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NIEUWSSTER
Jannigje en Pieter Storm 60 jaar getrouwd

LOOSDRECHT
Nee, een kopje koffie met
gebak zat er dit keer niet
in bij het diamanten huwelijksfeest van Jannigje
In samenwerking met
en Pieter
Storm.
Wel een
WEEKBLAD
WIJDEMEREN
mooi boeket en de gelukwensen van burgemeester Crys Larson. Plus de
plechtige belofte van de
burgemeester dat ze na
de corona-pandemie nog
eens langskomt voor een
praatje. Tenslotte is de familie Storm de overburen
van het gemeentehuis.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |

De kajak met de unieke trapaandrijving

Sinterklaas gaat door!
Sint en roetveeg piet
mondkapjes
bestellen via
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Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37 Loosdrecht
Oud-Loosdrechtsedijk 238
Loosdrecht (op afspraak)

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

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

KELAARS.NL

WWW.TRAPKANO.NL

Met hun zoon die in Zwitserland woont, is fysiek contact
helaas tijdelijk onmogelijk.
Met hun twee andere kinderen
hebben ze op twee verschillende adressen, samen met
de vijf kleinkinderen, apart het
heugelijke feit van het 60-jarige huwelijk gevierd. Toch
nog twee feestjes. Op 18 oktober 1960 trouwden Jannigje
en Pieter. In zijn toenmalige
woonplaats Zwolle ontmoette Pieter op een bedrijfsfeest
Jannigje. De vonk sprong over
en van het een kwam het ander. Het echtpaar woont al 50
jaar in Loosdrecht. Mijnheer
werkte zijn hele leven bij de
omroep en van daaruit werden
destijds voor medewerkers
woningen beschikbaar gesteld
in Loosdrecht.

#samenvoordieren
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

UWAUDICIEN

Alarmnummer

INLOOSDRECHT
VOORDELIG EN IN DE BUURT

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.

ONZICHTBAAR
HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

99

EURO

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar
Wij verzorgen uw declaratie

VOLUMEREGELING
MET DE SMART-APP

MAAK NU EEN AFSPRAAK BIJ
BUFFING OPTIEK & AUDIOLOGIE
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Dinsdag 10 november
Dag van de Mantelzorg

NATUURSLAGERIJ • CATERING

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

14-10-19 12:48

WWW.DENIEUWSSTER.NL

HAVERKOEKEN
5 voor 3,50

www.v a nommerenbanket .n l
VanBel
Hogendorplaan
32 • Hilversum
Meer informatie?
035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

• T 035 - 621 32 31

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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
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

BIEN SÛR

Bent u/kent u een mantelzorger in Wijdemeren?
Dan nodigen wij u graag uit om op dinsdag
Samen
komen
er wel
10 november
een attentie
op tewe
komen
halen bij
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
Versa Welzijn, Lindelaan 98, 1231CN Loosdrecht.
Meld u aan via tel: 06-62334406 zodat wij een
tijdinformatie
kunnen
afspreken i.v.m.
Meer
of meedoen?
de coronamaatregelen.

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

1-1-2

LET OP!.. Iedere woensdag GEHAKTDAG!
500 gram € 4,50
Mager rundergehakt
500 gram € 3,75
Mager H.O.H. Gehakt
500 gram € 4,50
Gekruid rundergehakt
Echt malse biefstuk bestaat nog!
Bij ons!.. Iedere donderdag Biefstukdag!
per stuk
Malse Biefstuk
€ 2,75
per stuk
Kogelbiefstuk, nog malser!
€ 3,50
Biefstuk tartaartjes
4 halen, 3 betalen!
Iedere maandag en dinsdag:
4 halen, 3 betalen!
Runderhamburgers
2 stuks
€ 6,98
Kampioens Rookworst
Geldig van donderdag 29 oktober t/m woensdag 4 november

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

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
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Wijdemeren op slot
WIJDEMEREN
Ondernemers in het Oostelijk Vechtplassengebied
vrezen het ergste als de
ontwerp Omgevingsverordening op 22 oktober door
de Staten van provincie
wordt vastgesteld. Een
brandbrief aan de Statenleden van HISWA-RECRON,
de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, mede
namens VNO-NCW West en
Ondernemend Wijdemeren,
waarschuwt voor de ernstige negatieve gevolgen,
waaronder schade bij het
toeristisch recreatief bedrijfsleven.
In de verordening is sprake van
nieuwe regelgeving (BPL begrenzingen) t.a.v. landschap.
‘De ontwikkelruimte voor bedrijven wordt hierdoor ernstig
beperkt. Denk hierbij aan het
bouwen van een loods, recreatiewoningen of een nieuwe
vaarverbinding. Het gebied
gaat op slot’ zegt Gerdina
Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Terwijl we een

Gebiedsakkoord
Oostelijke
Vechtplassen hebben om met
22 partijen te werken aan de
noodzakelijke transitie van de
(water)recreatiesector, wordt
de deur nu voor onze neus
dicht gegooid. Notabene door
de provincie die kartrekker is
van het akkoord! De organisaties spraken eerder hun grote
zorg uit middels zienswijzen en
inspraak bij de commissievergadering. Daar werd door de
provincie een belofte gedaan
om met de gemeente een verkenningstraject aan te gaan
om in de toekomst mogelijk
de begrenzing te wijzigen en
een zogenaamde ‘botsproef’
te organiseren. ‘Dat is allemaal mosterd na de maaltijd’,
vervolgt Krijger. ‘Ondernemers
verkeren in grote rechtsonzekerheid als in de nieuwe verordening het ‘nee, tenzij’ wordt,
waardoor nieuwe noodzakelijke initiatieven op voorhand
in de kiem worden gesmoord.
Ons advies aan de statenleden
is de verordening nu niet vast
te stellen en de BPL begrenzingen te wijzigen’

Participatie zonder dialoog
Ingezonden brief
In het Weekblad Wijdemeren
van 21 oktober stond een artikel over participatie. Het artikel
stelt dat er een groot verschil is
tussen de verwachtingen van
burgers en het werkelijke verloop van het participatieproces.
En dat is ook niet zo gek als
je naar de praktijk kijkt.Neem
nu de participatie rondom het
project Zuidsingel fase 8. Die is
vorige week gestart. Direct omwonenden hebben op of rond
14 oktober een uitnodiging
gekregen voor een digitale bijeenkomst op 28 oktober. In de
uitnodiging wordt het participatieproces uitgelegd. De komende maanden krijgen de bewoners de kans mee te praten. En
by the way: over het verkeer
gaan we het NIET hebben.
Dat komt later aan bod. Dat is
natuurlijk wel heel vreemd om
vooraf eisen te stellen aan de
gespreksonderwerpen en het
onderwerp dat misschien wel
het meeste leeft bij de burgers
uit te sluiten van de participatie.
Bovendien is het onjuist dat de
gemeente een nieuw haalbaarheidsonderzoek laat uitvoeren;

zij laat alleen de kosten berekenen van de voorkeursvariant
uit het huidige, door projectontwikkelaars
gefinancierde
onderzoek. In de ogen van het
college is de verkeersproblematiek dus al wel opgelost en
moeten alleen de centjes nog
geregeld worden.Op 8 oktober
heeft de gemeente een ontwerp bestemmingsplan voor
Zuidsingel fase 8 ter inzage
gelegd. De inzagetermijn is
gestart op 15 oktober en loopt
zes weken. Tegen een ontwerp
bestemmingsplan kunnen burgers een zienswijze indienen.
Meepraten over de inhoud is
er niet meer bij. Dus geen dialoog meer maar discussie en
geschil.Hoe kan de gemeente
nog volhouden dat zij participatie serieus neemt? Door nu
al een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen heeft
zij iedere vorm van participatie
tot een wassen neus gemaakt!
Dus burgers van Wijdemeren,
participeer gerust maar dien
vooral ook een zienswijze in!
Anders staan jullie buiten spel.
Nico vZanten, MinderHinder.nu

Thorn tegen verstoren balans
Ingezonden brief
Toen ik las over de haastig in
gang gezette bouwplannen
van 250 woningen aan de
Zuidsingel kwam ik op een
idee. Om alle coalitiepartijen
van de gemeente Wijdemeren aan te zetten nog eens
goed na te denken over de
bouwplannen wil ik graag zes
maanden lang het schilderij
‘Thorn’ van de Hawaiiaanse
/Amsterdamse
kunstenaar
Mark Kadota uitlenen aan
de gemeente. Het schilderij
is onderdeel van een reeks
geëxposeerde werken in
het Gemeentemuseum van
Thorn. Het geeft weer, hoe
het landschap lijdt onder het
almaar volbouwen van Nederland. Het thema van Kadota’s
schilderij is het evenwicht met

onze natuurlijke omgeving.
Het schilderij uit 2007 heeft
een gemengde techniek en
toont de Maas buiten Thorn,
ingekaderd met het zand van
het rivierbeding. Dit als symbool van het verdwijnende
Nederlandse landschappen
en het verstoren van de balans van de waterhuishouding.
Tijdens een rondleiding in
’s-Graveland heb ik Al Gore’s stafchef en voormalig
VS-ambassadeur Terry Dornbush indertijd vol trots de gemeentelijke besluiten laten
zien betreffende de balans
tussen natuurbehoud en infrastructuur. Helaas moet ik
constateren dat die balans nu
in gevaar komt door de Zuids-

ingel bouwplannen. De natuur
wordt bedreigd, de toch al
gebrekkige infrastructuur verslechtert nog verder, er zijn
problemen met stikstof, trillingen, verdroging, vernietiging
van beschermd dorpsgezicht
en men wil bouwen op grond
van -1,22m NAP!
Met het uitlenen van dit schilderij gedurende zes maanden
zou ik de coalitiewethouders
willen vragen meer rekening
te houden met de mening van
de provincie Noord-Holland;
de natuur in ons Wijdemeren
is goud waard en het is niet
verstandig om beslissingen te
nemen over één nacht ijs.
Donald McSorley, ‘s-Graveland

Stopt de provincie nu eindelijk wethouder?
Ingezonden brief
Zoals verwacht besloot Provinciale Staten op 22 oktober
met de nieuwe omgevingsverordening dat er niet (meer)
grootschalig mag worden gebouwd in de polder van Kortenhoef. Goed nieuws! Het is
echter de vraag of het project
Zuidsingel fase 8 met dit besluit definitief van de baan
is. Wethouder De Kloet van
Dorpsbelangen probeert -gesteund door een meerderheid
van de gemeenteraad- met
het versneld in procedure
brengen van meerdere bestemmingsplanwijzigingen
de nieuwe provinciale omgevingsverordening te omzeilen.
Enkele statenleden spraken
hierover vorige week hun ongenoegen uit.
Veel bewoners zijn terecht
tegen het plan omdat de
schaal niet past bij het dorpse
karakter en het de huidige
verkeersproblemen aanzien-

lijk vergroot. Het in opdracht
van de projectontwikkelaar
gedane verkeerskundig onderzoek gaat (bewust) uit
van verkeerde aannames,
schrijft toe naar de benodigde verkeerscapaciteit en stelt
een oplossing voor die door
Veilig Verkeer Nederland als
meest gevaarlijk is gekwalificeerd. Dat die voorstellen
desondanks onderdeel uitmaken van het voorliggende
ontwerpbestemmingsplan getuigt niet alleen van een gebrek aan visie, maar neigt ook
naar onbehoorlijk bestuur.
Door niet te zorgen voor het
benodigde draagvlak onder
de bewoners, het verkeersprobleem op de vaartwegen nooit serieus te hebben
aangepakt en te handelen in
strijd met de omgevingsverordening van de provincie creëert de gemeente haar eigen
weerstand.

Eerder is de inwoners gevraagd suggesties te doen
voor
woningbouwlocaties
en velen hebben destijds de
moeite genomen om mee te
denken. Met die informatie
is ogenschijnlijk weinig gebeurd. Nu de kansen op realisatie van het plan Zuidsingel fase 8 afnemen, doet de
gemeenteraad er verstandig
aan om de signalen uit Haarlem op te pikken, definitief te
stoppen met Zuidsingel fase 8
en mét de bewoners alternatieve woningbouwlocaties te
onderzoeken.
De provincie heeft ons aanvullende argumenten gegeven voor zienswijzen tegen
het
ontwerpbestemmingsplan. U dient er toch ook tijdig
een in?
Mark Eujen,’s- Graveland

Gooi TV
REGIO
Vanaf woensdag 28 oktober zendt GooiTV het volgende programma uit:
Andreas van der Schaaf komt
weer met een nieuwe aflevering van De Dag van Andreas.

Ruud Bochardt praat in In
Derde Termijn met de Hilversumse burgemeester Pieter
Broertjes, maar dan in zijn rol
als voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vecht. Het
gesprek gaat natuurlijk over
de Corona maatregelen.

In TV Magazine is er aandacht voor diverse regionale
gebeurtenissen als een nieuw
zebrapad op de Bussumse
Brinklaan, de Wereldwinkel
en paddestoelen.
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Dutch Farm International BV

Erehaag voor geliefde Loosdrechter

is een groothandel in diergeneesmiddelen
en verkoopt haar producten wereldwijd
in ongeveer 50 landen.

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER ETIKETTEREN /
VERPAKKEN / MAGAZIJN
Het betreft een dienstverband voor 32-36 uur per week. Onze
nieuwe collega gaat zich bezighouden met het (machinaal)
etiketteren en het verpakken van de producten en het klaarmaken van de orders. Verder kan ondersteuning gevraagd
worden bij het laden en lossen van goederen, en bij het
georganiseerd en schoonhouden van onze magazijnen.
Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexibele en gezellige collega met een goede fysiek en liefst in het
bezit van een rijbewijs.
Uw sollicitatie uitsluitend
per e-mail richten aan:
Dutch Farm International BV
t.a.v. Maurice Breed
mail@dutchfarmint.com

T: 0294-257525
Nieuw Walden 112
Nederhorst den Berg
www.dutchfarmint.com

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Bij de uitvaart van Ab
Krook vorige week dinsdag
stond er een lange erehaag
op de Oud-Loosdrechtsedijk. De stichting SLOEP
had het afscheid van deze
geliefde Loosdrechter tot
in de puntjes geregeld.
Er waren begeleiders in gele
hesjes die het verkeer en
de ontvangst van gasten in
goede banen leidden. Vanaf de woning van de familie

Krook tot aan het protestantse kerkje stonden veel belangstellenden. Onder hen
ook veel schaatsvrienden
van de ex-bondscoach. Met
Olympische kampioenen als
Yvonne van Gennip en Annie
Borkinck, topschaatsers Hein
Vergeer en Barbara de Loor,
coaches Henk Gemser en Gerard Kemkers en vele anderen. Ook burgemeester Crys
Larson en haar wethouders
waren getuigen bij het eerbetoon. Onder leiding van uitvaartleider Arie de Kloet reed
de rouwstoet stapvoets door

Oud Loosdrecht. Vooraf aan
de stoet reed een platte kar
bekleed met bloemen van de
Loosdrechtse IJLP- schaatsvereniging. Op het kerkplein
kon iedereen bij de baar met
de overledene op gepaste wijze afscheid nemen. Ab Krook
werd begraven op de begraafplaats Protestantse Gemeente
Oud Loosdrecht.
‘Geef smaak aan het leven’
was een passende slotzin van
Aalbert Krook (18-06-1944 //
13-10-2020).

Opbrengst Collecte Dierenbescherming
LOOSDRECHT BEDANKT !!
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Sinaasappel &
Speculaas cake
per stuk € 4,25

LOOSDRECHT
In de week voorafgaand
aan Dierendag op 4 oktober, heeft een enthousiaste
groep collectanten zich ingezet om geld op te halen
voor het goede werk dat de
Dierenbescherming in Nederland doet.
Met 21 collectanten zijn we in
een groot gedeelte van Loos-

drecht met de collectebus op
stap geweest. Het resultaat
is een record opbrengst van
€3003,23 !! We zijn hier enorm
trots op en willen alle gulle
gevers dan ook heel hartelijk
danken. Het kan zijn dat u niemand aan de deur heeft gehad
omdat u misschien niet thuis
was, u kunt dan natuurlijk altijd
zelf nog een donatie doen aan
de Dierenbescherming, vaste

donateur worden of de Dierenbescherming ndersteunen
met een lidmaatschap. Nieuwe collectanten zijn van harte
welkom zodat we in nog meer
straten kunnen collecteren
voor de dieren. U kunt zich bij
mij aanmelden voor volgend
jaar.
Alle collectanten en donateurs
nogmaals hartelijk dank!!

Bingoot u mee?
Het digitaal vergaderen geeft
een andere dynamiek aan de
gemeentelijke debatten. Om
de moed erin te houden en
u actief te betrekken bij deze
openbare sessies heeft De
Lokale Partij voor de inwoners
een bingokaart ontwikkeld met
een heuse participeerinstructie die te vinden is op de website
www.delokalepartij.org.
Zodra u 5 op een rij heeft kunt
u het woord BINGO sms-en of
appen naar Alette Zandbergen
06-55125260. Eind november
wordt een appeltaart onder de

inzenders verloot.
Het allerliefst betrekt De Lokale Partij u al aan de voorkant
en daarom versturen we elke
maand een nieuwsbrief met
de onderwerpen die op de politieke agenda komen zodat u
tijdig geïnformeerd bent. Wilt
u deze nieuwsbrief ook vrijblijvend ontvangen stuur dan
even een mailtje naar
info@delokalepartij.org.,
dan maken wij dat in orde.
De Lokale Partij
(Alette Zandbergen)

Foto: Herman Stuijver
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FAMILIEBERICHTEN
Always in our hearts
Forever in our memory

Officiële bekendmaking

Met haar doorzettingsvermogen knokte zij zich steeds
weer overal doorheen.
Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar
zorgzame leven voor ons heeft betekend, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve mama, oma en
oma Charley

Muriel Anna Elise
Nicolaï - Stokhuijzen
Anneke
Tanah Radja (Ind.),
23 maart 1934

Ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 205 a, Loosdrecht.

28 oktober 2020

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
vanaf 29 oktober 2020 gedurende
zes weken ter inzage.

Burgemeester en wethouders

De stukken zijn digitaal te raadple-

maken overeenkomstig artikel 3.8

gen op www.ruimtelijkeplannen.nl

van de Wet ruimtelijke ordening

NL.IMRO.1696.BP8400Nld205a2020-on00.

en Afdeling 3.4 van de Algemene

U kunt de stukken ook digitaal

wet bestuursrecht bekend dat

opvragen via info@wijdemeren.nl.

het ontwerpbestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a in

Zienswijzen

Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Gedurende bovengenoemde
termijn van zes weken kan een

Loosdrecht,
15 oktober 2020

sinds 23 december 2009 weduwe van Piet Nicolaï
Katy en Hans
Karen en Theo
Natascha en Niels
Romy
Levi
Jeffrey (in herinnering)
Correspondentieadres:
Karen Nicolaï
W.J. van der Hooftstraat 41
4194 WC Meteren

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

Het plan

ieder schriftelijk of mondeling een

Het plangebied ziet op het op dit

zienswijze over het ontwerpbe-

perceel slopen van een deel van een

stemmingsplan naar voren brengen.

bestaande loods en het wijzigin-

Schriftelijke zienswijzen dienen te

gen van het gebruik van een loods

worden gericht aan de raad

naar wonen. Het perceel van de

van de gemeente Wijdemeren,

naastliggende woning, Nieuw-Loos-

postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

drechtsedijk 207, maakt, voor zover

Voor het mondeling naar voren

het de bestemming Wonen betreft,

brengen van een zienswijze kan

eveneens onderdeel uit van dit

contact op worden genomen via

ontwerpbestemmingsplan, omdat

info@wijdemeren.nl.

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en
nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht
www.landgoedderading.nl
Te koop: openhaardhout
06-35660330
Enquête Wij Willen Wonen!
Ik wil in ter Sype wonen
en wil daar 70 woningen
of 160 of 600. Stem naar
wimvanoudheusden@ziggo.nl
Word lid actiecomité: J/N
Bejaard echtpaar zoekt
hulp in huishouding zsm
voor 1 morgen per week.
T 0629503910
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

daarmee de juridische bouwmogelijkheid voor dit perceel verzekerd blijft.

Enquête Geluidshinder
vliegveld? Mail J/N naar
wimvanoudheusden@ziggo.nl

De plechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Wie inspreekt is een lastpost
Ingezonden brief

UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

De Antistollingspas, voor een veilig gevoel.

VRAAG
GRATIS
AAN

www.antistollingspas.nl

Wethouder De Kloet heeft duidelijk verklaard dat hij totaal
geen waarde hecht aan inspraak bij ruimtelijke plannen.
Hij vindt inspraak alleen maar
lastig, getuige het gedicht van
Stijn de Paepe dat hij aan de
raad stuurde. Het gaat werkelijk alle perken te buiten dat
insprekers openlijk als lastposten worden weggezet. Ik citeer
uit het gedicht: De dilettant,
de querulant /Met zonneklaar
het minst verstand / Van wat
dan ook, voert ongestoord /
En zonder schroom het hoogste woord/. Het lijkt me juist in
deze context het gedicht iets
aan te passen: De dilettant, de
querulant/ Met duidelijk meer
gezond verstand /Dan menig
heer van hogerhand/. De z.g.
inspraak is louter een demo-

cratische schijnvertoning. Ik
kan me de haren wel uit het
hoofd trekken dat ik indertijd op
Dorpsbelangen heb gestemd.
De belangen van onze dorpen
blijken bij deze partij juist helemaal niet in goede handen
te zijn. Noord-Holland wil met
een
omgevingsverordening
het unieke landschap en de
natuur beschermen. Daar zouden wij juist blij mee moeten
zijn, want dat zijn de sterkste
troeven van onze gemeente.
Het gevolg is wel dat er daardoor minder makkelijk grootschalig gebouwd kan worden.
In dit verband ben ik het ook
oneens met burgemeester
Larson, die streeft naar meer
dan 25.000 inwoners. Gevolg:
nog meer infrastructuur die ten
koste gaat van leefbaarheid.

Dat past natuurlijk niet in de
kraam van lokale potentaatjes
die belang bij bouwen hebben.
Zij proberen op ondemocratische wijze nog gauw even
een aantal bouwplannen door
te duwen zodat ze niet onder
de POV bescherming vallen.
Ik ben op zich niet tegen woningbouw, maar niet ten koste
van grote stukken natuur. Ik wil
iedereen het volgende op het
hart drukken. Denk bij een volgende verkiezing in hemelsnaam vooraf goed na en verdiep je in de opvattingen van
een partij en de methodes die
ze gebruiken.

Jan J. Wester
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Bewust met Livar
Tien jaar Livar specialist
HILVERSUM
Slagerij Mulder in Hilversum behoort al bijna tien
jaar tot een streng geselecteerd gezelschap van vakmensen dat ‘geselecteerd
Livar specialist’ is. Een
predicaat uit de slagerswereld om trots op te zijn.
“Wij zijn nog iedere dag bijzonder trots op het predicaat en
blij met de samenwerking met
Livar”, aldus Mirek Mulder. Om
een breed assortiment van
het bijzondere varkensvlees
te mogen aanbieden dienen
specialisten voldoende kennis
te hebben van het ‘Limburgs
Kloostervarken’, haar leefwijze
en haar rijke historie. Bovendien moet de specialist alles
weten van het op ambachte-

lijke wijze verwerken van het
vlees tot kwalitatieve en mooie
producten.
“De combinatie van granen,
bijzondere rassen en het
scharrelen in een weelde van
Limburgse ruimte maakt Livarvlees tot een uniek product.
Livarvlees is ambachtelijk,
eerlijk en lekker!”
“Het Livarvlees onderscheidt
zich qua smaak sterk van andere soorten varkensvlees.
Het vlees is rijper en gemarmerd met intramusculaire
vetten, dé smaakdrager van
vlees. Het vlees is lang houdbaar en heeft bij bereiding
nauwelijks
gewichtsverlies.
Het welzijn van de dieren is
voor Livar en de monniken

op de kloosterboerderij heel
belangrijk. Omdat dat goed is
voor het dier, dit de vleeskwaliteit ten goede komt en het
overeenkomt met de geloofsovertuiging van de monniken
op de Abdij. Livar past perfect
binnen ons assortiment, want
of het nu gaat om ons rundvlees, varken, kip of lam, wij
gaan altijd voor topkwaliteit
vlees met de hoogst mogelijke
zorg voor dierenwelzijn” aldus
Mirek Mulder.
Slagerij Mulder organiseert dit
najaar, indien de coronamaatregelen het toelaten, diverse
proeverijen en nodigt iedereen
graag uit meer te weten te komen over het bijzondere vlees
van Livar.

Foto: Mirek en Anton

Slagerij Mulder, Winkelcentrum Kerkelanden, Kapittelweg 139, 1216 HX, Hilversum

Tel: 035 6214765 info@slagerij-mulder.nl www.slagerij-mulder.nl

Alles van A tot Z goed geregeld!
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 tevreden 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!
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Vacuüm glas, het glas van de toekomst
LOOSDRECHT
In Loosdrecht is in de woning van familie Blase
uniek vacuüm glas geplaatst, een van de eerste
locaties in Nederland en in
de wereld. Aangezien er in
het raam meer ruimte was
dan de dunne vacuüm beglazing is gekozen voor
driedubbel glas, dus vacuüm glas met nog een extra
laag. Daardoor werd de Ug
coëfficiënt zelfs 0,4. Uniek
in de wereld en 2,5 keer zo
efficiënt als HR++ glas.
Het pand heeft inmiddels 20
zonnepanelen, de binnenwanden van het huis en de daken
zijn ook geïsoleerd. Kees Blase
is altijd al een voorvechter geweest van een vernieuwende
klimaataanpak. Hij is een van
de oprichters van Greenpeace
(1972) en voorzitter van de
benoemingscommissie van de
eerste hoogleraar energiefysica, Wim Turkenburg (1974)
waar de transfer is gemaakt
van kernfysica naar windmolens en isolatietechnieken.

Wat is vacuüm glas?
Warmte-isolatie is een van de
belangrijkste manieren om te
bezuinigen op energieverbruik
en energiekosten. Daarom zijn
we overgegaan van enkelglas
naar dubbelglas en HR++.
Maar nu zijn we alweer twee
stappen verder. Vacuüm glas.
En zelfs 3 dubbel vacuüm glas
in Loosdrecht. Met vacuüm
glas is de isolatie 4x zo efficiënt als bij dubbel glas en 1,5x
zo efficiënt als HR++. De vacuümbeglazing is een dubbele
beglazing van twee glasbladen van elk minimaal 3 mm.,
waarvan een is bekleed met
een superisolerende coating,
die van elkaar gescheiden zijn
door een vacuüm van 0,5 mm.
De beglazing is nog geen 1 cm
dik en weegt een derde minder
bij deze afmeting. Omdat vacuümglas dus dunner is heeft het
ook een betere lichtdoorlaat.
Om te voorkomen dat de glasbladen imploderen tijdens het
vacuüm trekken worden de
bladen door middel van mi-

cro-spacers (pilars) op afstand
gehouden. De tussenruimte (spouw) bedraagt slechts
0,5 millimeter. Als je dichtbij
het glas bent zie je dus kleine

puntjes, maar op afstand nauwelijks.
Ook bij geluidsoverlast helpt
vacuüm glas. Vacuüm glas

geeft
geluidsvermindering,
minstens 3 dB meer vergeleken met isolatieglas of driedubbele beglazing.

600 woningen op Ter Sype moet kunnen
‘Wij Willen Wonen’ in oprichting
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Nu de kansen op grote woningbouwplannen in het
buitengebied van Kortenhoef en Nederhorst den
Berg minimaal lijken, is er
behoefte aan een ander
grootschalig
bouwplan,
meent Wim van Oudheusden. De Loosdrechter wil
‘Wij Willen Wonen’ oprichten om samen met anderen
te kijken wat er wel mogelijk is. Van Oudheusden is
ervan overtuigd dat 600
woningen op Ter Sype in
Nieuw Loosdrecht, nabij
het vliegveld, mogelijk is.
Wim van Oudheusden opent
met een getallenreeks: “Je
hebt 1000 woningzoekenden,
je had oorspronkelijk een plan
uit 2017 van wethouder Van
Henten met 600 woningen,
toen werden dat er 160 en
recent ging het nog maar om
70 met een bedrijventerrein
eraan gekoppeld. En dan heb

je nog 1000 mensen die minder geluidsoverlast zullen krijgen in ons idee.” Dat laatste
vraagt om uitleg. De sleutel om
te kunnen bouwen ligt bij het
sluiten van baan 13-31. Dan
kun je wel bouwen binnen de
aangepaste
geluidscontouren die het grootste obstakel
tegen woningbouw vormen.
Van Oudheusden weet dat er
een veto ligt van de gemeente
Hilversum, maar hij meent dat
dat bestreden kan worden. Volgens hem zijn er sterke argumenten om wel hard te pleiten
voor het sluiten van de baan.
Bovendien kent hij voorbeelden van een andere woonwijk
in den lande, waarbij bewoners
met een handtekening vastleggen dat ze geen bezwaar hebben tegen de vliegbewegingen
(Zestienhoven,
Rotterdam).
Dat zou in Loosdrecht ook kunnen.
Bak herrie
Vanuit een andere achtergrond
sluit Wim Steman zich aan bij
Wim van Oudheusden. De ei-

genaar van kwekerij Andromeda en de Holland Men Camping heeft veel overlast van
‘een bak herrie’ van sportvliegtuigen die te laag overvliegen.
Bovendien halen ze de bocht
niet, waardoor ze vaak te dicht
in de buurt van zijn grond komen. Een rechtszaak tot aan
de Raad van State verloor
Steman. Hij meent echter dat
bij sluiting van de baan 13 (lan-

ding) en 31 (stijgen) de overlast vrijwel nihil zal worden.
Enquête
Natuurlijk weet Wim van Oudheusden als geen ander dat
het proces al heel lang duurt,
maar met steun van anderen
wil hij zijn schouders eronder
zetten. Hij roept mensen op
om lid te worden van het burgerinitiatief ‘Wij Willen Wonen’.

En doet een oproep om samen
een oplossing te vinden. Mail
naar: wimvanoudheusden@
ziggo.nl. Ook een enquête over
de woningnood in Wijdemeren
en de geluidshinder rond het
vliegveld is onderdeel van het
plan. “Ter Sype valt niet onder
het Bijzonder Provinciaal Landschap, het is de moeite waard
om hiervoor te strijden.”
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José gaat solo door met The Travel
Club Alice en José

DROOM NU,
REIS LATER!

José

Door: Herman Stuijver

uw persoonlijke reisadviseur

WIJDEMEREN
Na 13 jaar gewerkt te hebben als persoonlijk reisadviseur heeft Alice van de
Water besloten om te stoppen. Haar vriendin en collega José van der KooghHersbach gaat, onder de
naam The Travel Club
José, vol energie verder.
Want samen met de klanten droomreizen samenstellen blijft een prachtige
uitdaging.

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose

NATUUR IN
NEDERLAND

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

In 2007 trekken Alice en José,
goede vriendinnen en collega’s
bij een reisbureau in de jaren
‘80, de stoute schoenen aan.
Ze beginnen een eigen bedrijf:
The Travel Club Alice en José.
Ze sluiten zich aan bij The Travel Club, inmiddels de grootste franchiseorganisatie van
onafhankelijke,
zelfstandige
reisadviseurs. Al snel blijkt dat
ze elkaar goed aanvoelen. Ze
passen uitstekend bij elkaar,
ze hebben beide een druk gezin en willen om die reden niet
fulltime aan de slag. Het is hard
werken, maar Alice en José
genieten van het mooie vak.
Denk hierbij aan: de interactie
met de klanten, de liefde voor
het reizen en bovenal de energie die ze krijgen van blije tevreden reizigers. Met uiteraard
af en toe de ups en downs die
daar bij horen.

Alice en José (rechts) Foto: Marjolijn Lamme

Afgelopen zomer besluit Alice
ermee te stoppen. “Corona gaf
me het duwtje in de rug om in
goed overleg met José deze ingewikkelde knoop door te hakken. José gaat gelukkig verder
zodat wat we samen hebben
opgebouwd niet verloren gaat,
vertelt Alice. Waar ik kan, zal ik
José blijven ondersteunen!”
“Het is niet gemakkelijk in deze
onzekere covid-tijden”, sluit
José aan “maar ik heb het volste vertrouwen dat de klanten
mij weer weten te vinden.” Het
zal u niet ontgaan zijn dat de
toeristenindustrie wereldwijd
keihard is geraakt door de coronacrisis. Toch gaat José ervan uit dat, zodra corona onder
controle is en er weer mooie
reizen geboekt gaan worden,
er nog meer behoefte zal zijn
aan zekerheden en persoonlijk
contact. José legt uit: “Ik run
een reisbureau, maar heb geen

‘winkel’ dus niet die lasten. Dat
maakt dat ik veel meer tijd kan
steken in het leren kennen van
de klant en zijn wensen goed
kan inventariseren. Inmiddels
werk ik al meer dan 40 jaar
in de reiswereld dus met mijn
vakkennis vind ik voor iedere
reisliefhebber een passende
reis. Mijn sterke punten zijn dat
ik flexibel ben, graag ontzorg
en door persoonlijk contact
dichtbij de klant sta.”
Tot slot zegt Alice: “Onze vaste
klanten worden via de mail in
kennis gesteld. Toch wil ik ook
langs deze weg iedereen bedanken voor het vertrouwen en
een hart onder de riem steken,
hou vol!.”Droom nu, reis later!
Blijf The Travel Club José volgen op Facebook, Twitter en
Instagram. José is te bereiken
op T: 06-55367994, E: jose@
thetravelclub.nl, W: thetravelclub.nl/jose
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Rijke knollen voor		
armeluizen

Bewoners in actie voor veiligheid Nieuw
Loosdrechtsedijk
Ingezonden brief
Buurtbewoners en gebruikers
van de Nieuw Loosdrechtsedijk (NLD) pleiten in een brief
aan het college van B&W en
gemeenteraad voor een veiliger verkeerssituatie aan de
Nieuw Loosdrechtsedijk. Zij
pleiten er voor dat er (net zoals is gepland voor Muyeveld
/ Boomhoek en zoals uitgevoerd aan het Zuidereinde in
‘s-Graveland)
maatregelen
worden genomen om met
name de hoge snelheden
waarmee het verkeer over de
dijk raast, langs kwetsbare
weggebruikers als voetgangers en schoolgaande kinderen, in te perken door een 30
km-zone in te stellen. Ook de
veiligheid van fietsers op de
(hoofd) fietsroute zou daarmee gebaat zijn.

Door:
Wietse Bakker, Landinzicht

De vergeten groente van
deze week is de koolraap.
Vroeger werd de koolraap in
Nederland door grote groepen mensen veel gegeten.
In blokjes gesneden, kapot
gekookt en in een papje opgediend. Niet echt om te
watertanden dus. Een grote
knol, niet duur, voor iedereen
bereikbaar en door zijn hoge
voedingswaarde (weinig calorieën maar bomvol vitamines
en mineralen) een hele goeie
om in de wintermaanden te
eten. De tijd van die eeuwige saaie recepten is nu wel
voorbij. Tegenwoordig hoef
je internet maar te openen en
daar vind je legio bereidingswijzen. Want: je kan ze rauw
eten, koken, bakken, roosteren, samen met aardappels
in de stamppot doen of in
een curry verwerken. Enorm
veelzijdig en zeker smakelijk.
Waarom eigenlijk in onbruik
geraakt? Misschien wel omdat ze te makkelijk groeien in
eigen land en de prijs te laag
was. En die sticker ‘armeluis-

Zelfs al houden bestuurders
van auto’s, vracht- en landbouwverkeer zich aan de
toegestane 50 km, dan is dat
nog veel te hard om elkaar
op deze smalle dijk veilig te
passeren. Bovendien is er
nauwelijks tot geen handhaving op deze maximale
snelheid zodat er, zonder dat
daar sancties op staan, naar
hartenlust harder kan worden
gereden. Obstakels op de
slecht onderhouden smalle
of geheel ontbrekende voetpaden en geparkeerde auto’s
maken het er niet beter op. De
vergoelijking van de situatie:
‘Maar ja, de dijk is nu eenmaal
niet breed genoeg om als 30
km weg in te richten’, is natuurlijk de wereld op zijn kop.
Er moet iets gebeuren! Wilt u

voor uzelf en/of uw kinderen,
maar tevens voor anderen,
ook een veilige Nieuw Loosdrechtsedijk? Teken dan de
digitale petitie!
h t t p s : / / w w w. p e t i t i e s . c o m /
maak_de_nieuw_loosdrechtsedijk_veilig
Wil u meepraten of uw ervaringen delen dan kan dat in
de Facebookgroep MAAK
NLD VEILIG. De brief aan het
college van burgemeester en
wethouders is terug te vinden
op https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/614761.
Op deze brief van 21 september hebben wij, behoudens
een
ontvangstbevestiging,
nog geen reactie van de gemeente ontvangen.
Maak de NLD veilig

voedsel’ erop, dat helpt ook al
niet. Wie wil daar nu mee geassocieerd worden? Maar dat
gaat vanaf nu anders worden.

PMD-bakken nog zeker tot 2022

Het is de hoogste tijd om toch
eens rond te kijken in de wereld van de groente en zo’n
mooie dikke knol te bemachtigen. Voor ons is het seizoen
voor de koolraap over, maar
volgend jaar gaan we aan dit
soort groenten nog meer aandacht schenken. Omdat het
onze groenten zijn die hier op
onze Hollandse akkers prima
te telen zijn. Ik denk dat het
steeds belangrijker wordt dat
de lijn van akker naar bord
korter en korter gaat worden.
En je hoeft natuurlijk geen
hogeschool gehad te hebben
om te begrijpen dat ‘vers uit
de tuin… zo op je bord’ een
kwaliteit apart is. Ze zeggen
dan altijd: over smaak valt
niet te twisten, maar ik verzeker je dat dit een groente is
waar ik het voor opneem! Eet
smakelijk.

WIJDEMEREN
Eerlijk is eerlijk, het waren
ex-VVD- raadsleden Martin
Vuyk en Robby Israel die
het eerst aan de bel trokken. Al in 2017 deden ze
hun best om aan te tonen
dat het scheiden van PMD
(plastic, metalen verpakking en drankverpakking)
aan de bron duurder en
niet efficiënter is.

Foto: Tuinder Julien (rechts)
en vrijwilliger Maria oogsten de
koolrapen.

Sinterklaas gaat door!
Sint en roetveeg piet
mondkapjes
bestellen via

www.sintenpietmondkapje.nl

Door: Herman Stuijver

In de Wijdemeerse gemeenteraad kwam dit onderwerp
opnieuw aan de orde in de
Grondstoffenvisie. Een lijvig
document waarin het beleid
over het ophalen van afval
wordt vastgesteld. Daaruit
blijkt dat eerder stoppen met
de PMD-bakken wel kan,
maar het contract met de
huidige afvalverwerker loopt
nog tot 2023. Het openbreken van het contract is veel
te duur. Bovendien bleek uit
de stukken dat het bij grondstoffen om veel meer gaat dan
alleen afvalbakken. Er zijn tal
van nieuwe ontwikkelingen.
Terecht vroeg CDA- raadslid
Barry Rooimans of wethouder
Boermans geen samenvatting
kan maken met duidelijke info
voor de inwoners. Alle raadsleden begrepen dat de discussie over de PMD-bakken

wordt vooruit geschoven. ‘Een
veilige keuze’ zei VVD’er Van
Balen, ‘niet uit een rijdende
trein springen’, meende D66
‘er Rob Koedijker. Stan Poels
(PvdA/GrL.) constateerde dat
uit het rapport bleek dat afvalverwerking genuanceerder is
dan je zou denken.
Na-scheiding pluspunten
De tegenstanders van het
voor-scheiden van plastic e.d.
stellen dat er nogal wat geld
verdwijnt in de tussenhandel.
Bovendien zou er veel plastic gewoon worden verbrand.
Belangrijk is ook dat het invoeren van de vierde bak niet
zou leiden tot minder afval,
wat uiteindelijk het doel is. Bij
na-scheiding worden afvalstromen ongescheiden bij de
afvalverwerker aangeleverd.
Daar worden ze gescheiden
en vervolgens worden bruikbare fracties opgewerkt en de
rest verbrand. Uit wetenschappelijk onderzoek zou zijn gebleken dat na-scheiding méér
gescheiden herbruikbaar materiaal oplevert (50 kg tegen
20 kg bij bronscheiding); het
herbruikbaar materiaal levert
per ton meer geld op; de inzameling (vrachtauto’s) door
de GAD kan door na-scheiding goedkoper en tenslotte
is bron-scheiding de duurste
manier van CO2-reductie.

Na-scheiden duurder
Overigens bleek uit de Grondstoffenvisie dat het nascheidingsmodel juist duurder is
dan het scheiden aan de bron,
circa 1,8 miljoen. Dat heeft
alles te maken met de subsidies. Bij na-scheiden ontvangt
men € 9 per ton uit het zgn.
Afvalfonds. Bij bron-scheiding
veel meer: van 240 tot 270
euro. Het Rijk streeft naar
30 kg. afval per huishouden
minder in 2025. Ook is er de
constatering dat het scheiden
van glas, papier, groenten,fruit- en tuinafval naar wens
verloopt. De Regio Gooi en
Vechtstreek kiest ervoor om
voorlopig geen systeem (Diftar) te kiezen waarbij de inwoner voor de hoeveelheid restafval betaalt. Dat wordt ook
uitgesteld. Wel deed Olivier
Goetheer van De Lokale Partij een poging om de huidige
tarieven eerlijker te verdelen.
Nu betaalt een gezin € 284 en
een alleenstaande € 204. Hij
bereidt een motie voor om de
bijdrage per persoon te laten
betalen. Op zijn rondje langs
de Gooise gemeenteraden zei
wethouder Boermans (portefeuillehouder
‘grondstoffen’
voor de regio) dat PMD-zakken niet meer gratis zijn. Maar
dat aan terugdraaien van die
maatregel ‘een prijskaartje’
zit.
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NOG S
S C H IT T E R ELNE C H T S 1
D E V IL L A T E
KO O P !
B

VLINDERTUYN
NEDERHORST DEN BERG

EL D E M A K EL
A A R V O O R EE
V R IJ B LI JV EN
N
D E A FS P R A A
K : 03 5- 65 62 62
4

Kavel 7

6 TOPVILLA’S AAN H E T WAT E R IN NE D E RH OR ST DE N B E RG

D

e Vlindertuyn gaat Nederhorst den
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s.
Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp.
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct
aan het water.

www.devlindertuyn.nl
V ERKOOP :

• 6 luxueuze villa ’s
• omringd door ongeëvenaard
natuurschoon
• direct aan + uitzicht op het water
• buitengewone kans op
waterrijk wonen
Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.

035-6562624 O N TWIK K EL IN G :

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

www.bouhuisen.nl

Sinterklaas
gaat door!
Sint- en roetveeg piet mondkapjes
Unieke kapjes van stof zodat je ze kan wassen
Set van 4 mondkapjes
3 piet en 1 sint
Leuk voor kinderen, en voor ouders!
En natuurlijk alle hulpsinterklazen en hulppieten!
U bent als sint of pietje gelijk
onherkenbaar voor de kinderen.

Bestel nu
Set van 4 mondkapjes
voor € 24,95
(exclusief verzendkosten à € 2,75)

Bestellen via

Andere wensen of speciale aanvragen?

www.sintenpietmondkapje.nl

Mail dan naar
info@sintenpietmondkapje.nl
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Trump is inderdaad niet gek
Luchtige voorstelling in Dillewijn

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Dat Victor Vlam en Maarten
Kolsloot geen doorgewinterde entertainers zijn, zullen de 27 toeschouwers in
De Dillewijn vrijdagavond
al snel ontdekt hebben.
Maar de twee voorstellingen ‘Trump is niet gek’ van
deze Amerika-kenners gaven een fraaie inkijk op Donald J. Trump en de USA in
het algemeen.
Het Amerikaanse verkiezingscircus wordt voornamelijk bepaald door geld. Trump en
Biden steken zo’n 1,5 miljard
in de campagnes. Overigens
heeft Joe Biden op dit moment
meer cash over dan Trump die
in het begin van zijn race naar
een 2e termijn in het Witte Huis
al veel geld verspeeld heeft. In
91% van de verkiezingen wint

de rijkste, maar in 2016 had
Hillary Clinton (Trumps opponent) veel meer dollars dan
Donald die toch won. Op 23
oktober jl. lag Sleepy Joe ruim
10% voor op Trump, het lijkt
een gelopen race. Al weet je
het nooit, het gaat om het aantal kiesmannen per staat. ‘The
winner takes it all’. De belangrijkste Swing States, Florida
(29) en Pennsylvania (21) zijn
bepalend voor de keuze.
Spreekbeurt
En zo laat je je als toeschouwer meeslepen door de verhalen van Victor en Maarten. Het
was meer een soort spreekbeurt met informatieve beelden en opvallende feitjes dan
een cabaretshow. Verwacht
van deze heren geen scherpe
grappen, snedige dialogen of
humoristische liedjes. Het was
wel leuk en luchtig. Zoals de
reis van Ankeveen, of all pla-

ces, met Google Earth, naar
de Trump Tower in New York
of zijn kitscherige villa Mar del
Lago in Florida. Een aaneenschakeling van bijzondere wetenswaardigheden, met een
toch wel pessimistische onderliggende boodschap. In de Verenigde Staten is de scheidslijn
in de politiek muurvast, de verschillen tussen Republikeinen
en Democraten zijn nog nooit
zo groot geweest. Ook democratische processen worden
ernstig aangetast. Als je alleen
al ziet wat Gerrymandering inhoudt, het indelen van kiesdistricten om een tegenstander
als het ware te blokkeren om
een meerderheid te krijgen.
Het kiezersgedrag wordt tot in
de kleinste puntjes onderzocht,
het is allemaal marketing en
tv- reclame. Republikeinen zijn
gek op honkbal, Budweiser en
Twix, Democraten drinken wijn
en Fanta en gaan naar basketbal en voetbal. Enzovoort. Het
is onvoorstelbaar, maar uit de
Trump Pub Quiz bleek dat hij
20.000 leugens heeft verteld
(gecheckt door een officieel
Fact Checker bureau), dat hij
18 boeken heeft geschreven,
283 keer gegolfd heeft en drie
keer is getrouwd. Veel meer
info over de niet gekke Trump
kunt u lezen in het gelijknamige
boek van het tweetal: ‘Trump is
niet gek’.

60-plus en dan? Zeg het maar!
REGIO
Het is voor 60-plussers belangrijk om in beweging te
blijven voor een gezond en
vitaal leven. Daarbij is het
in deze tijd, met de coronacrisis, extra belangrijk om
sport en bewegen te combineren met een sociaal leven. Er zijn een hoop sociale activiteiten die niet door
kunnen gaan, maar sporten
kan buiten en op afstand
gedaan worden.
Ik, Nikki Bloemen, ben tweedejaars student in de richting
sport, management en ondernemen aan de Hogeschool van
Amsterdam. Op dit moment
loop ik stage bij Tennisvereniging de Rading in Loosdrecht.
Tijdens deze stage doe ik onderzoek naar de trends, ont-

wikkelingen en behoeften van
60-plussers op het gebied van
sporten die relevant zijn voor
T.V. de Rading. Op deze manier hoopt de vereniging een
passend aanbod te ontwikkelen voor 60-plussers die op
zoek zijn naar een sportieve en
sociale bezigheid. De vereniging hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren
van de gezondheid van de inwoners en verminderen van de
eenzaamheid in de omgeving.
Om het onderzoek goed uit te
kunnen voeren zijn er zo veel
mogelijk personen nodig die de
enquête willen invullen en mee
willen doen aan het onderzoek.
Bent u, los van het feit of u
sport of niet, benieuwd naar
het concept? Laat dan uw mening horen, zodat wij leuke op
doelgroep afgestemde activi-

teiten kunnen organiseren. Met
uw mening krijgen wij inzicht in
de wensen en behoeften van
60-plussers en zal duidelijk
worden wat u belangrijk vindt
bij een sportvereniging.
Het invullen van de enquête
zal 5 à 10 minuten van uw tijd
in beslag nemen. Er worden
geen persoonsgegevens geregistreerd of gevraagd, de enquête is dus volledig anoniem.
Alvast dank voor het invullen
van de enquête. U bent degene die het verschil kan maken
voor een succesvolle uitkomst.
Enquête starten kunt u doen
door naar mijn Facebook pagina te gaan: Nikki Bloemen
uit Hilversum. U kunt ook onderstaande link invullen in uw
browser. https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ixhLBwKauHP9kx

Persoonlijke
videoboodschap
Echte Kerstman voor iedereen

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Rolf Trijber en Nico van
Kooi hebben elkaar gevonden. Samen de mogelijkheid creëren om in deze
coronatijd bedrijven en
organisaties hun klanten
en medewerkers op persoonlijke wijze door een
videoboodschap toe te laten spreken. In het pand
van Streamstudio.nl aan
de Zodde in Loosdrecht
is Nico al dagenlang als
Kerstman in de weer om
korte video’s op te nemen.
Het is volgens het tweetal
dé manier om in coronatijd
mensen met een persoonlijke touch te bereiken.
Vanuit de professionele studio,
voor een groene wand, vertelt Kerstman Nico in geuren
en kleuren wat de mogelijkheden zijn om een uitzending
te streamen. Er is een virtuele gezellige huiskamerset
gebouwd met een klassieke
open haard, een cadeauzak,
sneeuwvlokken, enz. Alles
in een warme winterse sfeer.
Omringd door lampen, geluid
en camera’s kan de Kerstman
zijn tekst lezen met autocue.
Achter de apparatuur zitten
Rolf Trijber, Wil van Zoomeren
en Lars van der Zwet om met
diverse knoppen en schuiven
camera’s in en uit te zoomen,
microfoons af te stellen en de
stand van de belichting aan te
passen. Na ruim een minuut
staat het erop, maar de opnames moeten een paar keer
over. De heren hechten aan
hoge kwaliteit, het kan altijd
beter. Qua stem, tempo, gebaar, lichteffect, geluid of een
ander detail.
Verdienmodel
“Het blijkt dat de Kerstman

een overtuigingskracht heeft
op mensen. Hij is in staat om
commerciële boodschappen
zo over te brengen dat de klanten erdoor geboeid worden. Hij
wordt internationaal al jaren ingezet als verdienmodel”, vertelt Nico van Kooi die als De
Echte Kerstman een enorme
ervaring heeft met bedrijven
en particulieren. Rolf Trijber
van de Streamstudio.nl voegt
eraan dat ze hebben gekozen
voor drie opties: Een kerstuitzending die je via internet kunt
streamen. Of een gepersonaliseerde Kerstvideo voor
je relaties , familie of andere
groepen. Ook kun je voor elke
medewerker, je familie, een
persoonlijke video vertonen.
Er zijn allerlei varianten mogelijk. Rolf en Nico laten diverse
voorbeelden zien zoals een video van Intersell voor woningbouwvereniging De Alliantie of
die van B&W van Wijdemeren
die de medewerkers sterkte
toewensen in dit ‘bizarre jaar’,
vergezeld van een uitnodiging
voor de Nieuwjaarsreceptie.
Rolf Trijber en Nico van Kooi,
twee creatieve ondernemers,
die heilig geloven in hun beelden die ingezet kunnen worden voor bedrijfsleven en consument. Binnenkort zullen ze
hun materiaal via vele sociale
media promoten.
Zie: www.streamstudio.nl en
www.huurdeechtekerstman.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

Kom op de koffie...

en ga in gesprek over jouw
toekomst bij Amaris!

085 - 021 31 20
Leuke baan
bij Amaris De Kuijer!
Een gezellig kleinschalig woon-zorgcentrum
in het hart van Nederhorst den Berg

werkenbij.amaris.nl

#welkombijamaris

WERKEN IN DE OUDERENZORG

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

