober

  ‘Wij zijn er om je naar de juiste hulp te leiden’  

Mooie Insta-foto gemaakt van ons 

Wijdemeren? #mooiwijdemeren

>     Stop met roken!
Stoppen met roken kan lastig zijn, maar zelfs als 

je heel veel rookt, of als je heel lang hebt gerookt, 

kan het. Stoptober is samen 28 dagen niet roken 

in oktober. In de afgelopen jaren hebben meer 

dan 400.000 rokers met elkaar bewezen dat 

Stoptober werkt. Samen stoppen is niet alleen 

leuker, je houdt het met elkaar ook beter en lan-

ger vol! Schrijf je in op stoptober.nl en download 

de app. Als je de Stoptober App gedownload 

hebt, ontvang je elke dag positieve berichten die 

je aanmoedigen en helpen om je stoppoging vol 

te houden, ook als het even wat minder gaat.

>     Fietscoördinator 
De Oekraïense vluchtelingen willen graag fietsen, 

maar zijn (nog) niet allemaal in het bezit van een 

fiets.  We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger 

die dit wil coördineren. Het gaat om het coördi-

neren van de volgende taken:

• Inzameling   • Opknappen   • Distributie

Voor vragen, meer informatie en aanmelden kunt 

u contact opnemen met: Simone van der Sluijs, 

sociaal makelaar, via s.vandersluijs@wijdemeren.nl. 

>     Presentatie de Meenthof
Het beeldkwaliteitsplan van winkelcentum de 

Meenthof in Kortenhoef is klaar. Geïnteresseerden 

uit Kortenhoef en bezoekers van het winkelcen-

trum zijn van harte welkom om dinsdag 11 oktober

in cultureel centrum De Blinker een bijeenkomst 

over de toekomst van het winkelcentrum bij 

te wonen. Die duurt van 19.15 tot 21 uur. Naast 

het beeldkwaliteitsplan komt de indeling van de 

openbare ruimte aan de orde en te maken keuzes 

over groen, parkeren en verkeer. Belangstellenden

wrdt verzocht zich voor 7 oktober aan te melden 

door een e-mail te sturen aan:

meenthof@wijdemeren.nl o.v.v. ‘deelname 

bijeenkomst Meenthof oktober 2022’. Vermeld in 

de mail uw naam, adres en e-mailadres.

>     Uw huis een groen voorbeeld?
Heeft u uw huis goed geïsoleerd en/of duurzaam 

verwarmd? En wilt u dat laten zien tijdens de 

duurzame huizenroute Wijdemeren? Meldt u dan 

aan als voorbeeldhuis! De duurzame huizenroute.

Wijdemeren wordt georganiseerd in de Nationale

Klimaatweek van 31 oktober tot en met 6 novem-

ber. In deze week stelt u uw duurzame huis open

voor medebewoners uit Wijdemeren. Ook vertelt

u bezoekers over de verduurzaming van uw wo-

ning. U kunt zich aanmelden via energiecoöperatie

Wijdemeren info@ecwijdemeren.nl. De energie-

coöperatie komt dan graag langs voor een 

interview en een foto. Kijk voor meer informatie 

op https://www.ecwijdemeren.nl. 



Het programmabureau Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen organiseert op 
11 oktober een algemene informatie-
markt over actuele projecten. De markt 
vindt plaats in de voormalige NH-kerk 
aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U 
kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen-
wandelen. U bent van harte welkom. 

Naast algemene informatie over de aanpak 

besteden we ruim aandacht aan de projecten 

die momenteel in voorbereiding of in uitvoe-

ring zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als 

de leefomgeving van moerasvogels, ontwik-

kelen van nieuwe natuur, het vergroten van 

het aanbod voor waterrecreatie, het herstellen

van legakkers, de aanleg van faunapassages, 

de aanpak van exoten, het toekomstbeeld 

dat we hebben voor recreatie in 2030, het 

beheren van de ganzenpopulatie en nog 

veel meer. De betrokken projectleiders zijn 

aanwezig om tekst en uitleg te geven en met 

u van gedachten te wisselen. 

Status aparte: Baggeren
Voor het baggerproject dat binnenkort in 

uitvoering gaat, zullen we buiten een aparte 

tent plaatsen.

We hebben aannemer Beens Dredging uit-

genodigd om bewoners en andere belang-

hebbenden te vertellen over de aanpak, de 

eventuele hinder en de maatregelen die we 

nemen om die hinder te voorkomen.

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek 

en beschermd natuurgebied met veel ruimte 

voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook 

met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen 

samen om de natuur te versterken, de water-

kwaliteit te verbeteren en de recreatiesector 

te moderniseren. Met de Aanpak Oostelijke 

Vechtplassen wordt een aantrekkelijk en toe-

gankelijk landschap gecreëerd waar natuur en 

recreatie elkaar versterken.

Kom naar de informatiemarkt Oostelijke Vechtplassen!

De gemeente Wijdemeren doet mee 
aan een proef gestart om digitaal een 
rijbewijs aan te vragen. De minister van 
Infrastructuur en Waterschap heeft 
besloten dat dit mogelijk moet zijn voor 
alle inwoners van Nederland.

Vanaf 1 oktober 2022 is het mogelijk om uw 

rijbewijs ook online te regelen via de website 

van het RDW. U kunt uw bestaande rijbewijs 

verlengen of uitbreiden met een categorie. 

Het verlengen van uw bestaande rijbewijs is 

ook mogelijk met een door het CBR afgege-

ven geldige gezondheidsverklaring. 

Het werkt als volgt:
• U laat een pasfoto maken door een erkende 

  RDW-fotograaf (Zie de website van het RDW).

• De fotograaf stuurt uw pasfoto en handteke-

  ning digitaal naar het RDW.

• U ontvangt per e-mail een bevestiging van 

  het RDW.

• U vraagt uw verlenging of uitbreiding online 

  aan via de website van het RDW. 

• U kunt uw rijbewijs na 2 werkdagen ophalen 

  op het gemeentehuis.

Heeft u vragen, neem dan contact met

burgerzaken, bereikbaar op 14 035.

Digitaal rijbewijs aanvragen

De overheid verhoogt de eenmalige 
energietoeslag van 800 euro naar 
1300 euro. Dat betekent dat inwoners 
met een inkomen tot 120 procent van 
het sociaal minimum nog eens 500 
euro gaan ontvangen. De gemeente 
probeert dit voor eind september te 
doen.

Heeft u de eerste toeslag van 800 euro al 

aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks 

te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de 

extra toeslag van 500 euro krijgt.

Toeslag aanvragen
Heeft u de eenmalige energietoeslag van 800 

euro nog niet ontvangen? Maar denkt u wel dat 

u er recht op heeft? Dan kunt u de energietoe-

slag aanvragen. Via de website of schriftelijk.

U kunt de energietoeslag aanvragen via het 

aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/

aanvragenenergietoeslag. Wilt u de aanvraag 

liever schriftelijk doen? Bel dan naar de ge-

meente voor een aanvraagformulier: telefoon-

nummer 14 035.

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes 

van mensen die zeggen dat u recht hebt op 

energietoeslag. En die uw gegevens vragen. 

Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht 

heeft op energietoeslag? Neem dan contact 

op met uw eigen gemeente.

Extra energietoeslag komt eraan

Wijdemeren
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Is er thuis te weinig geen geld om mee 
te kunnen doen aan activiteiten als 
zwemles, muziekles, fitness, voetbal,
theater- of dansles? Doe dan een aan-
vraag bij het Jeugd- of olwassenen-
fonds Sport & Cultuur.

Het Jeugd- en Volwassenenfonds wil dat 

iedereen mee kan doen met sport en cultuur. 

De aanvraag loopt altijd via een intermediair, 

zoals een leerkracht, buurtsportcoach of 

maatschappelijk werker.

Hoe werkt het?
U neemt contact op met de intermediair voor 

Wijdemeren door een mail te sturen naar 

noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl 

(voor kinderen) of

noord-holland@volwassenenfonds.nl (voor 

volwassenen.

De intermediair doet vervolgens een aanvraag. 

Na ongeveer drie weken hoort u of uw 

aanvraag is goedgekeurd. Als uw aanvraag 

goedgekeurd is, kunt u zichzelf of uw kind(e-

ren) aanmelden bij de sportclub, buurthuis of 

andere locatie waar de activiteit plaatsvindt.

Het Jeugd- en Volwassenenfonds betaalt de 

contributie en/of materiaalkosten direct aan 

de sportclub of andere aanbieder.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur op https://jeugdfondsspor-

tencultuur.nl/fondsen/noordholland/  

Kijk voor meer informatie over het Volwasse-

nenfonds Sport en Cultuur op https://www.

volwassenenfonds.nl/deelnemers/wijdemeren

Sport en cultuur voor kinderen

Medische keuring rijbewijs
Een medische keuring voor het verlengen 

van uw rijbewijs is nodig als u 75 jaar of 

ouder bent, u een zogeheten groot rijbewijs 

(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of als u 

om medische reden een arts moet bezoe-

ken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg 

Rijbewijskeuringen medisch laten keuren 

voor de verlenging van hun rijbewijs.

Dit kan op 5 oktober, 2 november en

30 november in het gemeentehuis in

Loosdrecht. Automobilisten van 75 jaar en 

ouder betalen € 50,00. Voor houders van 

rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u 

uitsluitend maken via RegelZorg,

www.regelzorg.nl of tijdens kantoorure

 via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- langs de Herenweg en achter Oud-Loosdrecht-

   sedijk 112a te Loosdrecht: aanleggen dammen

   en natuurvriendelijke oevers,

   zaaknummer Z.72481 (07.09.22)

Breukeleveen
- Herenweg 21: aanpassen steigers,

   zaaknummer Z.74616 (21.09.22)

- Herenweg 28: kappen boom,

   zaaknummer Z.74511 (21.09.22)

Kortenhoef
- Kerklaan 47: verwijderen draagmuur,

   zaaknummer Z.74379 (13.09.22)

- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.74325 (10.09.22)

- Zandheuvel 12: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74458 (16.09.22)

- Zuidsingel 40a: maken uitbouw en opbouw, 

   zaaknummer Z.74486 (20.09.22)

Loosdrecht
- Bremlaan 12: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74378 (13.09.22)

- Horndijk 25: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74510 (20.09.22)

- Lindelaan 5: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74404 (14.09.22)

- tegenover Moerbeilaan 22: kappen boom, 

   zaaknummer Z.74513 (21.09.22)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: kappen 

   zes bomen en maken uitweg,

   zaaknummer Z.74346 (12.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 195: verbouwen 

   woning, zaaknummer Z.74524 (21.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: uitbreiden snack-

   bar, realiseren dakterras en vernieuwen terras-

   afscheiding, zaaknummer Z.74408 (14.09.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89a, verbouwen

   woning, zaaknummer Z.74456 (16.09.22)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9a: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74330 (13.09.22)

- Slotlaan 4a: kappen boom,

   zaaknummer Z.74512 (21.09.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- grenzend aan de Muyeveldsche Wetering, 

   LTD sec. E, nr. 1635: gedeeltelijk ophogen 

   perceel met slib uit de Loosdrechtse Plassen, 

   zaaknummer Z.73170 (16.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen goot-

   hoogte, zaaknummer Z.73342 (09.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen

   woning, zaaknummer Z.72464 (12.09.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestem-

   mingsplan Loosdrecht JazzFestival voor een 

   periode 5 jaar, zaaknummer Z.74205 (09.09.22)

- Rading 34: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73252 (09.09.22)

- Rading 36: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73253 (09.09.22)

- Trekpad 17: vernieuwen beschoeiing en

   plankier, zaaknummer Z.74091 (16.09.22)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 17: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.73372 (09.09.22)

- Vreelandseweg 62: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.74092 (16.09.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Zuidereinde 52b: uitbreiden woning met kap, 

   zaaknummer Z.73466 (13.09.22)

Loosdrecht
- ‘t Jagerspaadje 22: aanleggen twee

   padelbanen, zaaknummer Z.73363 (09.09.22)

> Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

- ’t Jagerspaadje 24b te Loosdrecht: plaatsen 

   tijdelijk seizoensgebonden blaashal,

   zaaknummer Z.74282

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

> Rectificatie
Op 14 september publiceerden wij een 

verleende omgevingsvergunning voor het 

verplaatsen paviljoen en bijgebouw op 

t Jagerspaadje 26 te Loosdrecht. Dit moet

echter een aangevraagde omgevingsvergun-

ning zijn en besluit moet nog worden genomen. 
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COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
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Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.00 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
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Beeldvormende sessie 
Datum: dinsdag 4 oktober 2022
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Raadszaal

1.   Opening

2.   Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen 

      (Paul Portheine gem. Wijdemeren)

3.   Plan van Aanpak Beleidsplan Integraal Beheer

      (Jos van de Griend gem. Wijdemeren)

4.   Presentatie Cyber Adviseurs beeldkwaliteit, beheerkosten 

      en beheerscenario’s 

      Bas Rutten Cyber Adviseurs)

5.   Sluiting

De bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie 

kunt u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’). (alleen audio)

Agenda beeldvormende sessie

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
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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

De afgelopen weken neemt het aantal
woninginbraken in Kortenhoef toe. 
Woninginbraken zijn ingrijpende
gebeurtenissen die emotioneel veel
impact kunnen hebben op de bewoners.
Daarnaast wordt het veiligheidsgevoel 
aangetast. Politie en boa’s nemen de 
toename van de inbraken serieus.
Ze zijn extra alert en hebben de
surveillance verhoogd. 

Wat kunt u zelf doen?
Ook uzelf kunt het de inbrekers zo moeilijk 

mogelijk te maken om in te breken in uw 

woning. 

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. 

• Zorg ervoor dat uw huis er bewoond uit ziet. 

  Laat bijvoorbeeld een lamp aan als het

  donker is wanneer u niet thuis. 

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u 

  maar even weg bent. 

• Leg kostbare apparatuur uit het zicht van

  inbrekers. 

• Verstop geen huissleutels onder een deurmat

  of in een bloempot. Dit zijn voor inbrekers 

  geen ‘geheime’ plekken.

• De laatste, maar niet de minste tip: let goed 

  op elkaar en bel altijd 112 bij een verdachte

  situatie. Een grote sociale controle is erg 

  belangrijk voor het tegengaan van

  woninginbraken.

Toename woninginbraak Kortenhoef
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Foto van de Week

Het terrein van de voormalige wasserij De Lelie aan het Zuidereind te ’s-Graveland wordt omgetoverd tot een prachtige woonlocatie (foto: Ton Keizer)
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Joke Visser Buur van het Jaar
NEDERHORST DEN BERG
Joke Visser (64) uit Ne-
derhorst den Berg is Buur 
van het Jaar 2022. Dit werd 
onthuld op zaterdag 24 
september tijdens de Na-
tionale Burendag. Sociaal 
Projectleider Ilse Schrijver 
van Woningcorporatie Het 
Gooi en Omstreken over-
handigde De Buur van het 
Jaar Award

Huurders van Het Gooi en 
Omstreken konden tot 5 sep-
tember hun favoriete buur-
man of buurvrouw nomineren. 
Paulien van Voorst zag de 
oproep en nomineerde direct 
buurvrouw Joke met een bij-
zondere reden.

Weggeefhoek Gooi en
Vechtstreek
Joke is al 13 jaar het gezicht 
van de Weggeefhoek Gooi- 
en Vechtstreek. Samen met 
25 vrijwilligers onder wie 
Paulien en buurvrouw Mai-
gret verdeelt de weggeefhoek 
voedselpakketten en allerlei 
andere spullen voor mensen 

die het hard nodig hebben 
door bijvoorbeeld financieel 
uitdagende omstandigheden. 
“Joke verdient het echt om in 
het zonnetje gezet te worden 
met alles wat ze doet voor 
anderen”, vertelt Paulien, die 
zelf ook een helpende hand 
biedt bij de organisatie van de 
weggeefhoek en ook zelf hulp 
van Joke heeft gekregen. “Ze 
voelt als een tweede moeder 
voor mij.”

Blij verrast
Voor Joke is het niet meer 
dan vanzelfsprekend om voor 
anderen klaar te staan. Ze 
is dan ook blij verrast met 
de titel ‘buur van het jaar’ ”Ik 
kom uit Arnhem, daar ben ik 
gewend om elkaar te helpen 
in de buurt waar ik woonde. 
Daarnaast heb ik zelf ook ar-
moede gekend, dus ik weet 
hoe moeilijk het kan zijn om 
hulp te vragen.” In de weg-
geefhoek komen vraag en 
aanbod van spullen samen. 
“We helpen ongeveer 40 tot 
50 gezinnen per week. Ik pro-
beer vanuit huis zoveel moge-

lijk te doen wat lukt in verband 
met mijn gezondheid.” Naast 
de weggeefhoek kan je ook 
altijd bij Joke terecht voor een 
praatje, kopje koffie en past 
ze met alle plezier op je huis-

dier. “Ik pas nu op de vogels 
van de buren die op vakantie 
zijn”, vertelt Joke terwijl ze 
naar de kooi in de hoek van 
de woonkamer wijst.

Joke is er voor iedereen.

Meer informatie over de weg-
geefhoek? Zie facebook.com/
weggeefhoekgooi-envecht-
streek

Overtredingen vastgesteld bij controles
WIJDEMEREN
Tijdens een integrale actie 
in de gemeente Wijdeme-
ren zijn begin september 
bij vier bedrijven contro-
les uitgevoerd, gericht op 
toezicht, handhaving en 
ondermijning. Daarbij zijn 
een aantal overtredingen 
vastgesteld.

Het gaat om bouw- en milieu-
voorschriften, arbeidsom-
standigheden en vermeend 
bezit van gestolen goederen. 
Burgemeester Crys Larson: 
“Deze integrale actie was 
weer zeer succesvol. 

Het blijkt iedere keer weer 
dat de samenwerking met 
alle partijen heel goed werkt. 
Iedereen werkt vanuit haar ei-
gen expertise samen om on-
dermijnende activiteiten aan 
te pakken in onze gemeente. 
Het is nodig dat we hier met el-
kaar zeer waakzaam op zijn.” 
Deze controle is een samen-
werking tussen het Bestuurlijk 
Interventieteam (BIT), de poli-
tie, de gemeente Wijdemeren, 
Liander, de omgevingsdienst, 

de RIEC en het UWV.

Wat er aan het licht kwam
De vermeende gestolen goe-
deren zijn geconstateerd in 
een garage in Ankeveen. De 
politie zal dit verder onder-
zoeken. Verder zijn in een 
andere garage overtredingen 
geconstateerd aangaande 
milieu- en bouwvoorschriften. 
De gemeente gaat hier samen 
met de ondernemers over in 
gesprek om de overtredingen 
te herstellen. De Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit 
zag dat er bij een horecagele-
genheid in Ankeveen meerde-
re hygiënevoorschriften niet 
werden nageleefd.

Gevaren voor ondernemers
Criminelen maken graag ge-
bruik van auto(verhuur)bedrij-
ven. Om bijvoorbeeld geld wit 
te wassen, om anoniem rond 
te rijden in een auto die niet 
op hun naam staat of voor het 
laten inbouwen in auto’s van 
verborgen ruimtes om geld, 
drugs of wapens te vervoe-
ren. Autobedrijven faciliteren 
(onbewust of bewust) deze 

criminele activiteiten en zijn 
een belangrijke schakel tus-
sen de onder- en bovenwe-
reld.

Gevolgen
Hetzelfde geldt voor de hore-
cabranche die vaak nog niet 
weerbaar genoeg is tegen 
deze vormen van criminaliteit.

Als ondernemer kan het in 
zee gaan met criminelen ver-
regaande gevolgen hebben. 
Daarbij valt te denken aan:

Criminelen schuwen geweld, 
afpersing en liquidaties niet; 
Als ondernemer betrokken ra-
ken bij strafbare feiten en een 
slechte reputatie krijgen; Cri-
minelen dumpen de gehuurde 
auto of steken deze in brand; 
Risico op beslaglegging door 
de Belastingdienst, strafrech-
telijke vervolging, boetes en 
sluiting van het bedrijfspand

Wat kunt u doen tegen on-
dermijning?
Door ondermijnende crimi-
naliteit gezamenlijk aan te 
pakken, kan de overheid niet 

alleen strafrechtelijk vervol-
gen, maar ook illegaal ver-
kregen vermogen afpakken, 
panden sluiten, huurcontrac-
ten opzeggen en jongeren 
behoeden voor een criminele 
loopbaan. Zo maakt de over-
heid wijken en buurten weer 
veiliger. Ziet, hoort of ruikt u 
onraad? Meld het. Altijd. Bel 
112 als elke seconde telt en 

0900-8844 bij geen spoed, 
wél politie. Melden kan ook 
anoniem via het meldpunt 
Meld Misdaad Anoniem. Bel 
dan 0800 -7000 of vul online 
het meldformulier in.

Foto: JenV
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✔ 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

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

Bezoek onze showroom of bel:
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Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
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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

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

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit DS703Easysit D02 Easysit D82Easysit D150 Easysit D83

MEGA INRUIL
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit B80B80 Easysit D62Easysit F35 Easysit D81 Easysit D65
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Aftrap Jeugd Schaatsen Loosdrecht
Door: Marysia van der Vliet

LOOSDRECHT
Vorige week zaterdag 
heeft de jaarlijkse aftrap 
van het nieuwe schaats-
seizoen van Jeugd 
Schaatsen Loosdrecht 
(JSL) weer plaats gevon-
den in sporthal Eikenrode. 

Hoewel sommige mensen 
nog hopen op mooie nazo-
merdagen, zijn wij al volop 
bezig met de voorbereidingen 
voor het schaatsen en kunnen 
wij niet wachten om weer het 
ijs op te gaan.

Bij binnenkomst waren er veel 
gespannen maar vooral ook 
blije gezichten. Zoals elk jaar 
starten wij met onze introduc-
tiemiddag. Dit is om de nieu-
we kinderen vast kennis te 
laten maken met hun groepje 
en hun leiders. Dit jaar zijn er 
maar liefst 70 nieuwe kinde-
ren. Een grote aanwinst voor 
onze schaatsvereniging, waar 
we erg blij mee zijn. Aan het 
begin van de middag kregen 
de kinderen kort wat informa-

tie. Hierin werd verteld wat de 
kinderen een beetje kunnen 
verwachten zoals het Sinter-
klaasschaatsen en de Elfste-
dentocht. Maar ook aan welke 
regels we ons moeten hou-
den. Daarna was het tijd voor 
de kinderen om hun groepje 
en leiders te leren kennen. 
Hiermee gingen ze samen 
naar de gymzaal.

Schaatsspellen
In de gymzaal stonden er 
schaatsspelletjes klaar, die de 
groepjes samen gingen doen. 
Van een warming-up naar 
schaatssprongen of estafette 
en nog veel meer. Een leuke 
manier om kennis te maken 
met je groepje en de leiders. 
Na afloop gingen er blije en 
rode gezichten de deur uit! 
Wederom een geslaagde dag.

Zaterdag eerste les
Op 1 oktober begint dan de 
eerste les op het ijs. Elke za-
terdag vertrekken er 3 bussen 
naar de ijsbaan in Utrecht. Na 
2 coronajaren, waarin hopen 
we dat dit seizoen als van-
ouds door te gaan.

Ben je nou benieuwd hoe 
deze schaatslessen gaan? 

Dan ben je uiteraard altijd 
welkom om te komen kijken 
op de ijsbaan. Wij zijn nog op 
zoek naar wat extra handen 
en kunnen altijd invallers ge-
bruiken. Meld je dan bij ons 
aan door een mail te sturen 
naar ledenadministratie@
jeugdschaatsenloosdrecht.nl 
en wie weet tot op de ijsbaan!

Nilo viert 60-jarig bestaan
Door: Linda Spil

LOOSDRECHT
Eindelijk kon het dan 
groots gevierd dat gymver-
eniging Nilo in 1961 is op-
gericht. Op zaterdag waren 
alle leden uitgenodigd. In 
de sporthal was een grote 
vierkante Air floor neerge-
legd en stonden alle turn-
toestellen uit.

Na een welkom startte het 
programma met de warming 
up gevolg door een workshop 
acrogym, turnen, glitter tattoos 
en ludieke spelletjes. Hierna 
kregen alle turtntoppers een 
prachtig T-shirt ter ere van het 
jubileum. Met dank aan onze 
sponsor MKB- artikelen, die 
de huur van de airfloor en de 
kosten van de shirts op zich 
had genomen.

Aansluitend werd de Nilo Yell 
aangeleerd en werden de 
winnaars van de turnpakjes 
ontwerpwedstrijd bekend ge-
maakt (na een democratische 
stemming door de turntoppers 
zelf). Waarna het tijd was voor 

frites, een snackje met een 
lekker schepijsje.

Ontbijt in sporthal
Na het eten volgde het hila-
rische chaosspel en werden 
rond 19:30 uur de leden tot 
8 jaar opgehaald, maar niet 
zonder dat deze ouders de 
Acrogym demo hadden gezien 

en de Nilo Yell hadden ge-
hoord! Voor de oudere meiden 
volgde het Escape roomspel, 
dat ging de meiden ook goed 
af en de code werd gekraakt. 
Dat kwam goed uit, want de 
Neon disco stond op het pro-
gramma. Versierd met glow in 
the dark prullaria werd er heer-
lijk gedanst en polonaise ge-

lopen. Maar de vermoeidheid 
sloeg toe en vanuit de slaap-
zak op de grote airfloor, werd 
er toen gekeken naar de turn-
film op het grote doek. Voor 
sommigen het moment om 
lekker in slaap te vallen, voor 
anderen nog niet. Op zondag-
ochtend werd er na het ontbijt, 
met brood van Bakker Jeroen, 

wederom geturnd en werd de 
demo aangepast. Ook nu kre-
gen de ophalende ouders een 
mooie Acro demo te zien en 
klonk de Nilo Yell. Het was het 
einde van een zeer geslaagd 
jubileumfeest, waar leden en 
leiding hebben genoten met 
elkaar.
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Spinnenmaand
Ken je dat? Je stapt ’s och-
tends de deur uit en nog vóór je 
het tuinpad af bent, zit je onder 
de kleverige spinnenwebben. 
Of: je zit rustig op de bank als 
er een grote huisspin de woon-
kamer oversteekt. Mocht je 
eerste reactie zijn om naar de 
stofzuiger te hollen, lees dan 
eerst even dit stukje.

September en oktober zijn 
echte spinnenmaanden. Het 
lijkt alsof er in de herfst veel 
meer spinnen zijn dan in an-
dere seizoenen, maar dat klopt 
niet. We zién ze alleen vaker! 
In de herfst gaan de mannetjes 
(huis)spinnen namelijk op zoek 
naar een geschikt vrouwtje om 
te paren. Het vrouwtje legt ver-
volgens de eitjes in een cocon 
op een beschut plekje. Als de 
eitjes in het voorjaar uitkomen, 
leven de jonkies een verbor-
gen leven tot de volgende 
herfst. De spinnen die nu door 
ons huis wandelen, waren dus 
waarschijnlijk al langer huis-
genoot, maar zijn deze herfst 
volwassen en groot geworden.

Ook buiten in onze tuinen en in 
de natuur zijn de jonge spinne-
tjes inmiddels volwassen ge-
worden. Het vrouwtje kruisspin 
is nu op haar allerdikst, omdat 
de eitjes in haar achterlijf -na 
de paring- gaan ontwikkelen. 
Nog een reden waarom we 
buiten meer spinnen zien: de 
spinnenwebben zijn door de 
dauw veel beter te ontdekken. 
Prachtige kunstwerkjes vol 
dauwpareltjes, die schitteren in 
het herfstlicht.

Niet iedereen is dol op spin-
nen. Helaas, want 
spinnen hebben een 
belangrijke functie 
in het ecosysteem. 
Als onderdeel van 
de voedselketen 
zijn ze voer voor vo-
gels, vleermuizen, 
wespen en andere 
grote insecten. Zelf 
eten spinnen een 
hele hoop insecten, 
die voor de mens 
behoorlijk hinderlijk 
kunnen zijn. Denk 
aan: fruitvliegjes, pa-

piervisjes of de motten uit jouw 
kledingkast.

Beste remedie om over een 
afkeer voor spinnen te komen 
is om eens goed te kijken hoe 
mooi die dieren eigenlijk zijn. 
Tijdens een roeitocht in Bots-
hol kwam ik onlangs de wes-
penspin, ook wel tijgerspin 
genoemd, tegen. Wat een be-
auty! Met zo’n naam kun je zelf 
wel verzinnen hoe deze spin 
eruitziet. Als je een plekje weet 
waar wespenspinnen zitten, 
is het leuk om in de winter op 
zoek te gaan naar de eicocons 
(alléén kijken!). Die van de 
wespenspin zijn zo groot als 
een golfbal en hebben, net als 
de spin, een gestreept patroon.

Zoeken naar een kruisspin kost 
nauwelijks moeite en levert ook 
een bijzonder schouwspel op. 
Het meest opvallende aan een 
kruisspin is natuurlijk het kruis 
op het achterlijf. In feite zijn 
dit parelachtige vlekjes die sa-
men op een kruis lijken. Neem 
eens de tijd om te kijken hoe 
een kruisspin een web maakt. 
Spinklieren in het lichaam ma-
ken een soort vloeibare zijde 
aan, die de spin via de spinte-
pels met haar achterpoten naar 
buiten trekt. De sterkte van zo’n 
zijdedraad is te vergelijken met 
staaldraad van dezelfde dikte.

Moraal van dit verhaal: spinnen 
zijn fascinerende, prachtige en 
nuttige schepsels die het niet 
verdienen om in een stofzui-
gerzak of toiletpot te eindigen. 
Toch?

Achter de schermen van 5 kunstenaars op 
Kortenhoefsedijk
KORTENHOEF
In deze tijd merk je dat veel 
mensen geïnteresseerd 
zijn in kunst. Ondanks dat 
het museumbezoek door 
de corona is teruggelopen, 
zien we bij de grote musea 
toch nog altijd veel men-
sen. Ook krijgen we nog 
altijd met de KunstRonde 
en Kunstroute veel be-
zoekers. Opvallend is dat 
men geen idee heeft wat 
er voor proces achter de 
kunstwerken heeft plaats 
gevonden.

Daarom is het des te leuker 
dat er dit keer geen opgeruimd 
atelier of studio te bezichtigen 
is, maar de toeschouwer bin-
nen komt in een ruimte waar 
gewerkt wordt. Geen verftubes 
keurig in een bakje in een kast, 
geen spatels en boetseerklei 

in een hoekje, geen stoffen 
netjes opgeborgen en geen 
muziek zachtjes kabbelend op 
de achtergrond in een studio. 
Nee, juist deze dag wordt er 
geschilderd, geboetseerd, ge-
componeerd en gestoffeerd. 
Wij doen graag onze deuren 
open om mensen mee te la-
ten genieten in het proces van 
inspiratie tot uiteindelijk werk-
stuk.

De kunstenaars hebben hun 

ateliers en studio’s op de Kor-
tenhoefsedijk in Kortenhoef op 
zondag 2 oktober van 12.00 – 
17.00 uur. Toegang is gratis. 
Wie doen er mee?

Henk Ravenhorst, Atelier 85K 
souterrain; Angelo van den 
Burg, Studio Music in Color 
85K; Yvonne de Boer, Brokaat 
85C; Hanke Wiegand, Studio 
Hankewi 85G; Ingrid Jansen, 
Atelier Art to Join, 85D.

   

Wijn is gevangen zonlicht

Door: Sijmen Brandsma

Onze Solaris-druiven hebben 
deze zomer heel veel zonlicht 
gevangen en zijn twee weken 
geleden, net voor het grote 
feest, geoogst. Dat oogsten 
is een spannend gebeuren. 
Onze vaste wijngaard vrijwil-
ligers komen vroeg om alvast 
de blauwe netten omhoog te 
hangen. Die hebben de drui-
ven beschermd tegen de vo-
gels. Om 09.00 uur is dan de 
groep oogsters van die och-
tend binnen gedruppeld en 
krijgt van Didi instructie hoe er 
geplukt gaat worden. Wat mag 
wel en wat perse niet in de 
kratten. Daarna verdwijnt men 

tussen de rijen en is het ineens 
stil, niemand te zien. Meestal 
plukt men voor de gezelligheid 
twee aan twee, de volle kisten 
worden opgehaald en door 
Sissie nagekeken en afgewo-
gen voordat ze in de aanhan-
ger verdwijnen. Door het grote 
aantal plukkers en de goede 
kwaliteit druiven waren we al 
om 12 uur klaar en gingen we 
aan tafel voor de lunch met 
een glaasje wijn van verleden 
jaar. Het weekend stonden de 
druiven, 850 kg, veilig op de 
tuin in de koelcel en maandag 
brachten we ze naar Nijkerk. 
Daar wordt in wijngaard ‘Aan 
de Breede Beek’ de wijn voor 
ons gemaakt. Dat was voor 

ons een nieuwe ervaring. De 
werkwijze is iets anders dan 
bij `t Heekenbroek waar tot 
nog toe de vinificatie plaats-
vond. De druiven worden eerst 
ontsteeld en dansen dan over 
een sorteertafel waar druifje 
voor druifje nagekeken wordt. 
Met 10 mensen waren we daar 
tot in de middag mee bezig. 
Het kan niet anders dan een 
superwijn worden.

Onze Souvignier Gris- druiven 
mogen nog een paar weken 
hangen. Om ze met het rijpen 
te helpen hebben we het kie-
zelpreparaat uit de biodynami-
sche landbouw gespoten. Ook 
een soort gevangen zonlicht.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

Foto: Wespspin (Katja Hovens)
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Veelbelovende opening Bieblab

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week dinsdag-
ochtend was de officiële 
opening van het Bieblab 
door onderwijswethou-
der Stan Poels en Matthijs 
van basisschool De Ster-
renwachter. Het leek een 
veelbelovende start, want 
de kinderen van groep 4/5 
stonden te popelen om aan 
de slag te gaan.

Koen Smilde, coördinator van 
bibliotheek Gooi en meer, ver-
telt dat het Bieblab een leer- 
en werkplaats is, waar jong 
en oud kennis kan maken met 

allerlei nieuwe technieken. Ex-
perimenteren, programmeren 
en ontdekken. Van 3D printers 
tot robotjes om te programme-
ren. Ook is het een manier om 
de kinderen spelenderwijs in 
aanraking te brengen met digi-
tale vaardigheden, wat is fake 
news en hoe vind ik de juiste 
informatie. De wethouder die 
toegaf dat hij al 61 jaar is, zei 
dat je in zijn jeugd alleen voor 
de boeken naar de bibliotheek 
kwam. Meisje: “Een wat?” “Ik 
bedoel bieb”, vervolgde Poels, 
die verder in het kort uitlegde 
dat een wethouder een goe-
de assistent is van de burge-
meester.

Twee groepen
De leerlingen van Annemarie 
van de Atalanta’s (7-en 8-ja-
rigen) worden in 2 groepen 
verdeeld. Pepijn komt elke 
woensdagmiddag naar de bieb 
aan de Tjalk. Hij is verzot op 
boeken over de natuur en die-
ren. “Ik weet nu wel een beetje 
van het Bieblab, dat knutse-
len lijkt me wel leuk.” Hij be-
gint met een opzoekwedstrijd, 
welk tweetal vindt de meeste 
antwoorden. Steven en Krijn 
zoeken naar de Engelse term 
voor ‘vage logica’, dat blijkt 
‘fuzzy logic’ te zijn. Begeleider 
Saskia ontdekt al snel dat de 
opdrachten pittig zijn. Ze had 
gerekend op een bovenbouw-
groep. Desalniettemin gaan 
de kinderen gretig door. In een 
andere ruimte knippen kinde-
ren monstertjes uit die ze mo-
gen versieren en die aan de 
achterkant worden voorzien 
van stroomdraadjes die leiden 
naar kleurige led-lampjes.

De volgende Bieblabs: woens-
dag 5 oktober; Green screen; 
maandag 10 oktober, Maak-
dag; woensdag 19 oktober: 
3D-printer. Bieb: Tjalk 41, 
Loosdrecht.

   

Bernard van Beek en de polders
KORTENHOEF
Stichting Kunstbezit 
’s-Graveland organiseert 
de tentoonstelling ‘Het 
polderperspectief van Ber-
nard van Beek’. Van vrijdag 
30 september t/m zondag 
2 oktober te bezichtigen 
in De Oude School, Kor-
tenhoefsedijk 145 te Kor-
tenhoef. Openingstijden: 
11.00 – 17.00 uur. Toegang 
gratis.

Ditmaal staat de bekende 
kunstschilder Bernard van 
Beek (1875-1941) centraal. 
Voor deze unieke tentoon-
stelling zijn bijna 40 schilde-
rijen van Bernard van Beek 
verzameld. De afbeeldingen 
op deze schilderijen vormen 
een unieke weergave van hoe 
Kortenhoef er omstreeks een 
eeuw geleden uitzag.

Haagse school
Talrijke schilders van de be-
roemde Haagse School ont-

dekten rond 1900 het polder-
landschap van Kortenhoef 
als een walhalla voor kunste-
naars. Ook de uit Amsterdam 
afkomstige Bernard van Beek 
was kort na 1900 regelmatig in 
Kortenhoef om er het polder-
landschap als inspiratiebron 
voor zijn schilderijen te ge-
bruiken. Hij ontmoette er zijn 
leermeester Paul Gabriël, die 
rond 1870 als eerste het pure 
polderlandschap van Korten-
hoef als decor voor schilder-
kunst had ontdekt. De Haagse 
School-schilder Paul Gabriël 
wordt daarom als de stam-
vader van de Kortenhoefse 
School beschouwd. 

Bernard van Beek
Bernard van Beek vestigde 
zich in 1911 definitief in Kor-
tenhoef, in een woning c.q. 
atelier aan de Kortenhoefse-
dijk schuin tegenover de kerk. 
In zijn boot trok Bernard van 
Beek er vaak op uit om het 
polderlandschap of plasge-

zichten met penseelstreken op 
zijn schilderdoek vast te leg-
gen. Net als bij Gabriël speelt 
de stijl van de Haagse school 
een belangrijke rol in zijn werk. 
Bernard van Beek staat niet 
bekend als een vernieuwer in 
de schilderkunst. Toch experi-
menteerde hij een enkele keer. 
Zoals in 1915 met ‘Melktijd’. 
Hierin zie je een pointillistische 
stijl (kleine verfstreepjes) met 
invloeden van het luminisme 
(schilderen met lichtinvallen). 
Een pronkstuk van de tentoon-
stelling! U bent van harte uit-
genodigd om de tentoonstel-
ling te bezichtigen. Voor 2 euro 
is er een tentoonstellingscata-
logus verkrijgbaar. Meer info: 
www.kunstwijdemeren.nl

Themaochtend in bieb
LOOSDRECHT
Op woensdag 5 oktober is 
er tussen 10.00 en 12.00 uur 
weer een Themaochtend in 
de Bibliotheek Loosdrecht 
aan de Tjalk 41. Deze keer 
over de kunstenares Maria 
Sibylla Merian.

Ken je de prachtige tekenin-
gen van Maria Sibylla Merian 
uit de 17e eeuw? De kleuren 
spatten van de bloemen af, de 
rupsen en vlinders lijken leven-
secht. Achter deze kleurrijke 
wereld gaat een nog veel in-
teressantere vrouw schuil. Het 
is moeilijk voor te stellen, maar 
slechts 300 jaar geleden werd 
algemeen aangenomen dat in-
secten spontaan voortkwamen 
uit stof, modder of rot vlees. 
Hun reproductie werd als zo 
vreemd en beangstigend er-
varen dat ze bekend stonden 
als beesten van de duivel. Het 
is deels dankzij het werk van 

natuuronderzoeker en illustra-
tor Maria Sibylla Merian dat we 
nu moeten lachen om dat idee.

Tegenwoordig wordt Merian 
gevierd als een van ‘s werelds 
eerste ecologen. Ze wordt be-
wonderd door Sir David Atten-
borough, die haar beschreef 
als een van de belangrijkste 
bijdragers aan de entomolo-
gie, de studie van insecten. 
Haar fantastische bloemen-
prenten uit Suriname werden 
wereldberoemd. Wat dreef 
haar om op latere leeftijd van 
Nederland naar Suriname te 
gaan? En op welke manier 
droeg zij bij aan onze heden-
daagse wetenschap?

Dieuwke Sibylla Maria Aal-
bers, genoemd naar de kun-
stenares, vertelt je er alles 
over tijdens deze themaoch-
tend.

   

Spannende wereldreizen in 
De Dillewijn
ANKEVEEN
Aankomende zondag 2 
oktober kunnen kinderen 
van 4 – 7 jaar een span-
nende reis over de wereld 
maken. Er kunnen maxi-
maal 25 personen per keer 
mee in de bus. Er zijn vier 
voorstellingen: om 12.00 
uur, 13.30 uur, 15.00 uur en 
16.00 uur

Heb je dat altijd al eens willen 
doen? Over bergen en dalen, 
door smalle tunnels en don-
kere bossen in de nacht, en 
zelfs langs de bodem van de 
oceaan? Kom dan naar De 
Dillewijn en maak het allemaal 
mee! De reis gebeurt met een 
oude lijnbus met een interieur 
op kinderformaat. Hij rijdt echt, 
maar na het avontuur blijkt dat 

hij helemaal niet van zijn plek 
is geweest. Voor dit project 
liet Judith Nab zich inspireren 
door persoonlijke herinnerin-
gen aan een reis van een half 
jaar die ze als kind met haar 
ouders en broers maakte. Ze 
maakte animaties van foto’s, 
objecten en vooral landschap-
stekeningen van meer dan 
tientallen meters lang.

   

GooiTV
GooiTV besteedt deze week in 
het politiek-maatschappelijke 
discussieprogramma In Derde 
Termijn aandacht aan de ener-
giearmoede. Veel huishou-
dens, maar ook ondernemin-
gen kampen met torenhoge 
energierekeningen, stijgende 
huurprijzen, hoge inflatie en 
dergelijke. Ruud Bochardt 
praat erover met wethouder 

Barbara Boudewijnse van 
Gooise Meren. In TV Maga-
zine aandacht voor de activi-
teiten van Bussum Cultureel 
en het uitdelen van ijsjes door 
een ijssalon in Bussum. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

Foto: Wethouder Stan Poels (links) en Matthijs openen het Bieblab

Foto: ‘Melktijd’



Open Dag 
Loosdrecht

IKC-WereldWijs

Nederhorst Den Berg

Warinschool

Kortenhoef

De Regenboog

Onderdeel van 
Proceon Scholengroep

scholengroep

Maak 
kennis met 

onze scholen

Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. proceon.nl

9.00 tot 11.30 uur

vrijdag
7 okt.


