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IKC Wereldwijs staat open 
voor iedereen

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Mirjam Companjen en Rob 
Salij kijken met verlangen 
uit naar woensdag 6 janu-
ari 2021. Dan komen de 
eerste kinderen tussen 0 
en 13 jaar binnen op het 
IKC Wereldwijs aan de Ei-
kenlaan. Mirjam, regioma-
nager van kinderopvang 
Eigen&Wijzer, en Rob, 
schooldirecteur, geven een 
tussenstand van deze ver-
regaande samenwerking.

“Het belangrijkste is dat we na 
veel bijeenkomsten het eens 
zijn geworden over een door-
lopende lijn, één visie”, opent 

Mirjam. “We worden een Inte-
graal Kind Centrum waarin we 
beloven dat kinderen bij het 
verlaten van ons IKC Wereld-
wijs een flinke dosis wereld-
wijsheid hebben opgedaan. 
Ze hebben een rugtas vol ken-
nis en sociale vaardigheden.” 
“Bij alles hebben we steeds 
gedacht ‘in het belang van het 
kind’. Dat verbindt ons”, voegt 
Rob eraan toe. In het kort 
schetst Salij de gang van za-
ken van de laatste jaren, waar-
in onder andere de basisscho-
len Rehoboth en Mr. Terpstra 
fuseerden, de lokale politiek 
graag een IKC wilde en de 
intensieve contacten met Ei-
gen&Wijzer, die leiden naar 
dit nieuwe concept. Weliswaar 

zijn er op de achtergrond nog 
tal van wettelijke muren tussen 
kinderopvang en onderwijs, 
maar de basisgedachte is dat 
Wereldwijs één team met één 
leerplan in één gebouw wordt.

EÉN TEAM EN ÉÉN 
LEERPLAN IN ÉÉN 

GEBOUW

Nieuw gebouw
Het voormalige gebouw van 
de Rehobothschool is totaal 
vernieuwd, met 12 lokalen, 
vier kinderopvangruimtes en 
een leerplein. Momenteel telt 
de school ongeveer 290 leer-
lingen en is er plaats voor on-
geveer 40 kinderen vanuit de 
opvang. Voor de opvang is er 
een aparte ingang vanaf de 
parkeerplaats naast sporthal 
Eikenrode.
-Lees verder op pagina 5.
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MAKELAARS - TAXATEURS

NOOTWEG 37 
1231 CP LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33  
VEERMANMAKELAARS.NL 

NIEUWBOUW (op afspraak) 
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 

1231 NH LOOSDRECHT 

ONZE KANTOREN

VERKOCHT
Kapittelweg 73 Hilversum 

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

t/m 27 september

 MATRASSEN+BOXSPRING 
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27 SEPTEMBER KOOPZONDAG HILVERSUM!

10% 
tot wel
70%
korting

MORPHEUS.NL

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

Bespaar u tijd en energie:
Kies voor een

verkoop-expert!

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  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

Administratie / financiën
             Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.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

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

AH Mosselen
Deze week zijn de verse mosselen 
weer scherp geprijsd.

Schaal 2 kilo
Van 7.99 voor 5.99 5.99

per schaal

Dat is het lekkere van
Albert Heijn!

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

Wist u dat Delivino ook een grote 
selectie aan malt whisky’s heeft uit 
de eigen import ?

Alle whisky vaten worden persoonlijk 
geselecteerd in Schotland en alleen 
de beste whisky’s worden afgevuld 
met het label The Single Cask Bottlings.
Een unieke serie met een goede prijs 
kwaliteit verhouding.

Er staan nu weer nieuwe mooie
bottelingen in de winkel. 

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

Alle whisky vaten worden persoonlijk 
geselecteerd in Schotland en alleen 
de beste whisky’s worden afgevuld 
met het label The Single Cask Bottlings.
Een unieke serie met een goede prijs 
kwaliteit verhouding.

Er staan nu weer nieuwe mooie
bottelingen in de winkel. 

Wĳ  importeren de Spirit & Cask Range

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn              035 - 588 90 60
Spoedlijn                     035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
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

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

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

LET OP!.. Iedere woensdag GEHAKTDAG!
Mager rundergehakt
Mager H.O.H. Gehakt
Gekruid rundergehakt

500 gram
500 gram
500 gram

€ 4,50
€ 3,75
€ 4,50

Geldig van 24 september t/m 1 oktober

Maandag en dinsdag:
Runderhamburgers 4 halen, 3 betalen!

Echt malse biefstuk bestaat nog!
Bij ons!.. Iedere donderdag BIEFSTUKDAG!
Malse Biefstuk
Kogelbiefstuk, nóg malser!

Biefstuk tartaartjes

per stuk
per stuk

€ 2,75
€ 3,50

4 halen, 3 betalen!
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Aardgasvrij in Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In een brief aan raad wordt 
duidelijk gemaakt hoe de 
gemeente de overgang 
naar gasloos wil begelei-
den.

In het landelijke Klimaatak-

koord stelt de rijksoverheid dat 
Nederland in 2050 aardgasvrij 
is. Dat is voor de inwoners van 
Wijdemeren een uitdagend 
traject. In de meeste huishou-
dens is aardgas namelijk een 
vanzelfsprekende keuze voor 
verwarmen en koken. Daar 
komt de komende 30 jaar ver-
andering in. Dat proces heeft 

Warmtetransitie. De gemeen-
ten krijgen daarin de regie. 
Voor het eind van 2021 moet 
Wijdemeren een plan heb-
ben. Dat doen de zes dorpen 
samen met Blaricum, Gooise 
Meren, Huizen en Laren. Over 
financiering van de warmte-
transitie is nog veel niet dui-
delijk. De uitgangspunten zijn: 

een transitie tegen de laagste 
maatschappelijke kosten en 
de betaalbaarheid voor alle 
inwoners.

WUP
Wijdemeren telt 22 WUP -wij-
ken. In een WUP (Wijk Uitvoe-
ring Plan) staat o.a. per wijk: 
de planning waarop de wijk 

aardgasvrij wordt; wanneer de 
toelevering van aardgas stopt; 
het alternatief voor aardgas; 
welke maatregelen er nodig 
zijn; welke investeringen wie 
moet doen; welke keuzeruim-
te er is voor individuele bewo-
ners. In november is er een 
sessie waarin de gemeente-
raad wordt bijgepraat.

   

Nieuwe collectieve inkoopactie isolatie
WIJDEMEREN
Op 1 oktober 2020 start de 
Energiecoöperatie Wijde-
meren met de nieuwe col-
lectieve inkoopactie voor 
isolatie. Dit keer samen 
met de andere energieco-
operaties in het Gooi. Een 
goed moment omdat u dit 
jaar nog gebruik kunt ma-
ken van de tijdelijke ver-
hoging van de landelijke 
subsidie voor energiebe-
sparende maatregelen. U 
ontvangt tot eind decem-
ber 2020 niet 20% maar 
30% subsidie. Kijk voor 

informatie over de collec-
tieve actie en de subsidie 
op https://ECWijdemeren.
nl of mail naar info@ecwij-
demeren.nl.

Wilt u meer weten dan kunt u 
ook langs komen bij een van 
onze energietafels. Elke dins-
dagmiddag 14-16 uur organi-
seren wij een energietafel bij 
K’hoeffie op de Meenthof in 
Kortenhoef. En de eerste en 
derde woensdagmiddag van 
de maand 14-16 uur organi-
seren we een energietafel bij 
Landgoed de Rading (De Ra-

ding 1b) in Loosdrecht.

Wilt u de mogelijkheden voor 
energiebesparing in uw wo-
ning nader onderzoeken? 
Maak dan via https://ECWij-
demeren.nl een afspraak voor 
een gratis energiecoachge-
sprek bij u thuis. Doet u mee 
aan een energiecoachge-
sprek, een straatbijeenkomst 
of komt u langs bij een ener-
gietafel? Dan krijgt u (uit de 
RREsubsidie) een voucher 
van €35 voor kleine energie-
besparende producten.

Wijdemeren laagste in regio
WIJDEMEREN
Uit cijfers van de regiona-
le GGD blijkt dat het aantal 
besmettingen met corona 
in Wijdemeren de laag-
ste is in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Dat meldt FP 
Media.

Bij de tellingen vanaf 8 maart 
tot 20 september hebben 
Weesp en Huizen resp. 705 
en 637 besmette personen per 
100.000 inwoners. Wijdeme-
ren heeft minder dan de helft 
van het hoogste aantal be-
smettingen; 325 per 100.000. 
De GGD kon desgevraagd 
geen verklaring geven voor 
dit grote verschil. Ter verge-
lijking: de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen, met net 
als Nederland 17 miljoen in-
woners, telt half september 
362 besmetten per 100.000 
inwoners. Duitsland als land, 
minder dichtbevolkt, nog la-
ger: gemiddeld 333 besmet-
ten per 100.000 inwoners. Het 
gemiddelde van Nederland 
was medio september 368 per 
100.000.

Besmettingen corona Gooi 
& Vechtstreek:
 

Plaats/inw./aantal besmet
/besmet 1 op de/besmet per 
100.000
Weesp 20k 141 142 705
Huizen 41k 261 157 637
Hilversum 90k 441 204 490
Blaricum 12k 57 210 475
Laren 11k 48 229 436
G’ Meren 58k 251 231 433
Wijdemeren 24k 78 308 325

Testen bij de GGD
Vorige week bezochten ruim 
4.000 mensen de teststraat 
van GGD Gooi en Vechtstreek 
in Bussum. Het aantal inwo-
ners uit de regio met een po-
sitief testresultaat was 127. 
Het dashboard van de GGD 
laat zien dat het aantal positief 
geteste personen fors en snel 
oploopt. De GGD geeft aan 
dat het moeilijk is om een oor-
zaak aan te geven voor de re-
cente stijging. Er is in de regio 
geen sprake van echte brand-
haarden of lokale uitbraken. 
Ook zijn er geen duidelijke 
leeftijdsgroepen of bevolkings-

segmenten te onderscheiden. 
De stijging sluit aan op het 
landelijke beeld en de ontwik-
kelingen in de omliggende vei-
ligheidsregio’s. U kunt de ont-
wikkelingen volgen via www.
ggdgv.nl/coronadashboard en 
www.coronadashboard.rijks-
overheid.nl.

Onderzoek rioolwater
Sinds augustus meten het 
RIVM en de waterschappen 
hoeveel virusdeeltjes er in het 
rioolwater zitten. Rioolwater 
laat in een vroeg stadium zien 
hoe het ervoor staat met de 
verspreiding van het coronavi-
rus. Er wordt nu wekelijks op 
circa 300 locaties gemeten, 
o.a. bij RWZI-locatie Horster-
meer. Zo is beter en vroeger 
te zien hoe het virus zich ont-
wikkelt. Ook deze cijfers kunt u 
volgen op het dashboard van 
de Rijksoverheid.

Nieuwe maatregelen
Om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, 
gelden sinds zondagavond 
extra maatregelen in zes vei-
ligheidsregio’s, waaronder 

Utrecht en Amsterdam-Am-
stelland. De maatregelen 
hebben o.a. betrekking op de 
openingstijden van de horeca 
en op bijeenkomsten van grote 
gezelschappen. Ook in de re-
gio Gooi en Vechtstreek is op-

schaling van de maatregelen 
optioneel wanneer het aantal 
besmettingen blijft stijgen. 
Ons risiconiveau is nog waak-
zaam, maar de omgeving is 
zorgelijk.
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-Vervolg van voorpagina.

De groepen 6 t/m 8 komen op 
de eerste verdieping. Het ge-
bouw is zo ingericht met schuif-
wanden dat uitwisselen tussen 
groepen heel makkelijk wordt. 
Kleuters kunnen eens terug en 
de peuters kunnen doorschui-
ven naar de groepen 1 en 2. Er 
komt een tuin en een speeltuin 
met veel hout. Het gebouw met 
zonnepanelen wordt gasloos 
verwarmd en er komt een goe-

de luchtcirculatie, volgens de 
nieuwe normen. Ook zijn de in-
gangen zo gepland dat ze aan-
sluiten bij het halen en bren-
gen, met eenrichtingsverkeer. 
Architect Geert van Hoof van 
bureau Sineth en aannemer 
Karbouw zijn zeer behulpzaam 
om alles op tijd af te ronden.

Uitnodigen
Mirjam Companjen en Rob 
Salij kunnen urenlang enthou-
siast vertellen over ‘hun’ IKC. 

“Er moet nog veel ontwikkeld 
worden, maar over de invulling 
zijn we het eens. Dat geeft sta-
biliteit”, zegt Rob Salij. “Op 4 
en 5 januari zal de verhuizing 
plaatsvinden en op de 6e opent 
de school”, zegt Mirjam.

Mirjam en Rob nodigen ieder-
een die eens rond willen kijken 
van harte uit voor een afspraak 
na 1 januari:
ikc-wereldwijs@proceon.nl.

   

Wilko Kemp en de natte landbouw
Proefveldjes met lisdodden

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
In Het Parool stond een in-
teressant artikel van Bart 
van Zoelen, waarin agrariër 
Wilko Kemp van de Kwakel 
in Kortenhoef de hoofd-
persoon is. Het gaat over 
de toekomst van de natte 
landbouw.

Wegzakkend veen vraagt om 
nieuwe, natte vormen van land-
bouw. Lisdodden telen, zelfs 
voor boer Kemp is het even 
wennen. Alleen al de vraag of 
je akkers vol riet sigaren gaat 
planten of zaaien is een heel 
dilemma. Ze laten kweken is 
duur en arbeidsintensief, zegt 
Wilko Kemp (55), die op zijn 
boerderij voor het tweede jaar 
op rij proefvelden met lisdod-
den heeft staan. “Inzaaien is 
vele malen goedkoper, maar 
dan ben je sterk afhankelijk 
van het weer en de wind.” De 
lisdodden van het land halen 
is een andere beproeving. Het 
land bestaat immers vooral uit 
water. “Hoe ga je oogsten in 
een moeras? Je kunt er niet 

met je trekker in, je hebt een 
voertuig met rupsbanden no-
dig.” Wilko Kemp houdt het 
voorlopig bij proefveldjes van 
in totaal 1 hectare. Het is een 
begin naast de 120 melkkoeien 
en 150 schapen op zijn boer-
derij. Voor de veeteelt is het 
gebruikelijk dat het grondwater 
laag wordt gehouden, maar 
daar moeten we vanaf, advi-
seerde de Raad voor de Leef-
omgeving en Infrastructuur 
(Rli). In veengebieden zoals 
aan de Kwakel en Herenweg 
zorgt het voortdurende droog-
malen voor bodemdaling. De 
Rli bepleit daarom nieuwe vor-
men van landbouw die gedijen 
bij een natte, drassige bodem.

Zeekoeien
Maar dat blijkt dus nog niet zo 
makkelijk. Alle begin is moeilijk, 
redeneert Kemp. “We zitten in 
de beginfase van een nieuwe 
industrie.” De lisdodden kun-
nen uiteindelijk verwerkt wor-
den tot plaatmaterialen en iso-
latie en in Duitsland, Polen en 
Oostenrijk is men daar al een 
stap verder mee. In Nederland 
is er nog geen volwassen af-

zetmarkt. Een fabrikant in Oos-
tenrijk zou hier wel een fabriek 
willen openen, weet Kemp, 
maar alleen als er vijftig hec-
tare aan lisdodden groeit. Tot 
het zover is, zit hij knel in een 
kip-en-eiprobleem.

Aan de andere kant lijkt het 
hem een kwestie van tijd voor-
dat dit soort nieuwe gewassen 
wel doorbreken. “Dan heb ik 
alvast veel geleerd.” Doordat 
het veen niet inklinkt, houden 
de natte akkers veel broeikas-
gassen vast en daar mag best 
wat meer tegenover staan, op-
perde de Rli. Als zo’n CO2-prijs 
wordt inbegrepen, zijn bouw-
materialen uit lisdodden me-
teen een stuk aantrekkelijker, 
zegt Kemp. Het waterschap 
heeft bovendien al aangekon-
digd dat het op termijn min-
der gaat malen, waardoor het 
grondwaterpeil onherroepelijk 
gaat stijgen. “Je kunt je kop wel 
in het zand steken en koeien 
blijven melken, maar dan zijn 
het straks zeekoeien gewor-
den.”

Bron: Het Parool
   

Toch geen Sinterklaas intochten
WIJDEMEREN
Uit het bericht vorige week 
in dit blad is mogelijk de 
indruk ontstaan dat de vier 
Sinterklaascomités elk op 
hun eigen wijze Sint en 
zijn Pieten in het openbaar 
welkom zouden heten. Wel-
iswaar op een alternatieve 
manier, maar met een op-
tocht of rondgang. Daarvan 
is echter geen sprake blijkt 
na het laatste overleg met 
de burgemeester.

Burgemeester Crys Larson: 

“Deze week hebben we een 
overleg gehad met de orga-
nisatoren over hun invulling 
voor de sinterklaasvieringen. 
Hieruit bleek dat de organisa-
toren allen het idee hadden 
om een Sinterklaasoptocht/
doortocht te organiseren. Een 
sinterklaasviering op deze 
wijze gaat gepaard met een 
aantal risico’s. Zo kan het een 
aanzuigende werking hebben, 
wat ervoor zorgt dat het te druk 
wordt en we de toestroom van 
mensen niet goed kunnen ma-
nagen. Daarnaast vind ik het, 

gezien de aard van het feest, 
onwenselijk om te moeten in-
grijpen op het moment dat de 
coronamaatregelen niet wor-
den nageleefd. Hiervoor zijn 
ook onvoldoende middelen be-
schikbaar. Dit tezamen maakt 
dat de sinterklaasoptochten 
in Wijdemeren, evenals in de 
andere gemeenten in de re-
gio Gooi en Vechtstreek, dit 
jaar niet door kunnen gaan. 
Uiteraard blijven wij met de or-
ganisatoren in gesprek om te 
kijken welke alternatieve acti-
viteiten er mogelijk zijn.”

Heeft u een uitnodiging ontvangen?
25.000 inwoners krijgen er een.

Doe mee aan de Gezondheidsmonitor 2020!

Hoe
gaat het 
met u?

en
met u?

en
met u?

Doe 
mee!
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Bibian Mentel helpt met wielenbaan
Mentelity Foundation samen met lokale jeugd

LOOSDRECHT
Tijdens hun vakantie in 
Zwitersland ontdekten de 
Loosdrechtse broers Jazz 
(12) en Ty (11) de wielen-
baan; een speelgelegen-
heid voor alles op wielen. 
Ze waren zo enthousiast 
over de vele mogelijkhe-
den, dat zij bij thuiskomst 
contact hebben gezocht 
met de gemeente voor zo’n 
stoere wielenbaan in Loos-
drecht. Ook startten zij een 
campagne op facebook en 
instagram en ontwierpen 
een eigen websitewww.
pumptrackloosdrecht.nl. 
Dat een sportheldin als Bi-
bian Mentel nu ook wil hel-
pen met haar foundation, 
vinden de jongens natuur-
lijk enorm gaaf.

Vanuit haar sport is Bibian al 
jaren bekend met zo’n speel-
plek. Ze weet uit eigen erva-
ring hoeveel plezier je er met 
elkaar kan beleven. Met vallen 
en opstaan leren de kinderen 
om het beste uit zichzelf te 

halen. Deze motivatie verbindt 
kinderen en zorgt voor een 
lage drempel bij het maken 
van nieuwe vrienden. Zo’n 
speelplek waar iedereen te-
recht kan, sluit perfect aan bij 
de doelstelling van haar foun-
dation. De Mentelity Founda-
tion helpt mensen met een 
uitdaging om meer uit zichzelf 
te halen. Door ze te wijzen op 
hun mogelijkheden in plaats 
van hun beperkingen. Vaak 
kunnen ze meer dan ze zelf 
denken. Hierdoor groeit het 
zelfvertrouwen. De Mentelity 
Foundation doet dit door cli-
nics en evenementen te orga-
niseren, waarbij iedereen de 
mogelijkheid krijgt om zelf te 
ervaren wat ze kunnen.

It ’s all about Mentelity
De wielenbaan past bij deze 
visie; het wordt een plek waar 
iedereen kan spelen en zich-
zelf kan uitdagen. Het maakt 
niet uit hoe goed je bent of 
dat je nog wat extra hulp no-
dig hebt, de wielenbaan is er 
voor iedereen. Of je nou met 

je step, BMX, inline skates of 
skateboard de baan op gaat, je 
kan de baan zo uitdagend ma-
ken als je zelf wilt; it’s all about 
Mentelity! Op hun website 
kunnen de jongens vanaf dag 
een al op veel steun rekenen. 
99% van de stemmers ziet het 
als een verrijking voor de ge-
meente. 80% van de positieve 
stemmen zijn ouders zijn in de 

leeftijd van 30-60 jaar. Na een 
werkbezoek bij een reeds aan-
gelegde wielenbaan, is de ge-
meente Wijdemeren ook zeer 
positief en denken ze actief 
mee over een mogelijke loca-
tie. De track blijft echter een 
burgerinitiatief. Om de wielen-
baan daadwerkelijk te kunnen 
realiseren, worden nu fondsen 
aangeschreven met het ver-

zoek te doneren.

Bibian Mentel heeft laten we-
ten dat de Mentelity Foundati-
on al een anonieme donateur 
bereid heeft gevonden om € 
10.000,- te doneren aan de 
Pumptrack!
Op de hoogte blijven?
Kijk dan op:
www.pumptrackloosdrecht.nl

SailWise Loosdrecht heeft uw hulp 
nodig
LOOSDRECHT
Midden op de Loosdrecht-
se Plassen, op waterspor-
teiland Robinson Crusoe, 
gebeurt al vele jaren iets 
bijzonders. Hier biedt de 
stichting SailWise mensen 
met een beperking meer-
daagse watersportactivi-
teiten en -vakanties aan. 
Op en rond het water kun-
nen de gasten van SailWi-
se genieten van een on-
vergetelijke én betaalbare 
vakantie, ondersteund 
door een team van profes-
sionals en vrijwilligers.

SailWise hoort bij Loosdrecht 
en omgekeerd. Maar de toe-
komst van de organisatie is 
onzeker. En daarmee de wa-
tersportvakanties van mensen 
met een beperking. Vanwege 
de coronamaatregelen heeft 
SailWise alle reguliere activi-
teiten en reizen in het voorjaar 
en de zomer moeten annule-
ren. Om te overleven heeft de 
stichting hulp nodig. ‘Met een 

zeil-10daagse vragen we niet 
alleen aandacht voor SailWi-
se, we hopen ook een mooi 
sponsorbedrag op te halen om 
SailWise te redden’, zo valt te 
lezen in een persbericht.

Zeil-10daagse
De zeil-10daagse wordt ge-
houden van 17 t/m 26 sep-
tember. Dan toert de Beatrix, 
een speciaal voor mensen 
met een beperking aange-
paste zeilcatamaran, tien 

dagen lang door Nederland 
om aandacht te vragen voor 
het belang van watersport 
voor mensen met een handi-
cap of beperking. Zeilers uit 
het hele land vergezellen de 
Beatrix tijdens deze unieke 
zeil-10daagse, die op zater-
dag 26 september in Loos-
drecht zal arriveren. SailWise 
hoopt natuurlijk dat op die dag 
veel boten de Beatrix zullen 
verwelkomen en naar Loos-
drecht willen begeleiden.

Schaatsen in 
Loosdrecht

LOOSDRECHT
Ondanks de nog nazo-
merse temperaturen gaan 
we vanaf 3 oktober weer 
schaatsen op de Vechtse 
Banen.

Dat doen we op de zaterdag 
voor de jeugd op drie uren, 
beginnende om half 5, half 6 
en half 7. We vertrekken met 
de bus vanaf het Lindeplein. 
Naast de jeugd starten we op 
andere avonden ook weer het 
toerschaatsen voor de oude-

re jeugd (12/18) én iedereen 
die zich jong genoeg voelt om 
lekker te gaan schaatsen met 
hele een leuke groep men-
sen. Beter leren schaatsen 
met vooral heel veel plezier. 
Op de Vechtse Banen zijn alle 
maatregelen getroffen die no-
dig zijn, om iedereen veilig te 
kunnen laten schaatsen. Wil 
je graag mee met ons? Geef 
je dan op via www.jeugd-
schaatsenloosdrecht.nl, ook 
voor het toerschaatsen!
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Fotowedstrijd
Laatste kans

REGIO
U heeft nog tot-en-met 
woensdag 30 september 
de tijd om mee te doen aan 
de fotowedstrijd van de 
Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie.

Het thema van dit jaar is ‘Ico-
nen van de Oude Hollandse 
Waterlinie’. Fotografeer een 
monument of object van de 

Oude Hollandse Waterlinie 
en maak kans op een mooie 
prijs. De eerste prijs bestaat 
uit een geldbedrag van € 150, 
de tweede prijs uit € 100 en 
de derde prijs uit € 50. U kunt 
maximaal drie foto’s opsturen 
naar contact@ohwl.nl.
Belangrijke voorwaarden zijn 
dat de foto is genomen binnen 
het gebied van de Oude Hol-
landse Waterlinie, dat de foto 

niet ouder is dan twee jaar en 
dat de foto minimaal 1,5 MB 
groot is. Een onafhankelijke 
jury zal de foto’s beoordelen.

Uiterlijk (donderdag) 15 okto-
ber 2020 worden de winnaars 
bekend gemaakt. De winnaars 
ontvangen hiervan bericht via 
de e-mail.
De uitslag zal ook op onze 
website worden gepubliceerd.
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Pijn is, jou niet meer horen praten.
Pijn is, jou niet meer horen lachen.

Jou missen, is onze grootste pijn.
Jou vergeten, kunnen wij niet.

Wij leven dan ook met stil verdriet.

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens 
verdrietig om het verlies, geven wij u kennis van het heengaan 
van mijn lieve zorgzame vrouw, onze zuster, tante en peetmoeder

Jacoba Johanna Visser-van Hamersveld
– Coby –

* Soest, 14 november 1937 † Bussum, 6 september 2020

 Jan Visser

 Familie Van Hamersveld
 Familie Ramakers-Visser
 Familie Klaasse Bos
 Familie Majoor

Onze dank gaat uit naar het personeel van de 24-uurs zorg 
en De Antonius Hof voor de liefdevolle verzorging van Coby.

Nieuweweg 38
3625 AZ  Breukeleveen

Na de viering op maandag 14 september in de Sint Johannes 
de Doperkerk in Breukelen, heeft de begrafenis in besloten 
kring plaatsgevonden op begraafplaats De Nieuwe Ooster in 
Amsterdam.

FAMILIEBERICHTEN

Wiskunde Bijles&Examentr.
Tim Hage, MSc Econometrie
06-16530261, Loosdrecht

Klas 1-6, 30e per uur

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Bied jij haar een 
luisterend oor?

Wil jij ook hét verschil maken 
in het leven van ouderen 
door ze elke week te bellen? 
Word vrijwilliger en ga naar 
ouderenfonds.nl/zilverlijn

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

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

#REN TEGEN  
KANKER
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Ondersteuning minima

Wist u dat de gemeente financiële ondersteuning 

kan bieden als u een laag inkomen heeft?

Zoals voor schoolboeken, computers of huisraad. 

Ook bestaat er een bijdrage voor de kosten die 

een beperking met zich mee kan brengen.

We kijken naar uw inkomen en vermogen. Meer 

informatie www.wijdemeren.nl/ondersteuning. 

>   Loketten niet bereikbaar

Door noodzakelijke onderhoudswerkzaam-

heden aan onze ICT systemen zijn de (online) 

loketten van burgerzaken niet beschikbaar 

van donderdag 24 september 17:00 uur tot 

en met maandag 28 september 12.30 uur. 

Ook worden er in deze periode geen rijbewij-

zen en reisdocumenten uitgereikt. Uiteraard 

blijven wij wel bereikbaar via telefoonnummer 

14 035. Onze excuses voor het ongemak.

>   Gezondheidsmonitor

Eens per vier jaar onderzoekt de GGD de 

gezondheid van inwoners via de Gezond-

heidsmonitor. In de hele regio Gooi en 

Vechtstreek krijgen 25.000 willekeurig 

uitgekozen inwoners een uitnodiging. Door 

mee te doen kunnen de GGD en de ge-

meente hun inwoners (beter) ondersteunen 

om gezond te blijven. Doet u ook mee? Kijk 

op www.ggdgv.nl. Direct na het invullen 

ontvangt u een digitaal gezondheidsadvies. 

Als dank krijgt elke twintigste deelnemer 

een VVV-bon van 20 euro.

>   Vlootschouw strooiwagens

Ziet u op vrijdag 2 oktober een strooiwagen 

of veegmachine rijden? Dat kan kloppen. 

De buitendienst heeft dan de jaarlijkse 

vlootschouw van alle materieel dat zij

gebruiken in de wintermaanden. 

Als de winter zich aandient, moet er snel 

gehandeld worden en mogen strooiwagens 

en sneeuwploegen geen mankementen 

vertonen. We rijden daarom ruim op tijd 

een proefronde door de gemeente om de 

machines en de route te controleren. 

>   Gooische Rainbow Award

Dit jaar wordt voor het eerst de Gooische 

Rainbow Award uitgereikt aan regionale 

Gooise initiatieven die zich belangeloos 

inzetten voor de LHBTI+ community en 

deze vooruit helpen. De award is onderdeel 

van de Rainbow Week Hilversum van 9-16 

oktober. Inzenden kan tot en met 25 sep-

tember, stemmen kan tot en met 8 oktober. 

De winnaar wordt op 16 oktober bekend-

gemaakt tijdens het Hillywood Rainbow Ball 

in poppodium De Vorstin. Meer informatie 

over inzendingen, stemmen en activiteiten: 

www.livehilversum.nl/rainbowweek.

O�  ciële
bekendmakingen

De herfst is begonnen. Dat betekent 
dat het eerder donker wordt en dat 
ook de kans op inbraken toeneemt. 
Vanaf maandag 5 oktober kunt u 
daarom weer een gratis Veilig Wonen 
Scan aanvragen.

De Veilig Wonen Scan is bedoeld om de 

kans op een woninginbraak in uw huis te 

verkleinen en om ervoor te zorgen dat u zich 

veiliger voelt, thuis en in uw omgeving. In de 

herfst- en wintermaanden slaan inbrekers 

vaker toe, omdat het eerder donker is en 

zij zich zo eenvoudiger ongezien kunnen 

bewegen. Het is daarom extra belangrijk om 

de ramen en deuren goed af te sluiten als u 

niet thuis bent. 

Veilig wonen scan
Tijdens de Veilig Wonen Scan wordt hang- 

en sluitwerk nagekeken, veelvoorkomende 

inbraakmethoden worden uitgelegd en u 

krijgt praktische tips over wat u zelf kunt 

doen om een woninginbraak te voorkomen. 

Vaak kan dit al op eenvoudige wijze worden 

gerealiseerd, zonder dat er (hoge) kosten aan 

verbonden zijn. De scan wordt uitgevoerd 

door een onafhankelijke, niet-commerciële 

adviseur van het Centrum voor Criminaliteit-

spreventie en Veiligheid (CCV).

Aanmelden
Benieuwd hoe inbraakproof uw woning is? 

Meld u dan aan voor een van de vijftig gratis 

Veilig Wonen Scans. Dat kan door tussen

5 oktober en 1 november een mail te sturen 

naar info@wijdemeren.nl met daarin uw 

naam, adresgegevens, telefoonnummer, 

e-mailadres, gewenste dag (dinsdag t/m 

vrijdag) en gewenste dagdeel (ochtend of 

middag). Na aanmelding ontvangt u een 

bericht van het CCV om een afspraak in te 

plannen.

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

23 september 2020

Kort

  Is uw huis inbraakproof? 
  Vraag ook een Veilig Wonen Scan aan 

#mooiWijdemeren
@davetdekeijzer

Als u een dagje ouder wordt kan het 
spannend zijn om aan het verkeer 
deel te nemen. Vanuit het project 
Doortrappen worden daarom gratis 
fietslessen georganiseerd.

Gerda, 70 jaar uit Loosdrecht, kreeg les van 

fietsvereniging de Adelaar: “Mijn dochter 

verraste me met een e-bike, maar deze stond 

een jaar ongebruikt in de schuur. Ik vond het 

te spannend, balans houden vond ik moeilijk. 

Na de les had ik meer vertrouwen, het was 

leuk en leerzaam!”

Gratis fi etsles 
Op dinsdag 6 oktober van 13.30 tot 14.30 uur 

organiseren Team Sportservice en Veilig Ver-

keer Wijdemeren een gratis fietsles. Iedereen 

die een fiets heeft (e-bike, driewieler, lage 

instapfiets) kan meedoen. Meerdere vervolg-

lessen zijn mogelijk op afspraak. Startpunt is 

de bibliotheek in Loosdrecht. 

Aanmelden
Aanmelden kan via Rosanne Hartman via 

rhartman@teamsportservice.nl of telefoon-

nummer 06 30 63 97 54. Kunt u niet of 

woont u niet in de buurt, maar wilt u toch 

een keer meedoen? Meld u zich toch aan. 

Bij voldoende aanmeldingen kijken we naar 

alternatieven. 

Fietsles voor ouderen 

Nationale
Valpreventieweek



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Naast Stichts End 23: plaatsen koffietent 

   (09.09.20)

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning (04.09.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 21: plaatsen plantenkas (15.09.20)

- Zuidereinde 169: vervangen en verhogen dak (

   (04.09.20)

Kortenhoef
- Kerklaan 73: uitbreiden woning (08.09.20)

Loosdrecht
- Bloklaan 26: bouwen bedrijfsruimte (09.09.20)

- Laan van Eikenrode 16: bouwen veranda met 

   zonnepanelen (16.09.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 252f: bouwen over-

   bouw op bestaande overloop (15.09.20)

- Van der Helstlaan 24: wijzigen voorgevel en 

   bouwen veranda (16.09.20)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 68a: vervangen woonark 

   (09.09.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 

035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken 

tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- tussen Molenmeent 1 en ’t Jagerspaadje 27: 

   kappen acht bomen (15.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: aanpassen 

   uitweg (07.09.20)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 87: verbreden brug (09.09.20)

- Middenweg 159: aanvraag pilot onderzoek en 

   slib AGV verwerken (31.08.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbeschikking

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: aanleg terreinverharding met 

   parkeerplaatsen (10.09.20)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Bestemmingsplan Partiële 
herziening Bestemmingsplan 
Spiegel- en Blijkpolder WSV De 
Spiegel, achter Dammerweg 62, 
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in 

zijn vergadering van 10 september 2020  het 

bestemmingsplan Partiële herziening Bestem-

mingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV de 

Spiegel, achter Dammerweg 62 in Nederhorst 

den Berg, heeft vastgesteld.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de 

Spiegel is voornemens om het bestaande 

clubgebouw op de begane grond, richting de 

Spiegel- en Blijkpolderplas, uit te breiden.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stuk-

ken, ligt vanaf 24 september 2020 gedurende 

zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan 

met bijbehorende stukken kan worden ingezien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.

BP7900Adam612020-va00).

De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd 

via info@wijdemeren.nl. 

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 

zienswijzen ingediend. Een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de 

termijn van terinzagelig¬ging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening 

indienen bij de voor¬zitter van genoemde 

afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee 

het bestemmingsplan treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroep-stermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt 

het bestemmingsplan niet in werking voordat 

op dit verzoek is beslist.

>  Bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestem-

mingsplan inzake het perceel Moleneind 46 

(voorheen 45) in Kortenhoef ter inzage wordt 

gelegd.

Plan
De bestaande woning en het bijgebouw worden 

gesloopt. Op een andere plaats op het perceel 

wordt de bouw van een woning mogelijk 

gemaakt. Een deel van het perceel Moleneind 

46, dat op grond van het bestemmingsplan het 

Wijde Blik 2004 bestemd is voor woondoelein-

den, wordt bestemd voor natuur.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-on01).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of het 

inwinnen van informatie kan contact worden 

Wijdemeren
informeren
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Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Iedereen wil actief en zelfredzaam 
blijven, maar aan veroudering van 
het lichaam ontkomt niemand. 
Valongevallen vormen een toene-
mend probleem onder ouderen. 
Gemiddeld komt hierdoor elke vijf 
minuten iemand op de eerste hulp 
terecht.

In deze coronatijd zit u waarschijnlijk meer 

thuis. Minder beweging kan het risico op 

vallen vergroten. Het is dus belangrijk om fit 

en mobiel te blijven. Van maandag 28 sep-

tember tot en met zondag 4 oktober 2020 

organiseert VeiligheidNL weer de jaarlijkse 

Nationale Valpreventieweek in samenwerking 

met partners en lokale (zorg)professionals. 

Ondersteuning en advies
In Wijdemeren kunt u op verschillende locaties 

terecht voor ondersteuning en advies op het 

gebied van bijvoorbeeld (problemen met) ba-

lans, lopen, spierkracht of valangst. Een aantal 

verzekeraars vergoeden dit vanuit de aanvul-

lende verzekering. Dit kan bijvoorbeeld bij:

Thuiszorg Oefentherapie:
Anne Krijnen en Demi Klomp

Locatie: Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland 

Contact: 06 11 31 22 52 of

info@thuiszorgoefentherapie.nl

Fysio Inovum:
Johanna Schuurman

Locatie: Kortenhoef, Loosdrecht, ‘s-Graveland

Contact: 035 58 88 492 of fysio@inovum.nl 

Fysiotherapie Practicum Nederhorst:
Martie Hansen

Locatie: Nederhorst den Berg

Contact: 0294 25 38 38 of

salus.fysiocare@gmail.com 

Meer informatie over de professionals vindt u 

hier: jouw.teamsportservice.nl/gooi/nieuws/

nationale-valpreventieweek

60+ Beweegcoach
Wilt u in het algemeen graag meer in bewe-

ging komen? Bij beweegcoach Beppie van 

de Bunt kunt u terecht voor een persoonlijk 

advies. U kunt contact met haar opnemen via 

telefoonnummer 06 31 59 58 47 of

b.vandebunt@inovum.nl.

Nationale Valpreventieweek: blijf fit en mobiel

Veel mensen hebben in de herfst en 
winter de open haard of houtkachel 
aan. Heerlijk om voor te zitten, maar 
niet erg goed voor het milieu en 
voor uw eigen gezondheid.
 

Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en 

kan stankoverlast geven. Wilt u toch stoken? 

Dan geven we graag een paar tips.

 

1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout 

    brandt niet goed en dat geeft extra rook 

    en fijnstof. Wilt u eigen hout gebruiken? 

    Zorg dan dat het minstens twee jaar 

    heeft gedroogd.

2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd 

    hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de 

    verbranding van deze materialen komen 

    chemische stoffen vrij. Niet fijn voor uw 

    eigen gezondheid en voor de gezond-

    heid van uw buren.

3. Zet de open haard of houtkachel niet 

    aan bij windstil of mistig weer. De rook 

    blijft dan hangen en veroorzaakt meer 

    luchtvervuiling.

4. Ventileer het huis goed tijdens het sto-

    ken. Houd altijd de ventilatieroosters 

    open. Het vuur kan dan zuurstof aan

    trekken en de rook kan via de schoor-

    steen afgevoerd worden. Wordt het als-

    nog erg warm? Doe de luchttoevoer niet 

    dichter, maar zet een raam open.

5. Smoor het vuur nooit. Het temperen van 

    vuur door de zuurstoftoevoer te beperken 

    zorgt ervoor dat hout niet volledig verbrandt. 

    Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen.

6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal 

    open, net als de klep in de schoorsteen. 

    Dat zorgt voor betere verbranding en dus 

    minder schadelijke stoffen.

7. Controleer of u goed stookt. Een goed 

    vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er 

    komt bijna geen rook uit de schoorsteen. 

    Bekijk dit regelmatig door even naar 

    buiten te lopen.

8. Stook niet iedere dag en zeker niet langer 

    dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrienden 

    met de buurt.

In gesprek
Omwonenden kunnen veel last hebben van 

houtstook. Bij overlast is een goed gesprek 

altijd het beste startpunt. Bespreek met de 

buren wat u waarneemt. Verandering van 

stookgedrag of omstandigheden, zoals 

andere brandstof of stooktijden, kan de 

problemen helpen oplossen.

Stoken? Denk ook aan de buren!



opgenomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.

>  Bekendmaking wet geluidhin-
der Moleneind 46 (voorheen 45), 
Kortenhoef (ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

Er loopt een procedure voor het in ontwerp 

vaststellen van het bestemmingsplan Moleneind 

46 (voorheen 45) Kortenhoef. Met het bestem-

mingsplan wordt de bouw van één woning 

mogelijk gemaakt. De bestaande woning wordt 

gesloopt. Ten gevolge van het wegverkeer 

op Moleneind zal de te bouwen woning een 

hogere geluidsbelasting ondervinden dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet 

geluidhinder voor deze woning in ontwerp 

hogere waarden vast gesteld.

Inzage  
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken, gezamenlijk met het  

ontwerpbestemmingsplan, ter inzage. U kunt de 

stukken over het ontwerpbesluit Wet geluidhin-

der inzien op www.wijdemeren.nl bij ‘Ter inzage’. 

De stukken over het ontwerpbestemmingsplan 

zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl. Desgewenst kan een 

mondelinge toelichting worden gegeven op 

de ontwerpbesluiten. Hiertoe kunt u contact 

opnemen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035.

Zienswijzen 
Belanghebbenden kunnen gedurende de 

ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen 

schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, 

die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk 

verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet 

bekend te maken.

Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen 

worden ingebracht. In dat geval wordt een 

gedachtewisseling gehouden over het ontwerp 

van de beschikking met vertegenwoordigers van 

de gemeente. U kunt daartoe contact opnemen 

met de hierboven genoemde administratie.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 

degenen die zienswijzen hebben ingebracht 

zoals hierboven beschreven en belangheb-

bend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het 

definitieve besluit tot het verlenen van de hogere 

waarden beroep kunnen instellen bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Bestemmingsplan Partiële her-
ziening Nieuw-Loosdrechtsedijk 
211, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake de Partiële herziening 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 in Loosdrecht ter 

inzage wordt gelegd. 

Plan
Het plan voorziet in de bouw van één gebouw 

voor de opslag van materiaal voor het restaurant 

‘Argentinos’. Tevens voorziet het plan in een 

onderkomen voor een aantal hobbymatig te 

houden dieren (drie pony’s en vijf geiten). Tevens 

voorziet het plan in de bouw van een hooiberg. 

Het voorgestelde bijgebouw en hooiberg zijn in 

strijd met genoemd bestemmingsplan omdat 

de grond daar is bedoeld voor natuur. Het plan 

kan pas worden gerealiseerd als de bestaande 

bebouwing is gesloopt. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP6900Nld2112019-on00). U 

kunt de stukken ook digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze of het inwinnen 

van informatie kan eveneens contact worden 

opgenomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad. 

>  Bestemmingsplan Horstermeer 
(Middenweg 29-33), Nederhorst 
den Berg 

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake het bestemmingsplan 

Horstermeer (Middenweg 29-33) in Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd. 

Plan
Het perceel Middenweg 33 is op grond van 

het geldende bestemmingsplan Horstermeer 

bestemd voor agrarisch met de aanduiding kas. 

Op dit perceel is een agrarische bedrijfswoning 

aanwezig. Het perceel grenst aan de percelen 

Middenweg 29 en 31 die op grond van het gel-

dende bestemmingsplan Horstermeer bestemd 

zijn voor bedrijf. Deze bestemming wordt in het 

ontwerpbestemmingsplan gehandhaafd.

Het perceel Middenweg 33 wordt deels be-

stemd voor bedrijf en deels voor wonen. Het 

plan voorziet binnen de bestemming bedrijf in 

de bouw van een  bedrijfsloods en een testveld 

voor machines voor het beheer en onderhoud 

van kunstgrasvelden. Deze bestemming voorziet 

tevens in een geluidscherm. 

De bestaande agrarische bedrijfswoning met bij-

behorende grond wordt bestemd voor wonen. 

Gebruik van de grond, bestemd voor wonen, 

voor burgerwoondoeleinden is dan toegestaan. 

Het plan is in strijd met het geldende bestem-

mingsplan Horstermeer.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BPMidweg29332020-on00).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan eveneens contact op worden 

genomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad. 

>  Bestemmingsplan Dammerweg 
3 en 4, Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake de Partiële herziening 

Dammerweg 3 en 4 in Nederhorst den Berg ter 

inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan voorziet in de bouw van twee 

twee-onder-een-kapwoningen, twee vrij-

staande woningen aan het Ankeveense pad en 

drie appartementen bovenop het bestaande 

Spiegelhuys. Het parkeren gaat geheel op eigen 

terrein plaatsvinden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehoren-

de stukken, ligt vanaf 23 september 2020 gedu-

rende zes weken ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO. BP5300Ankpad2018-on00).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan eveneens contact op worden 

genomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.

>  Bestemmingsplan Industrie-
weg 2, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat het bestemmingsplan 

Industrieweg 2 te Loosdrecht onherroepelijk 

is geworden. Tegen het bestemmingsplan is 

geen beroep ingesteld bij de afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. Het plan kan 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Archiefverordening gemeente 
Wijdemeren 2020

Op 10 september 2020 heeft de raad de

“Archiefverordening gemeente Wijdemeren 

2020” vastgesteld. De verordening treedt in

werking op de eerste dag na die van de bekend-

making en heeft terugwerkende kracht tot

13 augustus 2020. 

U kunt de archiefverordening gemeente

Wijdemeren 2020 vinden op: www.overheid.nl.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 17 september een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. De noodverorde-

ning is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

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

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

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

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

Overig

Wijdemeren
informeren

23 september 2020
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Denk innovatief!
Ingezonden brief

Voor wie het nog niet weet: in 
het kader van de omgevings-
verordening heeft de provincie 
Noord-Holland het voornemen 
om geen woningbouw toe te 
staan in het buitengebied van 
Wijdemeren. Dit betekent on-
der andere dat het woning-
bouwplan Zuidsingel fase 8 
niet zou kunnen doorgaan. 
Wethouder Jan Jaap de Kloet 
en veel raadsleden vinden dat 
een probleem omdat uitbreiden 
van belang is vanwege de sterk 
vergrijzende bevolking. Het 
is jammer dat zij maar in één 
oplossingsrichting kunnen den-
ken: bouwen. Terwijl het juist in 
deze tijd van belang is om naar 
andere mogelijke oplossingen 
te kijken. Een eerste vereiste 
daarvoor is dat duidelijk wordt 

wat de gemeente belangrijk 
vindt: wat zijn waarden waar-
voor de gemeente staat? Ver-
volgens kunnen doelen gefor-
muleerd worden, bijvoorbeeld 
als het gaat om wonen. Daarna 
kan nagedacht worden hoe de 
doelen bereikt kunnen worden. 
Er zijn immers meerdere op-
lossingen om woonruimte te 
creëren en doorstroming van 
bewoners in woningen te be-
vorderen. Dat vergt innovatief 
vermogen. Ontdek andere we-
gen en paden dan de gangbare 
en zorg dat bewoners meeden-
ken. Bewoners hebben een 
enorm potentieel aan ideeën 
die de basis kunnen vormen 
voor plannen. Bovendien zijn 
bewoners hard nodig in de uit-
voering van de plannen. Dat 

kan echter alleen als bewoners 
als partner worden gezien en 
zij serieus worden genomen.

Het helpt om hierbij te leren van 
andere gemeenten: hoe doen 
zij het? Kijk ook gerust over 
de landsgrenzen heen: welke 
oplossingen worden in het bui-
tenland bedacht om woonruim-
te te creëren en doorstroming 
van bewoners in woningen te 
bevorderen?

Dus college en raadsleden die 
vinden dat Wijdemeren ‘op slot’ 
wordt gezet door de provincie: 
er zijn meer wegen naar Rome. 
Denk innovatief!

Maartje van Gils

   

Excuses van de burgemeester
Ingezonden brief

Het is een goede gewoonte dat 
afgetreden bestuurders zich 
buiten het politieke landschap 
plaatsen. Echter na het lezen 
van een tweetal artikelen in 
de Nieuwsster van afgelopen 
week, aangaande de Porse-
leinhaven, voel ik mij genood-
zaakt met deze gewoonte te 
breken. Zonder in strijd te ko-
men met de geheimhouding 
is het openbaar bekend dat 
rond 2005 de grondwaarde 
van het dorpscentrum door 
de toenmalige burgemeester 
en de verantwoordelijk wet-
houder was vastgesteld op 30 
miljoen Euro. Hiervoor zou de 
bevolking een dorpscentrum, 
inclusief winkels, krijgen met 
een uiteindelijke winst voor de 
gemeente van 3 miljoen Euro.

In het artikel wordt gerept dat 

er op de grondexploitatie een 
tekort is van ruim 1 miljoen 
Euro. Zonder de geheimhou-
ding te schenden kan ik stellen 
dat dit hier op z’n zachtst ge-
zegd vragen over gesteld kun-
nen worden met name of het 
totale verlies sinds 2005 niet 
veel groter is.

Zo las ik tot mijn verbazing 
dat de burgemeester excuses 
heeft aangeboden aan een 
tweetal bewoners. Het zou 
haar sieren zich in het dossier 
te verdiepen en excuses aan te 
bieden aan de bevolking van 
Wijdemeren over zoveel ver-
keerd besteed belastinggeld.

In dit kader gaat er gaat een 
breed onderzoek plaatsvinden 
naar het functioneren van het 
ambtelijk apparaat. Ik wil hier 

duidelijk stellen dat tijdens mijn 
periode als wethouder ik op bij-
zonder prettige en zakelijk wij-
ze heb samengewerkt met de 
betreffende ambtenaren en dat 
hun functioneren bij mij nooit 
vragen heeft opgeroepen. Dat 
er een onderzoek moet plaats-
vinden is volkomen terecht 
maar dan over het functione-
ren van de verantwoordelijke 
bestuurders op dit dossier, in-
clusief mijzelf. Een openbaar 
onderzoek dat een gemeente-
raad zou moeten eisen indien 
zij waarmaken dat zij zich op-
werpen als de vertegenwoordi-
gers van een bevolking die hen 
daarvoor gekozen heeft. Of zou 
dit politiek te gevoelig liggen en 
zij bang zijn de hand ook in ei-
gen boezem te steken?

Jaap van Waveren
   

Bouw een Middeleeuws kasteel
WIJDEMEREN
In het kader van de Kinder-
boekenweek (30 september 
t/m 11 oktober) organiseert 
de Bibliotheek Gooi en 
meer in al haar vestigingen 
een duurzame bouwwed-
strijd voor kinderen (van 6 
t/m 10 jaar).

De opdracht is; bouw een 
Middeleeuws kasteel van 

duurzame materialen. Gooi je 
vaak dingen weg, zodra je ze 
gebruikt hebt? Denk aan kar-
ton, eier-dozen, drinkpakken, 
kurken, bierdopjes, draadjes 
wol, schoenendozen enz. Niet 
doen dus; bewaar ze en bouw 
er een mooi kasteel van. Je 
kunt je Middeleeuwse kasteel 
tot en met 10 oktober inleveren 
bij de informatiebalie van jouw 
bibliotheek. En laat dan in de 

herfstvakantie zoveel mogelijk 
vrienden en familie stemmen 
op jouw creatie. Stemmen kan 
van 12 oktober tot en met 17 
oktober door het stemformulier 
dat bij de informatiebalie ligt in 
te vullen. De prijsuitreiking is 
op woensdag 21 oktober om 
15:00 uur op de jeugdafdeling 
van jouw bibliotheek. Kom 
langs en wie weet ga jij naar 
huis met een prachtige prijs.

7 ton voor Regio
Ingezonden brief

Na het fiasco bij de door alle 
inwoners van Gooi& Vecht-
streek betaalde Tomin bv 
(winst maken dus) schrik ik 
van het bericht, dat we 7 ton 
gaan ophoesten voor weer 
zo’n regionaal ambtelijk appa-
raat. Nu gaan we zonder dat 
het ons is gevraagd allemaal 
meebetalen aan ambtenaren 
die in Bussum onze energie 
transitie gaan ‘regelen’. Bij 
de raadsverkiezingen is dit 

ons nooit voorgelegd. In co-
alitieakkoorden staat dit niet. 
Er is geen referendum over 
geweest in Wijdemeren. Men 
beslist maar over ons geld 
zonder het ook maar even aan 
ons te vragen. Laten we onze 
raad dit geld terugvragen met 
zijn allen. Stuur een mail hier-
over aan raadsleden en eis je 
belastinggeld terug.

Wim van Oudheusden, L’drecht
   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 23 sep-
tember zendt GooiV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf levert 
een nieuwe bijdrage in De Dag 
van Andreas. Ruud Bochardt is 
weer terug op TV met In Derde 
Termijn. Ditmaal praat hij met 
vier politici uit Gooise Meren 
over het komende politieke 
jaar. Het gaat onder andere 

over wat er staat te gebeuren, 
welke consequenties hebben 
de corona-maatregelen voor 
de portemonnee van de inwo-
ners en worden zij daarbij be-
trokken? In TV Magazine is er 
aandacht voor scholen in coro-
natijd en gaan verslaggevers 
op zoek naar de echo in Het 
Echobos. GooiTV is te zien bij 
o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) 
en KPN (1432). Kijk voor alle 
kanalen op gooitv.nl. 

✓ 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

TE KOOP
De snackboot Loosdrecht komt 
te koop. Dit i.v.m. aanstaande  
pensionering. Goede omzet is 

zeker haalbaar, zelfs in een  
Corona jaar. Graag alleen 

serieuze gegadigden. 

Info/afspraak:

06 - 518 849 29

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger
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Toneelles bij    
Theater&Zo

LOOSDRECHT
Mijn naam is Rafaela Bik-
ker. Vorig jaar ben ik be-
gonnen met een toneel-
groep voor volwassenen.

Ik was gewend aan regisse-
ren en voorstellingen maken. 
In ieder geval het werken naar 
een eindproduct. Maar ik kwam 
erachter dat de mensen bij mij 
in het groepje helemaal geen 
voorstelling wilden. Ze kwa-
men voor hele andere rede-
nen. Sommige waren verlegen 

en wilden meer uit hun schulp 
komen, anderen hebben altijd 
al willen acteren, rollen wil-
len spelen maar vonden dat 
te spannend. Anderen wilden 
gewoon improviseren, absurde 
dingen doen of gewoon lekker 
spelen, zonder de druk van een 
voorstelling. En dat hebben we 
gedaan! Het was ongedwon-
gen, ontspannen en veilig om 
alles te ontdekken over toneel, 
acteren, improviseren, rolop-
bouw, werken met een vaste 
tekst. Dus voel jij dat ook? En 
wil je op 1,5 meter toneelspe-
len? Meld je dan aan!Voor kin-
deren (9-12) en voor tieners wil 
ik ook een groepje starten, dus 
ga naar de website en kijk naar 
de mogelijkheden. De eerste 
les is altijd een gratis proefles!

Wij zitten op de Oud-Loos-
drechtsedijk 112 bij Atelier a/d 
Dijk

   

Fietsen voor Hartstichting
UTRECHT
Op zondag 27 september 
organiseren wij Cycle & 
Friends (www.cycleand-
friends.nl). Hier stappen 
we op de fiets om geld bij 
elkaar te trappen voor de 
Hartstichting. De startloca-
tie is bij Brouwerij Maximus 
in Utrecht. Hierbij hebben 
we twee prachtige forten-
routes van 90 of 130KM 
door het Groene Hart van 
Nederland.

Er zijn maximaal 100 startplek-
ken beschikbaar in 2 tijdsvak-
ken. Op deze manier kunnen 
we deze toertocht corona proof 
organiseren. Het inschrijfgeld 
voor deelnemers bedraagt 20 
euro. Hiervoor krijgen deelne-
mers het volgende: een uitge-
pijlde route, koffie of thee met 

wat lekkers bij de start, enz.

We vragen onze deelnemers 
minimaal 1 euro per kilometer 
op te halen voor onderzoek 
naar hart- en vaatziekten. Het 
inschrijfgeld gaat namelijk naar 
de organisatie van de tocht 
en het sponsorgeld naar on-
derzoek. 90 of 130 euro klinkt 
misschien veel, maar wij heb-
ben een heel makkelijk spon-
sorplan geschreven om onze 
deelnemers te helpen. Zo heb-
ben ze niet het gevoel dat ze 
moeten ‘zeuren’ om sponsor-
geld. Momenteel hebben we 
nog fietsplekken beschikbaar.

Inschrijven kan heel makkelijk 
en snel via 
www.cycleandfriends.nl.

Wat zeggen de losers uit de 
Bijbel ons in deze tijd?

‘S- GRAVELAND
Alain Verheij, schrijver van 
het boek ‘God en ik’ komt 
naar ‘s- Graveland op vrij-
dagavond 9 oktober om 
20 uur vertellen over zijn 
nieuwste boek ‘Ode aan de 
Verliezer’.

‘Wat heeft een eeuwenoud 
boek als de Bijbel nog te 
zeggen tegen weldenkende 
21e-eeuwers? Aan die vraag 
heeft theoloog Alain Verheij 
(31) zijn leven gewijd. Hij spit 
bekende en minder bekende 
Bijbelverhalen door en vertelt 

ze op zo’n manier dat ze gis-
teren gebeurd hadden kun-
nen zijn. Zo laat hij de lessen, 
humor en spanning van deze 
verhalen opnieuw klinken. Aan 
de hand van zijn nieuwste 
boek ‘Ode aan de Verliezer’ 
focust Alain op de losers van 
de Bijbel. Hoe zag hun lot er-
uit, en wat zeggen zij over de 
verliezers van onze tijd?’
 
ZinCafé
De Pioniersgroep Wijdemeren 
(PioWij) breidt haar activitei-
ten uit. Naast de maandelijkse 
Smakelijke gesprekken, komt 

het ZinCafé. Het eerste deel 
van de avond is een spreker 
en na de pauze is er gelegen-
heid voor ontmoeting. Meer 
info : www.pioniersgroep-wij-
demeren.nl.
Vooraf aanmelden is nood-
zakelijk. Tel. 06 4703 7219; 
Locatie: Het Honk, achter De 
Graankorrel, Zuidereinde 15 
’s-Graveland; Toegang 10 
euro, inclusief consumptie.
(contant betalen bij ingang); 
Vrijdag 9 oktober; inloop vanaf 
19.45 uur.

Foto: Lazarus.nl
   

Ontdek de herfst op Boekesteyn
‘S- GRAVELAND
Wandelen in oktober door 
het herfstbos van Boe-
kesteyn. Geniet tijdens 
deze 1,5 uur durende ac-
tiviteit voor volwassenen 
van de herfst en padden-
stoelenpracht op deze bui-
tenplaats in ’s-Graveland.

Veel paddenstoelen leven van 
dood hout en afgevallen blade-
ren. Zij zetten deze weer om in 
waardevolle voedingsstoffen 
voor planten en bomen. Vooral 
in de herfst laten paddenstoe-
len zich goed zien. Ze komen 
in alle soorten, maten, kleuren 
en geuren voor. Voor de één 
moet je op de knieën en voor 
de ander hoef je alleen maar 
je neus te volgen. Wandel mee 

met de boswachter en ontdek 
ze allemaal! Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek, 
Noordereinde 54b, 1243 JJ; 
zaterdag 3 oktober:14.00 uur 
tot 15.30 uur; zondag 11 ok-
tober: 10.30 uur tot 12.00; za-

terdag 31 oktober: 14.00 uur 
tot 15.30 uur; volwassene lid 
€ 7,00; niet- lid € 10,00;www.
natuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek.
Foto: © Natuurmonumenten, 
Nora Otto

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.
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Violist Tim Kliphuis biedt perspectief
Concerten in coronatijd

NEDERHORST DEN BERG
Een coronacrisis zonder 
concerten? Daar zag het 
lang naar uit, maar gelukkig 
biedt violist Tim Kliphuis 
nieuw perspectief: op 2 ok-
tober speelt hij maar liefst 
tweemaal bij Concerten op 
de Berg in Nederhorst.

Ook in deze tijden kun je klas-
sieke en wereldmuziek het 
beste in het echt ervaren. Tij-
dens zijn twee concerten speelt 
Kliphuis met zijn zeven musici 
(zijn trio en een strijkkwartet). 
Met het muzikale programma 
brengt de violist kwesties aan 
bod die geboren zijn uit de hui-
dige crisis. Zo stellen de ele-
menten Aarde, Lucht, Water 
en Vuur muzikale vragen over 
hoe wij met de aarde omgaan. 
Belangrijk is ook het vijfde ele-
ment ‘Quintessens’, dat hoop-
vol vooruitkijkt. Het levert een 
spectaculaire avond op met 
filmische muziek voor deze tijd.

Kliphuis opent met zijn mee-
voerende improvisatie op de 
beroemde Chaconne van Jo-
han Sebastian Bach, die hij 
opnam in de knusse Willibrord-
kerk. De cd zal op de avond 
van het concert te koop zijn.

Alle coronamaatregelen wor-
den door de organisatie van 
Concerten op de Berg zorgvul-
dig in acht genomen. Ander-
halve meter afstand biedt min-
der ruimte, dus er zijn minder 
concertplaatsen beschikbaar 
(slechts 30 plaatsen per con-
cert). Ook anders: de pauze 
komt te vervallen. Er zijn dui-
delijke looproutes in de kerk en 
veel aandacht voor hygiëne en 
goede ventilatie. Zo maken de 
vrijwilligers van Concerten op 
de Berg ook in coronatijd klas-
sieke muziek in je eigen regio 
toegankelijk.
Tim Kliphuis – The Five Ele-
ments; Vrijdag 2 oktober; Twee 

concerten: om 19.15 en 21.15 
uur; Willibrordkerk, Nederhorst 

den Berg; Meer informatie? 
Kijk op

www.concertenopdeberg.nl

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 
 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!


