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Doortrappen trapt af in Wijdemeren

WIJDEMEREN
Donderdag 9 juli was de af-
trap van het project Door-
trappen in de gemeente 
Wijdemeren. Mensen tot 
hun 100e veiliger te laten 

fietsen, dat is het doel. 
Alle fietsenwinkels in de 
gemeente zijn inmiddels 
ook geïnformeerd over het 
project. De reacties zijn 
positief en fietsenwinkels 
zijn al ambassadeur ge-
worden.

“Sinds de coronaperiode zijn 
nieuwe fietsen niet aan te 
slepen”, aldus Bas van Bike 
Totaal Loosdrecht. Zeker de 
e-bikes hebben gretig af-
trek onder ouderen. Mensen 
moeten weten hoe snel ze 
zijn op een e-bike. Daarom is 
die bewustwording en goede 
voorlichting, zeker voor deze 
doelgroep, zo belangrijk. “Wij 
juichen dit initiatief dan ook 
van harte toe”, aldus Bas.

Officiële aftrap
Donderdag was de officiële 
aftrap van Doortrappen bij 
Bike Totaal Loosdrecht aan 
de Nootweg. Daar kreeg wet-
houder Rosalie van Rijn uit 
handen van buurtsportcoach 
Robin van der Vliet van Team 
Sportservice het officiële be-
wijs van deelname aan Door-
trappen.

Bewegen in de buitenlucht
Vaker de auto laten staan en 
de fiets pakken. Dat is iets 
wat de wethouder steeds va-
ker doet. “Even buiten zijn en 
bewegen is zeker in deze tijd 
zo belangrijk.” Ze overweegt 
zelf ook om een e-bike aan 
te schaffen. “Het is een prima 
manier om je van A naar B te 
verplaatsen en tegelijkertijd 
lekker even in de buitenlucht 
te zijn”, aldus de wethouder.

Fietscheck
Doortrappen is speciaal be-
doeld om ouderen veiliger 
en zekerder te laten fietsen. 
Regelmatig je fiets laten con-
troleren is daar een belang-
rijk onderdeel van. Heeft u 
uw jaarlijkse fietscontrole al 
gedaan? Maak een afspraak 
bij: RS Tweewielers en Bike 
Totaal in Loosdrecht, W.de 
Jongh Rijwielen en Roan 
Tweewielers in Kortenhoef, 
Sil Smit Tweewielers of Kroon 
Tweewielers in Nederhorst 
den Berg.

Team Sportservice zorgt voor 
de uitvoering van het project 
Doortrappen. Denk o.a. aan 
tips bij de aanschaf, fietsles-
sen, valpreventie en leuke 
dagtochten. Voor vragen en 
deelname kan men bij terecht 
bij Robin van der Vliet rvand-
ervliet@teamsportservice.nl, 
buurtsportcoach Team Sport-
service.
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Uw huis verdient 
de hoofdrol! 

Eerlijk verkoop-
advies nodig? 
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Winkelcentrum
HeigalerijAlles wat u nodig heeft

onder één dak!
Van Hogendorplaan 20, 1215 EH Hilversum

Delivino,
whisky specialist met 
groot assortiment aan

wijnen en destillaten uit 
eigen import.

Aanbieding

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62    www.delivino.nl

PINOT GRIGIO
Deze Pinot Grigio „Terre di Romeo“ 
uit onze eigen import komt uit 
Veneto, uit het noorden van Italië. 
Een echte zomerwijn met florale 
tonen en aroma van appels.
Een perfecte wijn om als aperitief
te drinken en bij vis gerechten.

Nu van € 7,95 voor € 6,95
Doosprijs € 39,00

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl
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i.s.m.met uw zorgverzekeraar
 eigen bijdrage 1 hoortoestel

geldig tot 1 augustus

HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

ONZICHTBAAR

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44, 1215 EH Hilversum

Deze week bij Albert Heijn stapelkorting!!!!
Dat is meer kopen,
meer korting.

bijvoorbeeld 
AH braadworst schaal 2 stuks

1 schaal25%
2 schalen50%

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken 8-17 uur          035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             035 - 588 90 60
Receptenlijn 24 uur               035 - 588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen 8-17 uur            035 - 588 90 60
Telefonisch advies 8-17 uur             035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost 
te Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 - 130 96 00.  

Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7   035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
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

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

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Vrijdag - zaterdag 17 en 18 juli:

Wij zijn wegens vakantie gesloten van
maandag 20 juli t/m dinsdag 4 augustus

Echt malse biefstuk bestaat nog!
Bij ons iedere donderdag BIEFSTUKDAG

Malse Biefstuk
Kogelbiefstuk, nog malser

Bieftartaartjes

per stuk
per stuk
4 halen, 3 betalen

€ 2,75
€ 3,50

Sla in voor de vakantie en ontvang bij een besteding 
vanaf 20 euro een LEVERWORSTJE t.w.v. € 3,50 
HELEMAAL GRATIS!
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Reactie op belang Dorpsbelangen
Ingezonden brief

In het Wijdemeers Weekblad 
van 8 juli wordt DorpsBelan-
gen uitgedaagd om te reage-
ren. De heer Brugman, inwo-
ner van Nederhorst den Berg, 
vraagt zich af of de naam 
DorpsBelangen de lading nog 
dekt. Laat ik u gerust stellen, 
dat is een gegeven. Wij zijn 
voor woningbouw voor al onze 
inwoners, of ze nu op het An-
keveensepad wonen of willen 

wonen of elders in onze mooie 
gemeente gehuisvest zijn. 
Onze aandacht gaat uit naar 
onze jongeren die betaalbare 
woonruimte zoeken en naar 
onze gepensioneerden die 
graag kleiner en betaalbaar 
willen genieten van een ge-
varieerd aanbod aan huisves-
ting. De enkeling die het zich 
kan veroorloven om rondom 
zijn of haar huis gronden te 

verwerven en zodanig geïso-
leerd op prachtige locaties te 
verblijven, vinden in ons geen 
tegenstander, doch ook geen 
pleitbezorger. We staan voor 
een aanbod dat bijdraagt aan 
een levendige kern binnen 
onze mooie gemeente Wij-
demeren. Daartoe is ook de 
regel opgenomen dat bij elk 
plan zo mogelijk 35% zal be-
staan uit sociale woningbouw, 

op het Ankeveensepad komen 
6 grondgebonden woningen 
en 3 sociale appartementen 
op het Spieghelhuys, dus dat 
klopt.

Tot slot, wij wonen midden 
in een natuurgebied dat aan 
alle kanten begrensd is door 
regelgeving en belangenorga-
nisaties waar wij als DorpsBe-
langen en ook de gemeente-

raad geen zeggenschap over 
hebben. Binnen de grenzen 
van onze gemeente zoeken 
we dus naar mogelijke zoge-
naamde inbreilocaties en als 
iedereen een klein stukje op-
schuift passen we allemaal! 
Een levendig en leefbaar dorp 
voor iedereen, Daar staat 
Dorpsbelangen voor!
Ria Hennis, raadslid DorpsBe-
langen

   

Reactie op brief Renée Wijnen
Ingezonden brief

U zegt het zelf al, werk aan 
de winkel voor De Lokale 
Partij. Voorop gesteld dat ik 
slechts beschik over beperkte 
verstandelijke vermogens en 
geen inzicht heb in het ge-
meentelijk bestuur heb ik de 
volgende vragen:

1. Hoe kan het dat de ge-
meente besloten heeft dat het 
onderwerp Porseleinhaven 
geheim is? DDR- praktijken 

lijkt mij....

2. Kan een WOB-verzoek hier-
in niet duidelijkheid brengen?

3. Waarom niet zoals in Angel-
saksische landen ‘naming and 
shaming’. Het moet toch te 
achterhalen zijn wie van wel-
ke partij instemming hebben 
gegeven voor de start van dit 
project?

Verhogingen van gemeente-
lijke belastingen en WOZ en 
de inwoners straffen voor het 
debacle van bestuurders on-
genoemd laten? Dan wordt in 
ieder geval duidelijk op wélke 
partij er bij de volgende ver-
kiezingen niet gestemd moet 
worden.

Wat is de ervaring/achter-
grond/expertise van de be-
stuurders die deze beslissin-

gen nemen. Zijn ze hiervoor 
voldoende geëquipeerd?

4. Waarom de grond verkopen 
(waarschijnlijk weer te goed-
koop) als de gemeente dit in 
eigen hand kan houden mid-
dels een DBFM- contract met 
een bouwer? Geen geld voor-
schieten, (25) x-jaren afbeta-
ling, geen overschrijdingen, 
geen latere oplevering gere-
geld in contractuele boetes. 

Risico’s uitonderhandeld wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
Is dit traject al onderzocht?

Ach ja ik ben maar een onwe-
tende buitenstaander die niet 
snapt hoe de raderen van de 
ambtenarij werken....

Pieternel Valderpoort

   

Het nieuwe vergaderen gaat door
Olivier Goetheer ‘Foutenfestival’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Misschien is het aan uw 
aandacht ontsnapt, maar 
sinds oktober is de werk-
wijze van de lokale politiek 
veranderd. De gemeente-
raadsleden, het college 
van B&W en de ambte-
naren zijn samen met de 
griffiers Debby de Heus en 
Harm Steijn bezig met ‘het 
nieuwe vergaderen’. On-
langs besloot de gemeen-
teraad om dat experiment 
met een half jaar te verlen-
gen.

Nieuw
Dit zijn de meest in het oog 
springende veranderingen: om 
de commissievergaderingen 
in te korten, dienen de leden 
van tevoren schriftelijk tech-
nische vragen in. Die worden 
beantwoord vóór de commis-
sievergadering. Er zijn drie 
commissies, Maatschappelij-

ke en Sociale Zaken, Ruimte 
en Economie, en Bestuur en 
Middelen (naast diverse ande-
re overleggroepen). Om een 
belangrijk onderwerp beter uit 
te lichten, worden er beeldvor-
mende en oriënterende ses-
sies gepland, zonder politiek 
oordeel. Tijdens vergaderin-
gen letten voorzitters streng 
op een onderscheid tussen 
politieke vragen en een stand-
punt in de tweede fase.

Elke burger mag in 5 minu-
ten zijn of haar mening geven 
over een onderwerp. Ook over 
onderwerpen ‘vreemd aan de 
agenda’. Als men het globaal 
eens is, dan wordt het een 
‘hamerstuk’ waarover in de 
raad niet meer gediscussi-
eerd wordt. De gemeenteraad 
is vooral bedoeld voor een 
debat over de standpunten. 
Dan kunnen politieke partijen 
komen met amendementen 
(wijzigingen) of moties (nieuw 
voorstel). Over elk voorstel 

wordt gestemd. De woord-
voerders zijn gebonden aan 
een bepaalde spreektijd, dat 
geldt ook voor burgemeester 
en wethouders. Interrupties 
vinden plaats vanachter een 
staande microfoon.

Evaluatie
Een werkgroep van alle zes 
partijen heeft het model ‘nieu-
we vergaderen’ opgezet. Ui-
teraard met stevige hulp van 
de griffiers die een en ander 
moeten uitwerken in regels. 
Voorzitter is Stan Poels (PvdA/
GrL.) die constateerde dat er 
een duidelijke verandering 
zichtbaar is in de manier van 
vergaderen, maar zoals te 
verwachten in een experiment 
waren er ook de nodige hob-
bels.

Uit een tussentijdse evaluatie 
kwam naar voren dat er zeker 
draagvlak is om met ‘het nieu-
we vergaderen’ verder te gaan. 
De werkgroep concludeert wel 

dat het wenselijk is om de Wij-
demeerse vergadervorm nog 
meer eigen te maken alvorens 
een definitief besluit te nemen. 
Met name de oriënterende en 
beeldvormende fasen zijn in 
het experiment nog niet goed 
uit de verf gekomen.

Foutenfestival
Olivier Goetheer van De Loka-
le Partij opende een frontale 
aanval op het nieuwe verga-
deren. Hij sprak van ‘een fou-
tenfestival’. Hij wilde de regels 
nog tijdens het experiment 
veranderen. Of nog liever di-
rect stoppen. Volgens hem 
werden de inwoners niets wij-
zer van het nieuwe systeem. 
Hij was de enige, de andere 
woordvoerders vonden dat 
een verlenging van een half 
jaar op z’n plaats was. Het bij-
zondere is dat zijn partijgenoot 
Margriet Rademaker van harte 
deelneemt aan de werkgroep 
(zij kwam niet aan het woord). 
Er moesten nog ‘puntjes op de 

i’ worden gezet (Myriam Kooij, 
D66), de ‘kinderziektes’ moes-
ten eruit worden gehaald (JW 
Nienhuis, CDA). “Het heeft tijd 
nodig”, zei Patricia IJsbran-
dy van Dorpsbelangen. Sieta 
Vermeulen (VVD) was voor 
verlenging en vond de kritiek 
op de werkgroep te hard, ze 
pleitte voor meer openbaar-
heid. Voorzitter Poels was niet 
doof voor de kritiek, maar was 
gepikeerd over de term ‘fou-
tenfestival’. Hij wees op twee 
aspecten. Door het digitale 
vergaderen was een soepel 
verloop niet altijd mogelijk 
geweest, plus dat pas nu alle 
afspraken op papier stonden. 
Bovendien meende hij dat er 
na decennia volgens een vast-
geroest systeem vergaderen 
al veel bereikt was. “Waar ko-
men we vandaan?”, vroeg hij 
zich hardop af. Alle raadsleden 
vonden dat het betrekken van 
de inwoners de hoogste priori-
teit moet hebben. En dat kan 
beter!
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Wijdemeren verliest veel toeristenbelasting
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een onderzoek door het 
Centrum voor Geldzaken 
blijkt dat Wijdemeren ruim 
€ 172.000 minder aan toe-
ristenbelasting in 2020 zal 
innen. Op basis van cijfers 
van het CBS en het Nat. Bu-
reau voor Toerisme heeft 
het Centrum onderzoek la-
ten uitvoeren naar de loka-
le vermindering van de ont-
vangen toeristenbelasting.

De maatregelen in Nederland 
omtrent het coronavirus wor-
den steeds verder versoepeld. 
Na de ‘slimme’ lockdown on-
dervinden veel ondernemers 
schade van de getroffen maat-
regelen en de economie lijdt 
stevig onder het COVID-19 

virus. De grootste klap is uitge-
deeld in de reisbranche. Door 
alle reisbeperkingen komen 
grote en kleine partijen in deze 
sector in de financiële proble-
men. Maar hoe groot zijn de 
gevolgen lokaal in Nederland 
door het verminderd toerisme? 
In januari 2020 heeft het CBS 
de begrote inkomsten uit de 
toeristenbelasting per gemeen-
te gepubliceerd. Echter, deze 
begrotingen zijn verre van 
reëel na de opkomst van het 
coronavirus. Hoewel reizen in 
Nederland weer is toegestaan 
is dit elders op de wereld nog 
niet het geval en zijn veel men-
sen nog terughoudend. 

De belangrijkste conclusies 
zijn als volgt: Nederland zal 
naar schatting 24 tot 30 miljoen 
minder toeristen ontvangen, in 

2019 was dit nog 49 miljoen. 
Een daling van ongeveer 41%.

Amsterdam loopt het meeste 
toerismebelasting mis zoals 
verwacht. Dit gaat om een be-
drag van €116.193.754. T.o.v. 
2019 is de grootste procentu-
ele daling te vinden in de ge-
meente Opmeer (NH) met een 
daling van 84,84%. In totaal 
zijn er maar 3 gemeentes met 
een verwachte stijging van de 
inkomsten.

In Wijdemeren stond er op de 
begroting van 2020 een bedrag 
van 295.000 euro aan toeris-
tenbelasting. De verwachting 
is dat de inkomsten 123.000 
zullen zijn, een teruggang van 
€ 172.000, oftewel – 58%. 

Zie: centrumvoorgeldzaken.nl
   

Enquête ‘nieuwe vergaderen’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Er is een enquête over het 
‘nieuwe vergaderen’ uitge-
zet onder de raadsleden, 
fractieassistenten, leden 
van het college en de amb-
telijke organisatie. Uit de 
22 antwoorden blijkt dat al-
leen raadsleden en fractie-
assistenten het formulier 
hebben ingevuld.

De helft vindt dat de kwaliteit 
van de raadsvoorstellen is 
verbeterd. 15 ondervraagden 
vinden dat het beantwoorden 
van vragen nu beter verloopt 

(na een schriftelijke fase). Ook 
zijn er 15 stemmen die het 
prettig vinden dat het minder 
lang duurt, dat de rolscheiding 
tussen B&W en raad duidelij-
ker is en dat er meer debat is. 
Dat de sfeer is verbeterd, vindt 
niet iedereen, want dat levert 
slechts 10 stemmen op. Ook 
zijn er maar 8 lokale politici 
die vinden dat ze minder ver-
gaderen. De helft vindt dat de 
inbreng van de inwoners is ver-
beterd. En slechts 10 invullers 
vinden staand vergaderen een 
pluspunt.
Het is moeilijk om uit de resul-
taten eenduidige conclusie te 
trekken. Het beeld is wel dat 

er draagvlak is om het experi-
ment verder te gaan. Er vindt 
meer debat plaats in de raad 
en een kleine meerderheid ziet 
een duidelijkere rolscheiding 
tussen het college en de raad 
dan voorheen. De vergaderin-
gen duren tevens minder lang, 
wat als prettig wordt ervaren. 
Over het algemeen vindt men 
echter niet dat er ‘minder’ 
wordt vergaderd. De kwaliteit 
van de stukken en burgerpar-
ticipatie zijn ook als duidelijke 
verbeterpunten genoemd. De 
resultaten van de enquête zul-
len worden meegenomen in de 
eindevaluatie die werkgroep in 
het najaar opstelt.

   

Dorpsverkrachters van ‘s-Graveland
Ingezonden brief

Onlangs zijn mijn vrouw en ik 
neergestreken op het Zuider-
einde in het idyllische dorp 
’s- Graveland vanwege haar 
unieke lintbebouwing, buiten-
plaatsen, en haar verstilde 
vaart om te moeten ontdekken 
dat er een groepje dorpsver-
krachters in dit erfgoed vrij spel 
meent te hebben om de vaart 
te dempen, met een rotonde 
het monumentale landschap-
pelijke karakter van de Leeu-
wenlaan te ruïneren en ver-
keersafwikkeling via het mooie 
Zuidereinde en Noordereinde 
dwars door een woongebied 
met 30 kilometerzones te rea-

liseren. Waar zijn in dit verhaal 
Natuurmonumenten en de 
eigenaren van de buitenplaat-
sen? En de politici die over ons 
erfgoed behoren te waken? La-
ten zij dat zo maar gebeuren?

Vanzelfsprekend dient er aan-
dacht te zijn voor woningbouw, 
maar niet ten koste van ons 
nationale erfgoed, desnoods 
maar met ondertunneling naar 
de N201 om de natuur te spa-
ren. Als dit plan doorgang vindt, 
zullen nog generaties praten 
over de ‘dorpsverkrachters van 
’s- Graveland’.

T. Greidanus, Zuidereinde

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 di t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Gebak naar 
keuze

3 + 1 gratis



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Beresteinseweg t.h.v Kininelaantje 6:

   vervangen brug (11.06.20)

- Naast J.H. Burgerlaantje 20: bouwen woning 

   (07.07.20)

- Noordereinde 50: verbouwen en uitbreiden 

   hoofdgebouw en bijgebouw (30.06.20)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: realiseren doek

   overkapping (15.07.20)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Dwarsweg 24: aanleggen 

   tijdelijke terp (06.07.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- achter Moleneind 45: baggeren watergang 

   (08.07.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 16: plaatsen dakopbouw (06.07.20)

- Eiland Robinson Crusoë: verbouwen bedrijfs-

   gebouw en toevoegen pergola (03.07.20)

- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (08.07.20)

- Larixlaan 8: plaatsen dakkapel (08.07.20)

- Moerbeilaan 17: plaatsen dakkapellen (25.06.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen 

   woonark (08.07.20)

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
- Leeuwenlaan 38: bouwen schuurwoning 

   (01.07.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 73: splitsen woning 

   en plaatsen twee dakkapellen (01.07.20)

>  Rectificatie
 
Op 1 juli 2020 publiceerden wij een ontwerp-

beschikking voor het bouwen van drie appar-

tementen met centrumvoorziening en twee 

vrijstaande woningen op de Nieuw-Loos-

drechtsedijk 200 in Loosdrecht. Het juiste 

adres is echter Oud-Loosdrechtsedijk 200 in 

Loosdrecht.

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Verkeersbesluiten 

Ankeveen
- Van Breelaan t.h.v. huisnr. 10: gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende (06.07.20) 

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan t.h.v. huisnr. 76: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Emmaweg   t.h.v. huisnr. 30: aanleggen gere-

   serveerde gehandicaptenparkeerplaats in

   verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Jan Stadelaarstraat  t.h.v. huisnr. 9: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- J.F. van Heumenhof t.h.v. huisnr 3: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Kastanjelaan t.h.v. huisnr. 14: opheffen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats  

   wegens omstandigheden belanghebbende 

   (06.07.20) 

Nederhorst den Berg
- Veenderij t.h.v. huisnr. 67: aanleggen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in ver-

   band met handicap belanghebbende (06.07.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 1 juli een nieuwe Nood-

verordening vastgesteld. De noodverordening 

is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Verkeer

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.

Officiële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

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

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

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

Overig

Bouwen en wonen

Jong of oud, veel mensen krijgen 
vroeg of laat te maken met de zorg 
voor een naaste. De gemeente ziet en 
waardeert de inspanningen van man-
telzorgers. Daarom kunt u ook dit 
jaar weer een mantelzorgwaardering 
aanvragen.

Zorgt u minimaal acht uur per week en mini-

maal drie maanden achter elkaar voor familie, 

vrienden, kennissen of buren? Dan kunt u tot 

1 september 2020 een waardering aanvragen 

via www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Zorgont-

vangers krijgen hierover binnenkort een brief 

thuis gestuurd.

Cadeaukaart
De waardering bestaat dit jaar uit een VVV-

cadeaukaart. Een extraatje van de gemeente

die u naar eigen inzicht kunt uitgeven. 

Bijvoorbeeld aan een cadeautje voor uzelf of 

een avondje uit. U krijgt de waardering in het 

najaar via de post thuisbezorgd.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de consu-

lenten van het sociaal domein van de gemeente 

via telefoonnummer 14 035.

Op www.wijdemeren.nl/mantelzorg leest u meer 

over de voorwaarden en hulp bij het aanvragen.

Vraag een mantelzorgwaardering aan

Steenbreektrofee 2020

Bent u betrokken bij een initiatief dat een 

positieve bijdrage levert aan vergroening 

en biodiversiteit? Meld u dan aan voor de 

Steenbreektrofee van Stichting Steenbreek.

Het thema: “Samen voor meer groen in de 

buurt”. Inschrijven kan tot en met 10 september 

via www.steenbreek.nl. De winnaar ontvangt 

een boom en vaste planten. 

Wijdemeren
informeren

15 juli 2020

Houd rekening met
elkaar

Rondslingerend afval, hard varen of geluidsover-

last op het water… dat vinden we niet fijn.

Houd dus rekening met elkaar en neem afval

mee naar huis of gooi het in de vuilnisbak.

Er vaart u overlast? Dan kunt u een melding

doen via www.meldpunttoezicht.nl.

#mooiWijdemeren
@enorm185

15 juli 2020

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Nieuws van de redactie
NEDERHORST DEN BERG
Sinds enkele weken is Gert 
Hagen de nieuwe eindre-
dacteur van het Weekblad 
Wijdemeren en de Nieuws-
ster.

Bianca Krijnen- Splint heeft in 
goed overleg afstand gedaan 
van deze parttime functie. Gert 
werkt al lang bij uitgeverij Dun-
nebier Print & Marketing en is 
zeer gemotiveerd om leiding 
te geven aan de redactie van 
deze huis-aan-huisbladen die 
nog steeds veel lezers trekken.

Een aantal regels met betrek-
king tot aanleveren van copy 
zijn:

• Graag alle berichten in Word 

naar: redactie@dunnebier.nl;
• De deadline is: vrijdag 12.00 
uur (met uitzondering voor 
weekendactiviteiten);
• Ingezonden brieven niet ano-
niem en maximaal 300 woor-
den;
• Verzoeken voor interviews en 
ander nieuws ook richten aan: 
redactie@dunnebier.nl;
• Foto’s a.u.b. los verzenden in 
jpeg. vanaf 500 kb.;

Verdere aandachtspunten zijn:
• De bladen kunt u ook digitaal 
lezen op: www.weekbladwijde-
meren.nl en www.denieuws-
ster.nl;
• Ook staat er een selectie 
van het nieuws op onze Face-
book-pagina’s: Weekblad Wij-
demeren & Nieuwsster;

• De bladen zijn gratis, maar 
bestaan van de advertenties. 
Het wordt zeer op prijs gesteld 
als u een advertentie koopt. 
John Voogd is de commerci-
eel medewerker. U kunt hem 
bereiken op: advertentie@dun-
nebier.nl. Er zijn aantrekkelijke 
tarieven voor advertorials en 
advertenties;
• De gemeente Wijdemeren 
levert tweewekelijks pagina’s 
met gemeentelijk nieuws. 
Daarin staan alle officiële be-
richten van Wijdemeren. Be-
langrijk omdat de leesdichtheid 
van beide bladen erg hoog is;
• U kunt de uitgeverij ook tele-
fonisch bereiken: 0294- 25 62 
00; postadres: Nieuw Walden 
6, 1394 PB Nederhorst den 
Berg.

   

Zomeracademie Art to Join
“Mensen maken door de zomeracademie enorme sprongen”

Door: Sarah Cuiper

KORTENHOEF
Na vijf maanden geen schil-
derles te hebben kunnen 
geven, kon Ingrid Jansen 
van Art to Join niet wachten 
om weer te beginnen. Afge-
lopen maand kon zij haar 
leerlingen weer ontvangen 
in haar atelier voor de regu-
liere lessen. En maandag 
13 juli start de zesde editie 
van de zomeracademie die 
zij samen met kunsthistori-
cus Aldwin Kroeze organi-
seert.

Theorie en praktijk
Ieder jaar heeft de zomeraca-
demie een ander thema. Dit 
jaar draait het allemaal om 
‘abstract versus figuratief’. Cur-
sisten van de zomeracademie 
van 2019 hebben Ingrid Jan-
sen geïnspireerd om dit jaar te 
kiezen voor het thema abstract. 
“Abstract ligt voor veel mensen 

ver weg, het is niet iets wat je 
zomaar kan” zegt Jansen.

In de ochtenduren krijgen de 
cursisten les van kunsthisto-
ricus Aldwin Kroeze over het 
thema. Deze les bestaat uit een 
stukje theorie en kunstgeschie-
denis. Hierbij wordt gekeken 
naar hoe andere kunstenaars 
gewerkt hebben in dit thema en 
gaan de cursisten alvast oefe-
nen om ’s middags aan de slag 
te kunnen op het doek. Ingrid 
ondersteunt de kunstenaars in 
spe in het leren beheersen van 
de techniek tijdens het maken 
van het grote werk. Ze con-
troleert of de iedereen aan de 
opdracht voldoet en helpt hen 
waar ze vastlopen. “Aldwin en 
ik vullen elkaar mooi aan, hij 
is namelijk echt een lopende 
encyclopedie wat betreft kunst-
historie!”

Deelname
De ervaring leert dat de deel-

nemers niet alleen uit het Gooi, 
maar ook van heinde en verre 
komen en dan bijvoorbeeld in 
een ‘bed and breakfast’ in de 
buurt logeren. Jansen ziet ie-
der jaar een aantal bekende 
namen terugkomen: “Ik heb 
zelfs een cursist die bij alle edi-
ties van de zomeracademie is 
geweest.”

Om deel te nemen aan de aca-
demie is ervaring geen must, 
want iedere cursist schildert 
voor zichzelf: “Iedereen werkt 
op eigen niveau en eigen tem-
po, daardoor kan iedereen 
aanschuiven.” zegt Jansen.

Coronamaatregelen
Door de coronamaatregelen 
zijn de groepen een stuk klei-
ner, er kunnen namelijk maxi-
maal zes mensen deelnemen 
aan de academie. Om alles ‘co-
ronaproof’ te laten verlopen zijn 
de ezels op anderhalve meter 
afstand geplaatst. Ook zal er 
zo min mogelijk rondgelopen 
worden door de cursisten. Dat 
is wel even wennen, ook voor 
Jansen: “Normaal gesproken 
ga je naar een leerling toe en 
doe je wat voor, maar nu moet 
je alles vertellen en aanwijzen.”

De zomeracademie vindt 
plaats van 13 tot en met 17 juli 
en 20 tot en met 24 juli. In de 
tweede week is er nog plek. 
Voor meer informatie kijk op 
https://ingridjansen.nl

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

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

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

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

#samenvoordieren



Woensdag 15 juli 2020
7LOKAAL

Olivier Bedankt!

Door: Rik Jungmann

WIJDEMEREN
Op de website Rading 0 
is een groep Wijdeme-
ren-watchers actief. Rik 
Jungmann beheert de site. 
Hij schreef een column 
over het nieuwe vergade-
ren met de kop ‘Olivier Be-
dankt!’

‘Op 1 juli vond een ingelaste 
verlenging van de commissie 
Bestuur en Middelen plaats. 
Daarin stond op de agenda de 
verlenging van de proef met 
‘het nieuwe vergaderen’ en het 
vaststellen van het bijbehoren-
de reglement van orde. Olivier 
Goetheer opende het debat 
met het verzoek om uitstel.

Deze commissie was de ver-
lenging van de commissie 
B&M van 25 juni. In die com-
missie werd zeer lang stil ge-
staan bij Het Nieuwe Vergade-
ren (HNV) zoals dat tot nu toe 
liep en functioneerde. Olivier 
Goetheer (DLP) had forse kri-
tiek over hoe HNV tot nu toe 
had uitgepakt. Hij sprak over 
‘het foutenfestival’. Later nam 
hij die krachtterm enigszins 
terug. In die kritiek stond hij 
in eerste instantie alleen. De 
andere fracties waren buiten-
gewoon tevreden en gelukkig 
met hoe het HNV nu uitpakt, 
waarbij Stan Poels (PvdA/GL) 
als voorzitter van de werk-
groep HNV de meeste afstand 
nam van de kritiek van Olivier 
Goetheer.

Onverwachte aanpassingen, 
beslotenheid
Goetheer verbaasde zich over 
een aantal aanpassingen in 
het Reglement van Orde die 
kennelijk onverwacht waren 
aangebracht. Zo was de Agen-
da commissie openbaar, maar 
is die nu plotseling besloten. 
Bovendien krijgt die commis-
sie een politiekere rol, omdat 
hij het college gaat adviseren. 

De beslotenheid van Techni-
sche commissies werd door 
hem bestreden en zo waren er 
nog flink wat kritiekpunten. Zo 
ook het verbod om technische 
vragen te stellen in commis-
sies en de raad. Punten waar-
in hij in mijn ogen gelijk heeft.

De burger,
waar is de burger?
Het debat kantelde toen hij de 
commissie vroeg: “Waarom 
zitten wij hier. Wij zijn volks-
vertegenwoordigers, maar we 
hebben de burger niet mee-
genomen in het HNV project.” 
Met uitzondering van Patricia 
IJsbrandij (DB), die vond dat 
alles prima ging, kreeg Olivier 
Goetheer steun van de andere 
fracties die hem daarin min of 
meer gelijk gaven. Zelfs Stan 
Poels bleek zich er van bewust 
dat er te weinig gedaan is aan 
voorlichting aan de burger over 
de werking van de raad onder 
HNV. Al met al vond de com-
missie dat de voorlichting naar 
de burger toe sterk verbeterd 
moet worden over de werking 
van HNV/BOB en de gevolgen 
die dat voor de belangstellen-
de, dan wel belanghebbende 
burger heeft. Er werd afge-
sproken dat tot het vergader-
schema voor het tweede half-
jaar wel werd besloten, maar 
dat Olivier Goetheer en Stan 
Poels (voorzitter werkgroep 
HNV) eerdaags een kop koffie 
gaan drinken om de proble-
men met het tijdelijke regle-
ment van orde glad te strijken 
en op te lossen. De burger 
van Wijdemeren mag Olivier 
Goetheer (DLP) dankbaar zijn 
dat hij in de bres sprong en zo 
oplettend was om het besluit 
over het reglement van orde 
uit te stellen en wellicht zelfs 
wat openheid en transparantie 
terug te brengen op Rading 1. 
En broodnodige toelichting en 
uitleg voor de burger’.

Foto: Douwe van Essen

Vraagtekens bij vernatting
Nieuw ecologisch rapport

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF/
ANKEVEEN
Uit een rapport van ecolo-
gisch adviesbureau Stich-
ting Bargerveen blijkt dat 
je vraagtekens kunt plaat-
sen bij het plan van de pro-
vincie Noord-Holland om 
ongeveer 230 ha. weiland 
te vernatten. De vereniging 
BAKEN die 75% van Kor-
tenhoefse en Ankeveense 
grondeigenaren vertegen-
woordigt vroeg om een se-
cond opinion. Dat staat in 
de Gooi- en Eemlander van 
zaterdag jl.

Het is de intentie van de provin-
cie om van zo’n 230 ha. rond 
Kortenhoef en Ankeveen ’nat 
schraalland en vochtig hooi-
land’ maken. Maar volgens de 
onderzoekers van Bargerveen 
zijn de bodemkaarten van het 
gebied ‘te grof en niet correct 
en gedetailleerd genoeg’. Ook 
zouden onder meer de gege-
vens van de provincie over 
kwelwater en het fluctuerende 
peil van het grondwater onjuist 
zijn en het model voor een 
moeras op de voormalige vuil-
stort in de polder niet kloppen. 
Kort gezegd, de gegevens en 
modellen kloppen niet altijd. In 

de Gooi- en Eemlander zegt 
BAKEN- voorzitter Matthijs 
van den Adel dat ‘de conclu-
sies van de second opinion 
in schril contrast zijn met de 
door de provincie van bovenaf 
opgedrongen natuurplannen’. 
“Het sterkt ons in de overtui-
ging dat de provincie vooral 
vanachter de tekentafel werk-
te, geen echt veldwerk heeft 
verricht en met veelal grote 
pennenstreken hier moeras en 
natte natuur wilde invullen op 
plekken waar al lang koeien en 
schapen staan.”

Robuust watersysteem
Noord- Holland ziet hun eco-
logische visie als een ‘bouw-
steen’ van een algemeen in-
richtingsplan. In dat geheel 
gaat het ook om het stopzet-
ten van de verrommeling met 
bedrijven aan de Emmaweg 
en de bouw van boerderijwo-
ningen (plan VLEK), het sane-
ren van de vuilstort, de aanleg 
van de Groenewoud- water-
woningen en het creëren van 
recreatieve voorzieningen. 
Qua natuur heeft de provincie 
vastgelegd dat er een ‘robuust’ 
watersysteem moet komen, 
waarin krabbenscheer en 
fonteinkruid welig tieren, met 
schraal grasland. Het vermin-
deren van de meststoffen is 

een kernpunt. Het water in de 
polder is ernstig besmet met 
mest.

Bezwaren
Toen rentmeesters van de pro-
vincie aan de deur belden om 
stukken grond aan te kopen, 
sloeg de onrust toe. In rap 
tempo werd BAKEN opgericht, 
eind januari officieel. De vrees 
bestaat dat door vernatting de 
koeien, schapen en paarden 
uit de omgeving zullen verdwij-
nen, de knutten en muggen in 
dit gebied zullen toenemen. 
Van den Adel gaat ervan uit 
dat de provincie de plannen 
bijstelt en roept op tot verder 
onderzoek, voordat verder 
wordt gegaan met het ver-
natten. Ondertussen vindt de 
vereniging het schrijnend dat 
wel wordt doorgegaan met het 
aankopen van grond of door 
eigenaren laten beheren voor 
natuurverwerving.
Foto: Douwe van Essen

   

Oud Bruna ondernemers 
overdonderd
LOOSDRECHT
Zaterdag 4 juli namen Cleem 
en Margret Egberts van de 
Bruna winkel afscheid van hun 
klanten. Na 34 jaar
hebben zij er een punt achter 
gezet.

De laatste weken, maar zeker 
de laatste zaterdag was het 

een komen en gaan van klan-
ten die hen wilden bedanken 
voor de geboden service, be-
langstelling en gezelligheid in 
al die jaren. Honderden men-
sen kwamen speciaal langs 
met bloemen, planten en ca-
deaus en zeker ook met war-
me, hartelijke woorden. Het 
echtpaar Egberts was diep 

onder de indruk van zoveel 
belangstelling en lofuitingen.

Zij kijken dan ook met veel 
plezier en dankbaarheid terug 
op hun periode in Loosdrecht 
en willen graag iedereen be-
danken voor een onvergetelijk 
afscheid.

   

Gooi TV
REGIO
Vanaf woensdag 15 juli zendt 
GooiTV het volgende pro-
gramma uit:

Ruud Bochardt gaat in In Der-
de Termijn in gesprek met 

Anita Keita, directeur van 
Versa Welzijn over diverse 
zaken, zoals de overdracht 
van de peuterspeelzalen en 
over de effecten van de nieu-
we welzijnsmethodiek die een 
paar jaar geleden is uitgezet.

Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag weer een protestan-
te kerkdienst uit vanuit de 
Spieghelkerk in Bussum vanaf 
10.30.Andreas van der Schaaf 
laat opnieuw van zich horen in 
De Dag van Andreas.
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Burgemeester in     
burgemeestersklasje
Samen met de burgemees-
ters van Sint-Michielsgestel, 
Roosendaal, Vijfheerenlanden, 
Nederweert, Oldebroek, Ame-
land, Geertruidenberg en Was-
senaar was burgemeester Crys 
Larson op een 2e tweedaagse 
cursus. Ze vond het ‘een mooie 
en nuttige leergang voor de 
beginnende burgemeester. In-
teressante casussen, mooie 
inzichten, deskundige sprekers en begeleider. En ook belang- rijk, ontzettend gezellig’.

FAMILIEBERICHTEN

Te Huur
100 m2 KANTOOR 1e verdieping

Cannenburgerweg 63 A-3 te ‘s-Graveland
Huur miv 1 oktober 2020

STOMPHORST
VASTGOED/BEHEER b.v.

Cannenburgerweg 63A-1,  1244 RH Ankeveen
stomphorstvastgoed@live.nl
info: Tel. nr.  035-6550958 

Het kantoorpand is voorzien van:
Combi airco/verwarming
Toilet en een Kitchenette
Ziggo aansluiting
2 parkeerplaatsen, op een besloten terrein
Besloten terrein, tussen 19.00 en 7.00 uur entree 
via schuifpoort met GSM-opener.

Huurprijs  € 950,00. per maand excl. G/W/L en 
media. € 25,- servicekosten tbv VVE excl. btw
Totale huurprijs € 975,00 excl btw

Verdrietig, maar heel dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder 
en trotse oma  

Map van Dasler – Pijl 
 

Echtgenote van Gerard Jan van Dasler † 
 

Oud-Loosdrecht, 28 oktober 1938    Hilversum, 6 juli 2020 
 
 
      Hilversum  Jan van Dasler 
 
      Loosdrecht  Mariëlle van Dasler 
         Richard Withagen 
         Esther en Mark 
 
Correspondentieadres: 
Bleekveld 42 
1231 PS Loosdrecht 
 
 
Na de oproep in de Nieuwsster heeft onze moeder ontzettend veel mooie, 
lieve en ontroerende kaarten gekregen van inwoners van Loosdrecht. Dit 
bezorgde haar lichtpuntjes in de eenzame tijd waarin zij geen bezoek 
mocht ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor. 

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

 
Last van spinnen? Anti spin 

behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden 

spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis offerte 
en advies tel: 06-25592378

Tehuur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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 € 1,50 

per gedrukte regel


