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QUINCY BRINK

Kursus Projekt gaat weer door met cursussen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De cursisten en begelei-
ders vierden vanaf vorige 
week een klein feestje met 
zichzelf, want na de korte 
lockdown zijn alle cursus-
sen van het Kursusprojekt 
Loosdrecht weer geopend. 
Op een na. Blijdschap in 
het 3-Luik.

Voorzitter Joop Hennis: “Wij 
kunnen onze deelnemers 
weer ontvangen. Ons gebouw 
heeft voldoende ruimte om 
anderhalve meter afstand van 
elkaar te houden. Bovendien 
zijn de groepen niet te groot. 
Wel zijn mondkapjes ver-
plicht, zelfs bij een taalcursus. 
Slechts één bewegingsgroep 
gaat niet door, omdat de do-
cente niet met mondkapjes 
wilde bewegen.”

Maar voor de rest: ‘Spaans 
voor beginners, half- gevor-

derden en gevorderden’ kan 
verder gaan met Con Gusto. 
Zelfs met een mondkapje op. 
Jezelf beter leren kennen, in 
makkelijk zittende kleding, met 
Zen-meditatie en mindfullness 
blijft een doorlopend proces, 
weer in januari. Het Open Ate-
lier beeldhouwen-boetseren- 
schilderen gaat na een korte 
onderbreking onverminderd 
door. Ook kun je nog mee-
doen aan de Tafelstukjes voor 
Kerst op 21 december a.s. 
De 24 lessen ‘Porselein be-
schilderen’ op vrijdag nemen 
de draad weer op. Wat ook 
een leuke is, is een ingelas-
te workshop op 3 december: 
Brush lettering (schoonschrij-
ven met penseel). U kunt dus 
weer volop meedoen.

2021
En natuurlijk staat het beken-
de Gele Gidsje nog barstens-
vol cursussen, lezingen en 
excursies in 2021. Dus de lief-
hebbers van de Syrische, Is-

raëlische en Indische Keuken 
moeten nog even volhouden. 
Dat geldt ook voor tal van cre-
atieve cursussen zoals ‘Hond-
je van Powertex’, ‘Schildpad 
van wilgentenen’, ‘Kikkerpotje’ 
en uiteraard ‘glas in lood zet-

ten’. Wandelingen door histo-
risch Amersfoort, Batavialand 
en Amsterdam- Zuid liggen 
nog in het verschiet. De kin-
deren kunnen in juni ’21 leren 
zeilen op de Vuntus.

Op 9 januari 2021 is er weer 
een Inschrijfdag. Dus wan-
hoop niet, u kunt nog mee-
doen.

Meer info:
www.kploosdrecht.nl
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

KL IN I EKHE IHOF .NL

035 77 24 8 24

I N FO@KL IN I EKHE IHOF .NL
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035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

START VERKOOP:
PORSELEINHAVEN
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Apple Airpods Accessoire:

Custom gemaakte 'sleeves' voor

aan je Apple AirPods. Met deze

sleeves dichten je AirPods

optimaal af en vallen ze niet meer

uit je oren, Ideaal voor

sportactiviteiten als hardlopen.

MAAK NU EEN AFSPRAAK B I J
BUFF ING OPT IEK & AUD IOLOG IE
035 2400 1 2 3 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Pluggerz Advanced
zwemmen, klussen, motor,

muziek luisteren en relaxed slapen.

INLOOSDRECHT
VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN

WWW.DENIEUWSSTER.NL

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

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

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

Van Hogendorplaan 32 • Hilversum • T 035 - 621 32 31
www.vanommerenbanket.nl

APPELTAARTJE LAAG
4,50

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

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tuinman/hovenier gezocht
met opleiding en aantoon-
bare ervaring. 19-38 uur 
per week, Cao Recreatie, 
8% vak. toeslag, 25 vrije

dagen met mogelijkheden
om door te groeien in 2

jaar tot Hoofd Technische
Dienst. mail met cv naar

rvdb@village.nl
R van den Broeke Village

Nieuw Loosdrecht,1231LE
www.village.nl,0355889900

Te huur garagebox 
Frans Halslaan te

Loosdrecht 150 euro per 
maand een maand borg

06-51334490

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

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

Geldig van donderdag 26 november t/m woensdag 2 december

Het lekkerste voor de donkere dagen

Op onze website vindt u alle vaste- en dagaanbiedingen.

Runder sucadelappen
Limousin rund

Echte BospaddestoelensoepDe 
Met room, extra gevuld

Beenhamsalade

Gebraden gehakt
Glutenvrij, de lekkerste!

500 gram

1 liter

100 gram

100 gram

€ 8,95

€ 5,98

€ 2,25

€ 1,25

Hele week:
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Zuidsingel Fase 8 in strijd met provincieregels
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Omdat de gemeente maxi-
maal 250 woningen wil 
bouwen in Kortenhoef- zuid 
heeft het provinciebestuur 
een zienswijze ingediend. 
Gedeputeerde Staten ma-
ken bezwaar tegen Zuidsin-
gel Fase 8, omdat het plan 
in strijd is met de provinci-
ale verordening.

Punt voor punt staat er waar-
om het plan niet mogelijk is, 
volgens Noord-Holland. Er is 
geen regionale afstemming. 

Weliswaar staat het plan op 
een lijst van bouwlocaties van 
50 en meer in Regio Gooi en 
Vechtstreek, maar het is nooit 
‘onvoorwaardelijk’ vastgelegd. 
Ook zou 250 uit den boze zijn, 
slechts 150 zou kunnen. Voorts 
doet het plan afbreuk aan het 
plan Groenewoud, met water-
woningen. Het verbaast de pro-
vincie dat er niet wordt gerept 
over enige samenhang met 
Groenewoud. Met een bebou-
wing van 60 tot 80 %, waarvan 
minimaal 2/5 met gestapelde 
bouw, kan het niet voldoen aan 
de hoge eisen van ruimtelijke 
kwaliteit. Althans, de gemeente 

kan dat niet voldoende onder-
bouwen, meent de provincie.

Een fietsverbinding door het 
ernaast gelegen Natuurnet-
werk Nederland moet echt aan 
strengere regels voldoen dan 
wat Wijdemeren zou willen. De 
locatie is gelegen aan de aan-
valszijde van de historische 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
In een gebied dat in vroeger 
tijden onder water werd gezet 
om de vijand te weren. Het is 
nu een nog open en gaaf ter-
rein met een UNESCO We-
relderfgoed -stempel. Een 
kernkwaliteit die absoluut niet 

mag worden aangetast.

Openbaar belang
De provincie meent dat de 
gemeente Wijdemeren het 
openbaar belang van woning-
bouw niet goed heeft uitge-
legd. Door alleen te stellen 
dat uit onderzoek blijkt dat er 
behoefte is aan 250 woningen 
kom je er niet. Waarom juist 
op deze plek? Het kan toch 
ook op Ter Sype en Groene-
woud? Of elders in het Gooi? 
Het provinciebestuur mist ook 
een toelichting of de levensvat-
baarheid van de voorzieningen 
in Kortenhoef in het geding is. 

In het algemeen, weegt het be-
lang van woningbouw op tegen 
het belang van een Unesco 
Werelderfgoed?

Tot slot concludeert het pro-
vinciebestuur dat het ontwerp 
– bestemmingsplan strijdig is 
met een aantal regels van de 
(oude) provinciale verordening. 
Men overweegt zelfs te komen 
met een zgn. ‘reactieve aanwij-
zing’. Dan kan Noord-Holland 
alsnog eigenhandig het plan 
terzijde schuiven. Deze week 
sluit de termijn voor het indie-
nen van een zienswijze.

   

Reactie De Kloet op   
zienswijze provincie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet reageerde op de 
zienswijze van de provincie 
Noord-Holland. Het provin-
ciebestuur maakt bezwaar 
tegen het bouwplan Zuids-
ingel Fase 8.

Zuidsingel fase 8 is door de 
initiatiefnemer versneld in pro-
cedure gebracht omdat de 
regelgeving (provinciale om-
gevingsverordening) van de 
provincie vele ontwikkelingen 
die bijdragen aan de leefbaar-
heid van Wijdemeren tegen 
houdt. Over de Zienswijze ont-
werpbestemmingsplan Zuid-
singel fase 8 zegt wethouder 

De Kloet: ”Nieuwe woningen 
zijn broodnodig om onze ge-
meente vitaal te houden, te 
zorgen dat het voorzienin-
genniveau op peil blijft en te 
zorgen dat de vele woning-
zoekenden een huis kunnen 
vinden. Zuidsingel fase 8 is al 
heel lang in beeld als woning-
bouwlocatie en het is een van 
de zeer weinige plekken waar 
tussen de 150 en 250 wonin-
gen gebouwd kunnen. Zo kun-
nen we tegemoet komen aan 
de woon- of verhuisbehoeften 
van inwoners. Een geschikte 
woning draagt bij aan het wel-
zijn van mensen. Denk aan se-
nioren die in een eengezinswo-
ning wonen die veel te groot is 
of jongeren die hun leven in de 
wacht moeten zetten omdat ze 

geen woning kunnen vinden. 
We hebben hier als gemeente 
een taak en die nemen we se-
rieus. We hopen hierover con-
structief in gesprek te kunnen 
met de provincie.” Het bouw-
plan sluit aan op de bestaan-
de bebouwing van Kortenhoef 
en beslaat slechts een klein 
deel van het open gebied. De 
plannen zijn niet gelegen in de 
aangewezen natuurgebieden 
(NNN). Er is voorzien in een 
uitgebreid participatieproces 
met alle inwoners van de ge-
meente; onlangs is daarvoor 
een digitale aftrap gegeven 
door de ontwikkelaar.

Foto: Jan- Jaap de Kloet
   

Geen toekomst zonder groen
Ingezonden brief

Net als veel bewoners van de 
Emmaweg hebben we een 
brief van de gemeente gekre-
gen over het haalbaarheids-
onderzoek verkeersoplossing 
Kortenhoef. Het verkeers-
plan om het woningbouwplan 
Zuidsingel fase 8 in de polder 
van Kortenhoef te kunnen rea-
liseren, gaat ten koste van het 
groen langs de ’s-Gravelandse 
Vaart en de wijken achter de 
Emmaweg. Door de toename 
van het verkeer kan langs de 
Emmaweg niet meer gepar-

keerd worden.

Het is toch vreemd dat door de 
toename van het verkeer de 
bewoners van de Emmaweg 
niet meer voor de deur mogen 
parkeren. Bij een parkeerver-
bod wordt de situatie alleen 
nog maar onveiliger. Er wordt 
nu al veel te hard gereden, laat 
staan als de weg ‘open ligt’. 
Onveilig voor personen en wa-
terbewoners.

In het haalbaarheidsonderzoek 

worden 7 locaties voorgesteld 
om mogelijke parkeerplaatsen 
te realiseren. De gemeente lijkt 
in het verkeersplan alleen oog 
te hebben voor parkeren. Te-
genwoordig is het van belang 
om zoveel mogelijk groen te 
creëren vanwege klimaatver-
andering. De klimaatadapta-
tietesten laten zien dat Korten-
hoef geen groen kan missen. 
Bomen zijn belangrijk bij kli-
maatadaptatie. Ze zorgen voor 
infiltratie van water, verkoeling 
en houden de grondwaterstand 

op pijl. Bomen en ander groen 
zijn ook van belang voor biodi-
versiteit. We kampen in Neder-
land met een tekort aan groen 
voor insecten, vogels en kleine 
dieren. Groen is ook belangrijk 
voor mensen. Een gezonde 
leefomgeving zorgt ervoor dat 
bewoners zich prettig voelen, 
nodigt uit tot gezond gedrag en 
vermindert stress.

In de planvorming is het be-
langrijk dat er ook aan een ge-
zonde leefomgeving wordt ge-

dacht. Dat gaat niet lukken als 
al het groen in steen verandert. 
Wij nodigen het college en de 
gemeenteraadsleden graag uit 
voor een schouw langs de Em-
maweg en de achterliggende 
wijken hoe de verkeersplan-
nen ten koste gaan van het 
groen.

Bewoners van de Emmaweg 
19A t/m 21B
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Weekblad Wijdemeren als reclamefolder voor 
projectontwikkelaar?
Ingezonden brief

Met verbazing en ook met 
enige boosheid heb ik het 
openingsartikel gelezen van 
Weekblad Wijdemeren van 18 
november. In dit artikel geeft 
Herman Stuijver projectont-
wikkelaar Martin Verzijde alle 
ruimte om uit te leggen waar-
om het omstreden woning-
bouwplan Zuidsingel Fase8 
“goed is voor het dorp en de 
wijdere omgeving”. Dat doet 
Verzijde natuurlijk graag en 
dat is begrijpelijk; als project-
ontwikkelaar is hij gebaat bij 
een positief besluit. Maar een 
evenwichtig artikel levert het 
niet op. Stuijver laat de project-
ontwikkelaar zijn verkooppraat-
je ongehinderd afdraaien, zon-
der één kritische vraag. Terwijl 
hij toch ook goed op de hoogte 
is van de vele bezwaren die 
tegen dit project leven. In de 
journalistiek geldt normaal ge-
sproken het principe van hoor 
en wederhoor. Het is prima dat 

een belanghebbende aan het 
woord wordt gelaten, maar als 
hij omstreden uitspraken doet, 
is het goed gebruik om ook de 
andere partijen hun visie te la-
ten geven. Het artikel staat nu 
vol met uitspraken die schreeu-
wen om een tegengeluid. Zoals 
over de toekomstige verkeers-
situatie (met een mogelijke ‘by-
pass’ bij Smidsbrug), waarover 
de projectontwikkelaar meldt: 
“Ik ben ervan overtuigd dat er 
een goed verkeersplan uit zal 
rollen.” Dat is op z’n best na-
ief. Ook de manier waarop hij 
de inbedding in de natuur ziet 
“met vogelhuisjes, groene da-
ken enzovoort” geeft weinig 
hoop voor optimisme. En tot 
slot is de passage over partici-
patie “er volgen binnenkort nog 
drie bijeenkomsten van onge-
veer 20 personen” ronduit een 
lachertje. 250 woningen, dui-
zenden inwoners die hierdoor 
geraakt worden en dan drie 

bijeenkomsten voor 20 perso-
nen? Dat komt nog niet in de 
buurt van participatie.

Ik hoop dat de redactie van 
Weekblad Wijdemeren in de 
nabije toekomst zorgt voor een 
meer evenwichtige berichtge-
ving over dit omstreden project. 
Anders reduceert het weekblad 
zichzelf tot een reclamefolder 
van de projectontwikkelaar.

Erik van der Spek, Kortenhoef

Naschrift: Het weekblad 
streeft zeker naar evenwich-
tige berichtgeving. V.w.b. dit 
onderwerp zijn alle kanten 
belicht. Zowel voor- als te-
genstanders komen ruim-
schoots aan het woord. De 
redactie is niet verantwoor-
delijk voor de antwoorden 
van de projectontwikkelaar 
(H.St.).

   

Ramkoers
Ingezonden brief

Het plan om 250 woningen 
in de Kortenhoefse Polder te 
bouwen (Zuidsingel fase 8) 
is enige weken geleden door 
het college van B&W in pro-
cedure gebracht. Omdat het 
plan niet door kan gaan als de 
Omgevingsverordening Noord 
Holland 2020 van kracht wordt 
(en dat is sinds 17 november 
jl.) is er voor gekozen dit snel 
te doen zodat de oude Provin-
ciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) nog van kracht is. En 
wat blijkt nu uit een zienswijze 
die door de provincie op 10 no-
vember 2020 is ingediend? Dat 
het ontwerp bestemmingsplan 
ook in strijd is met meerdere 

punten van die PRV. En dat 
de provincie overweegt een 
reactieve aanwijzing te geven 
waardoor het bestemmings-
plan niet in werking kan treden.

Wij hebben deze werkwijze 
van het college in de alge-
mene beschouwingen van 
10 november jl. omschreven 
als een ‘ramkoers’. Zeker ook 
omdat ook andere gevoelige 
bouwplannen (b.v. Nederhorst 
Noord) op soortgelijke wijze in 
procedure zijn gebracht. Hier-
mee zet het college de relatie 
met het provinciebestuur be-
wust onder druk. Dat vinden wij 
onverstandig en onwenselijk. 

Zo ga je niet met collega over-
heden om. En ook niet met je 
inwoners en andere betrokke-
nen.

Naar onze mening ligt er 1 
topprioriteit in de polder van 
Kortenhoef. En dat is het plan 
Groenewoud waarin Afvalzorg 
en Vereniging Landeigenaren 
Emmaweg Kortenhoef (VLEK) 
samen woningen realiseren 
en daarmee de sanering van 
de sterk vervuilde vuilnisstort 
mogelijk maken. Verder uitstel 
van dit plan (uit 2013) is van-
wege die vervuiling zeer on-
wenselijk. En dit plan heeft de 
instemming van de provincie 
Noord- Holland en van Natuur-
monumenten.

Laten we daar onze energie 
op richten. En niet op plannen 
waar de provincie zo veel en 
zulke fundamentele bezwaren 
tegen heeft. En wij trouwens 
ook.

Stan Poels, fractie PvdA/Groen-
Links

✓ 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

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

Gastvrouw/-heer gezocht voor het 
gaafste pand van Bussum.

Ben jij klantvriendelijk, energiek en gezellig, 
meld je dan snel aan als oproepkracht bij 

House of Dialogue.

Interesse? Stuur een mail met je CV naar
Melissa Voogd via mvoogd@dialoguebv.nl.

Nieuwe Spiegelstraat 11, 1406 SG Bussum
Tel 035 541 18 44  www.dialoguebv.nl

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

10
Oliebollen

Nu voor € 7,50
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Vooruitschuiven? Het kon beter!
Ingezonden brief

De begroting is een groot on-
derwerp in de gemeenteraad. 
De plannen voor komende ja-
ren stellen we vast met daarbij 
ook de lasten voor de inwoners. 
Niet alleen ozb-verhoging raakt 
onze inwoners maar ook bezui-
nigingen en het niet nakomen 
van afgesproken projecten.

Het leek afgelopen raadsver-
gadering een open discussie te 
worden. Er lagen 4 scenario’s 
op tafel en de uitnodiging om er 
eventueel zelf eentje te maken. 
Die greep De Lokale Partij met 
beide handen aan.

Uit onze analyse van de cijfers 
bleken volop kansen om de 
ozb van 12% naar 8% te verla-
gen en realistischer om te gaan 
met grote toekomstige investe-

ringen. Wij presenteerden Het 
Kan Beter scenario. Om alle 
partijen uiteindelijk tegemoet 
te komen hadden we zelfs nog 
4 smaken gemaakt om tot het 
hoogst haalbare resultaat te 
komen. Men kon daarbij kiezen 
uit 4 amendementen met de 
naam: ‘Room van de Melk’. Tot 
onze grote schrik werden we 
verrast met scheldkanonna-
des van het CDA. Termen die 
er niet om liegen vlogen door 
de ether. De wifi begon spon-
taan te kraken. De kwalificatie 
onfatsoenlijk dekt by far niet de 
lading van wat voorbij kwam. 
Gevolg: de sfeer was verknald.

Goede intenties om pijn te ver-
zachten voor u werden door 
de lompheid van het CDA tot 
moes geslagen. Een schamel 

excuus kon CDA – voorman 
Verbruggen, na aandringen 
van ons en Pvda/GL, met 
moeite over zijn lippen krijgen.

Eind van het liedje is dat de 
aangereikte verbeteringen in 
de prullenbak belandden. Het 
scenario met de hoogste ozb 
en creatieve boekhoudtrucs is 
het helaas geworden. Beste 
inwoners, ga maar vast spa-
ren, de rekening is weer voor-
uitgeschoven en zal er niet 
om liegen. Met dank aan deze 
coalitie. CDA, DB, D66 en VVD 
bedankt, onze inwoners zijn 
vast blij met u. #weetwatustemt

De Lokale Partij,
Alette Zandbergen

   

Politieke spelletjes!?
Ingezonden brief

Op dinsdag 10 november von-
den de algemene beschouwin-
gen voor de gemeentebegro-
ting 2021 plaats. Naar goed 
gebruik brengen alle partijen 
in deze vergadering hun mo-
ties en amendementen in. Ei-
genlijk zijn dit wijzigingen op 
de voorgestelde begroting. De 
CDA-fractie bracht een amen-
dement in om de bezuiniging 
op de leges voor evenementen 
en onderhoud begraafplaatsen 
niet door te voeren.

DorpsBelangen kwam met een 
amendement om bezuinigin-
gen voor kunst en cultuur niet 
door te voeren en D66 wilde 
geen bezuiniging op duur-
zaamheid. DLP en PvdA/GL 
hadden, ieder apart, een uit-
gebreide eigen scenario inge-
bracht om met andere uitgaven 
en bezuinigingen de begroting 

in evenwicht te krijgen.

Donderdag 12 november vond 
de stemming plaats over de 
begroting en de ingebrachte 
moties en amendementen. De 
twee oppositiepartijen voelden 
dat er geen steun was voor de 
eerder ingebrachte scenario’s. 
Tot mijn grote verbazing, kwam 
er opeens een amendement 
uit de tas van DLP en PvdA/
GL waarin de vier hierboven 
beschreven punten waren op-
genomen. De regel is dat het 
amendement dat het meest 
ingrijpend is als eerste in stem-
ming wordt gebracht. Doordat 
alle punten waren samenge-
voegd in één amendement, 
was dit het meest ingrijpende 
voorstel. Bij voldoende steun 
zouden de ingebrachte amen-
dementen van de overige par-
tijen niet meer in stemming 

worden gebracht.

De één noemt het een politiek 
spelletje of een slimmigheid. Ik 
voelde mij bescheten en vond 
het achterbaks. Vooral om-
dat het verstrekkende amen-
dement niet van te voren is 
gedeeld. Wat was nu mooier 
geweest als de twee partijen 
contact hadden gezocht met 
Dorpsbelangen, D66 en CDA, 
om tot één gezamenlijk amen-
dement te komen. Niet van 
elkaar pikken, geen vliegen 
afvangen, maar met elkaar la-
ten zien waar je voor staat! Dit 
alles vanuit ons gezamenlijke 
belang om het beste te doen 
voor onze inwoners, onderne-
mers en verenigingen.

Jan Verbruggen,
CDA Wijdemeren

   

GooiTV
Vanaf woensdag 25 novem-
ber zendt GooiTV het vol-
gende programma uit:

Andreas van der Schaaf komt 
met een nieuwe aflevering van 
De Dag van Andreas, weder-
om in retrostijl.

Ruud Bochardt praat in In Der-

de Termijn met burgemeester 
Crys Larson. Zij blikt terug op 
haar eerste jaar als burge-
meester van Wijdemeren.

Met een bijzonder program-
ma wordt teruggekeken op de 
Verkiezing van de Ondernemer 
van het Jaar in Wijdemeren dat 
in 2020 door de corona niet op 

de traditionele wijze door kon 
gaan.

Op zondag 29 november gaat 
Sinterklaas in op diverse vra-
gen van kinderen bij GooiTV. 
Dat begint om 15.00 uur en is 
ook online te volgen op 
gooitv.nl.

Blij maken met een dode mus
Ingezonden brief

Drie ingezonden brieven 
en een pamflet in WW van 
11.11.2020 anti de plannen 
van B&W en de coalitie om het 
aantal woningen her en der 
fors te doen toenemen. Dat de 
bestaande wegeninfrastruc-
tuur met of zonder aanpassin-
gen, de daardoor toenemende 
verkeersintensiteit niet kan 
verwerken, zal uiteindelijk ook 
wel doordringen bij de plan-
nenmakers. De plannen die 
nu in allerijl voorliggen zijn een 
vorm van blij maken met een 
dode mus.

Ook in WW van 11.11 spreekt 
wethouder Klink zich uit over 
de toekomst van de bedrijven-
terreinen. Het tweede geval 
van irreële plannenmakerij met 
het rapport van Bureau Buiten 
als inspiratiebron. Geen re-
alistische oplossingen door 
verplaatsing naar geschikte en 
beschikbare bedrijventerrei-
nen buiten de regio maar een 
doelredenering: de oplossing 
moet koste wat kost in Wijde-
meren worden gezocht. In de 
visie van Klink worden de ter-
reinen De Boomgaard en de 
Slenk met elkaar verbonden 
ten koste van tussenliggende 
open natuurgebieden. En dat 
omdat alleen De Boomgaard 

een redelijke bereikbaarheid 
kent. De Slenk (en alle andere 
bedrijfsterreinen in Wijdeme-
ren) worden gekenmerkt door 
slechte bereikbaarheid als ge-
volg van de niet of nauwelijks 
te verbeteren wegeninfrastruc-
tuur van Wijdemeren. Kan er 
dan helemaal niets? Jawel, op 
de Slenk maar ook op Nieuw 
Walden/Machineweg zijn be-
drijven gevestigd die de keuze 
voor hun locatie niet hebben 
gebaseerd op de noodzaak 
om juist daar te gaan zitten. 
Geen van de grote(re) bedrij-
ven op de genoemde bedrijfs-
terreinen is daar gevestigd 
omdat er geen beter alternatief 
was/is. Veeleer zal de grond-
prijs een rol hebben gespeeld.

Door verplaatsing van deze 
bedrijven naar bedrijfsterrei-
nen die juist zijn en worden 
ontwikkeld voor de grote(-
re) spelers (Almere over de 
Stichtse Brug, Zeewolde) 
wordt ruimte vrij gemaakt voor 
bedrijven die wel regio gebon-
den zijn. Minder verkeersin-
tensiteit en behoud van natuur. 
Beste wethouder Klink, s.v.p. 
niet nog een blijmaker met een 
dode mus.

Hans Hof, Nederhorst den Berg
   

Ieder grassprietje verdedigen
Ingezonden brief

Chapeau Jan Pieneman voor 
uw uitgebreide ingezonden 
brief waarin u een lans breekt 
voor woningzoekenden. Al 
jaren erger ik mij aan de mili-
eumaffia die met hun derrière 
op het ‘pluche’ zitten en al een 
dak boven hun hoofd hebben. 
Zij menen ieder grassprietje 
te moeten verdedigen. Door 
hun jarenlange tegenwerking 
en bezwaarschriften ontzeg-
gen ze de jeugd een huis en 
leven ze m.i. onder een steen 
als ze niet door hebben dat 
de bevolking groeit. Vasthou-
dend aan ‘vroeger’ en alles 
bij het oude willen laten. Op 
23 februari 2016 heb ik Frans 
Lieste van de gemeente al 
laten weten dat de gemeente 
Rotterdam een nieuwbouwwijk 
Zestienhoven onder de rook 
van het vliegveld Zestienho-
ven heeft kunnen realiseren 
met o.m. notariële vastlegging 

van (kort door de bocht) ‘geen 
bezwaar’ en getekend voor 
‘kennis’ van de aanwezigheid 
van het vliegveld. Kopie van 
het betreffende notariële deel 
ook aangeleverd. Vele gebo-
ren Loosdrechters zijn bekend 
met het vliegveld en hebben 
ook geen bezwaar tegen de 
‘geluidsoverlast’ en zouden 
graag in Ter Sype willen wo-
nen. Wat kan er in de provin-
cie Zuid-Holland wat hier niet 
kan? Als je de natuur wilt be-
houden is m.i. een van de op-
lossingen de bevolkingsgroei 
te remmen door subsidies op 
kinderopvang en kinderbijslag 
stop te zetten vanaf 2 kinde-
ren. Wil je er meer, dan kan 
dat maar niet met ondersteu-
ning van belastinggeld. Heikel 
en onpopulair onderwerp: de 
vervuiler betaalt....

Pieternel Valderpoort
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Volgende ingrijpende herinrichting in het verschiet
Dijk in Boomhoek en Muyeveld

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Geen opspattend water, 
geen spoorvorming, geen 
scheuren en geen voorbij 
razend verkeer meer, dat 
is de droom van menig 
Boomhoeker of Muyevel-
denaar. Volgend jaar gaat 
er weer een stuk dijk in 
Loosdrecht op de schop. 
Nu gaat het om de Nieuw- 
Loosdrechtsedijk in 
Boomhoek en Muyeveld. 
Unaniem ging de raad ak-
koord met een aantal wijzi-
gingen op het voorstel van 
wethouder Boermans.

De Nieuw-Loosdrechtsedijk 
is de enige verbinding tus-
sen de kernen Breukeleveen 
en Nieuw-Loosdrecht, daar 
zijn ook een aantal belangrij-
ke jachthavens en chaletpar-
ken gesitueerd. Waarbij de 
Boomhoek aangewezen is als 
recreatieboulevard die het ge-
bied nog aantrekkelijker moet 
maken. Gezien de slechte 
staat van de weg is een herin-
richting noodzakelijk. Door 
talloze scheuren schreeuwt 
de deklaag van het asfalt om 
onderhoud. Langzamere weg-

gebruikers zien dit deel van 
de dijk als onveilig. Fietsers 
worden vaak van zeer dichtbij 
gepasseerd door vaak te snel 
rijdende auto’s. In Muyeveld 
ondervindt men veel hinder 
van water op straat bij regen. 
Uit de laatste rioolinspectie 
bleek dat vervanging van het 
riool op een aantal locaties 
noodzakelijk is. Verder is er 
door een niet gescheiden ri-
oolstelsel bij hevige regenbui-
en een capaciteitsprobleem 
waardoor er regelmatig wa-
teroverlast is op de weg. Het 
is de bedoeling om zoveel 
mogelijk hemelwater af te 
koppelen van het bestaande 
rioolstelsel.

30 km-zone
Een deel van de Boomhoek 
wordt ingericht als 30 km-zo-
ne. Dat kan bereikt worden 
door een drietal verkeers-
drempels. Brandweer en poli-
tie waren akkoord met de aan-
passingen, maar willen wel 50 
km. snelheid. Het overige deel 
van de Nieuw-Loosdrechtse-
dijk in Boomhoek en Muye-
veld tot de bocht bij het Breu-
keleveensemeentje wordt 
ingericht als 50 km-zone. De 
nutsbedrijven kunnen in 2021 

beginnen met het vervangen 
van waterleiding, elektrakabel 
en gasleiding. Misschien is het 
uitrollen van een glasvezel-
netwerk ook mogelijk. In het 
najaar 2021 volgt het riool, dat 
is efficiënter. Gelijktijdig wer-
ken lijkt nog efficiënter, maar 
dat mag niet volgens bepaal-
de hygiëneregels. Als alles 
volgens plan verloopt kunnen 
de werkzaamheden aan het 
wegdek in oktober 2021 star-
ten. De gemeente wilde graag 
een zgn. hybride contract met 
de aannemer(s). Dat komt 
erop neer dat de aannemer 
ook zelf verantwoordelijk is 

voor de technische uitwerking 
van het ontwerp, de fasering 
en de verkeershinder.

Amendement
Het gaat nog niet om een 
concreet plan, slechts om 
uitgangspunten waaraan de 
herinrichting moet voldaan. 
De totale gemeenteraad gaf 
wethouder Boermans een 
duwtje in de rug door steun 
aan een amendement van De 
Lokale Partij en CDA. Waarin 
staat dat een ‘hybride’ con-
tract uit den boze is. Boven-
dien staat er nu duidelijk op 
papier dat een deel van de 

Boomhoek echt 30 km-zone 
moet worden. Tot slot legde de 
raad vast dat de werkzaamhe-
den aan het riool en de weg 
alleen in het laagseizoen van 
1 oktober tot 1 april mogen 
plaatsvinden. Waardoor het 
werk mogelijk in meerdere 
fasen wordt uitgevoerd. De 
financiën zijn geheim, maar 
tijdens de begroting zei Gert 
Zagt (DLP) dat het op kon lo-
pen tot 6,5 miljoen. Dat stond 
in een openbaar stuk. Volgens 
CDA ‘er Eric Torsing hoeft het 
zo’n vaart niet te lopen, het 
zou rond 2,5 miljoen kunnen 
blijven.

   

Uitslag enquête Ter Sype
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Wim van Oudheusden lan-
ceerde een enquête via de 
sociale media over wonen 
op Ter Sype in Loosdrecht. 
Hoewel de respons niet 
overweldigend was, is het 
toch interessant om een 
serie antwoorden te publi-
ceren.

Op één persoon na stemden 
15 deelnemers vóór wonin-
gen op Ter Sype. Die ene te-
genstemmer vreesde dat het 
vele verkeer over de Rading 
een ramp zou worden. De 
vóór-stemmers: 160 meteen! 
Men liet dit m.i. versloffen ter-
wijl alles stedenbouwkundig 
en qua verkeersafwikkeling 
klaar was. Er kon én kan dus 
véél meer dan men u voor-
spiegelt binnendorps; Het is 
mij al jaren een doorn in het 
oog dat er maar geen wo-

ningen gebouwd worden op 
Ter Sype. Elke poging om de 
impasse te doorbreken is het 
proberen waard. Ik wil mij wel 
aansluiten bij het burgerini-
tiatief ‘Wij willen wonen’; Het 
plan Ter Sype stond in 1979 
al in een ver gevorderd plan 
op stapel. Inmiddels 40 jaar 
verder is Ter Sype nog steeds 
een droom voor vele huizen 
zoekers; Start zo snel moge-
lijk met bouwen waar dat wel 
mag (160) en verkoop de an-
dere woningen op papier met 
instemming van – en onder 
voorwaarde dat- het vliegtuig-
bestuur meewerkt; Van mij 
mag je bouwen en als het me 
aanstaat verhuis ik misschien 
ook wel naar Ter Sype: dan 
verplaatsen ze de vliegbaan 
toch niet; Wij zijn woningzoe-
kenden in Nieuw- Loosdrecht 
en hopen dat er geen tot nau-
welijks overlast is, want dat 
ervaren wij nu in Kerkenlan-
den al giga veel.”

Geluidsoverlast
Negen inzenders hebben last 
van geluidsoverlast. Uit Maar-
tensdijk meldt iemand dat ze 
veel last hebben ‘van vlieg-
tuigjes die boven ons dorp 
rondcirkelen’. Vooral in het 
weekend of op zomeravon-
den; Een Westbroeker schrijft: 

‘sinds een jaar of 2 is er veel 
overlast het geval’. Daarente-
gen ervaren 28 geënquêteer-
den geen overlast. ‘Wij wonen 
al 25 jaar op de Regenboog 
en hebben helemaal geen last 
van herrie. Het is toch leuk 
zo’n vliegveldje hierachter?’ 
Uit Hollandsche Rading: ‘Ben 

wel bang voor geluidsoverlast 
van het vliegverkeer Schiphol, 
indien vliegveld Hilversum 
zou sluiten’.

Foto: Een oud schetsje van het 
‘paardendorp’ Ter Sype



Woensdag 25 november 2020
7LOKAAL

Kerstactie Kasteel 
Museum Sypesteyn
‘Een kerstgroet doet goed’...

LOOSDRECHT
Onder het motto: ‘Een 
kerstgroet doet goed’ 
start Kasteel-Museum Sy-
pesteyn in Loosdrecht een 
actie voor de bewoners 
van Inovum: Verpleeghuis 
de Beukenhof in Loos-
drecht, Verpleeghuis Gooi-
ers Erf in Hilversum en 
Verpleeghuis Veenstaete 
in Kortenhoef.

Wij vragen de kinderen in 
heel Wijdemeren om mee te 
doen aan deze actie door het 
maken van een persoonlijke, 
zelfgemaakte kerstbal. Na-
tuurlijk mag je ook méér ballen 
versieren! De kerstbal kan ge-
maakt worden van karton, pa-
pier maché, piepschuim, enz. 
Hang de bal aan een mooi lint, 
zodat de bewoners het me-
teen op kunnen hangen.
De kerstballen kunnen op 
woensdag 9 en woensdag 16 
december a.s ingeleverd wor-

den van 14.00 – 16.30 uur bij 
het blauwe hek van het kas-
teel, waar vrijwilligers klaar 
staan om alles in ontvangst te 
nemen.

Wij verheugen ons op mooie, 
creatieve kerstballen, zodat 
wij veel bewoners blij kunnen 
maken met een vrolijke kerst-
groet.

Immers..... een kerstgroet doet 
goed, speciaal in deze tijd....

   

Zorgen over dagbesteding
REGIO
Zorgorganisaties Amaris, 
Hilverzorg, Inovum, De 
Oude Pastorie en Vivium 
hebben zich niet (dan wel 
beperkt) ingeschreven 
voor de gemeentelijke in-
koop dagbesteding 2021. 
Dat betekent dat voor cli-
enten, die een WMO-indi-
catie hebben voor dagbe-
steding, de mogelijkheid 
bij deze zorgorganisaties 
komt te vervallen. Het be-
treft mensen met veelal de-
mentie, die enkele dagen 
of dagdelen in de week 
naar een dagbestedingslo-
catie gaan.

Er is een groter aantal cliën-
ten dat gebruik maakt van de 
dagbesteding dan dat tot op 
heden door de gemeenten aan 
plaatsen is gecontracteerd. Dit 
baart zowel de gemeenten als 
de huidige aanbiedende orga-
nisaties zorgen. Gemeenten 
zoeken samen met regiona-
le zorgorganisaties naar een 
oplossing voor de cliënten. 
De huidige aanbieders en de 
gemeenten hebben afspraken 

gemaakt, waarmee dagbeste-
ding voor de huidige cliënten 
geboden blijft worden tot het 
moment dat er een passende 
vervolgplek is.

Op de locaties in Naarden/
Bussum, Huizen en Laren 
van Vivium, in Nederhorst den 
Berg en Hilversum van Amaris, 
in Hilversum van Hilverzorg en 
in Loosdrecht van Inovum als-
mede bij De Oude Pastorie in 
Huizen wordt vanaf januari tij-
delijk nog dagbesteding in de 
huidige vorm geboden, totdat 
er een passend vervolg is.

Verdere berichtgeving volgt 
zodra hierover meer bekend 
is.

Nieuwe single Quincy Brink met 
lokale samenwerking
‘S- GRAVELAND
De uit ’s-Graveland afkom-
stige zanger Quincy Brink 
lanceert op 27 november 
a.s. zijn tweede single met 
een livestream op Face-
book. Het nummer heet ‘Ik 
Kom Naar Jou’ en het is – 
net als de eerste single van 
Quincy – een bewerking 
van een liedje van Enrique 
Iglesias. Quincy schreef 
zelf de Nederlandse tekst.

Het nummer is reeds in het 
voorjaar opgenomen, maar 
omdat optreden wegens co-
rona toen niet mogelijk was, 
is het even op de plank blijven 
liggen. Aan de basis van het 
nieuwe nummer ligt een unie-
ke lokale samenwerking. De 
single werd namelijk geprodu-
ceerd door Henk van ter Meij, 
onder meer bekend als orga-
nisator van de D3D-jams in 
partycentrum De Drie Dorpen. 
Van ter Meij riep de hulp in van 
enige bevriende conservato-
rium-muzikanten en vroeg de 
Kortenhoefse Laura Roosen-
daal om de achtergrondzang 
te verzorgen. De zangpartij-
en werden opgenomen in de 
homestudio van Marc la Cha-

pelle, die ook Quincy’s mana-
ger is.

De videoclip bij het nummer is 
ook opgenomen in de regio. 
Eén van de locaties waarop 
gefilmd is café Het Wapen 
van Kortenhoef. “We vonden 
het leuk om het nummer toch 
live te doen”, legt Quincy uit. 
“En dan ook echt live, dus niet 
alleen de zang. Henk van ter 

Meij gaat mij begeleiden op de 
piano, dus het wordt een heel 
sfeervol miniconcertje”. De 
livestream van zanger Quincy 
Brink is op vrijdag 27 novem-
ber om 20.00 uur te volgen via 
Facebook. De single Ik Kom 
Naar Jou is nu al te beluisteren 
op Spotify en de clip te bezich-
tigen via YouTube.

Foto: Marc la Chapelle
   

Sint-Maartenactie BS de Catamaran
Helaas geen Sint-Maarten dit jaar.

LOOSDRECHT
Basisschool de Catama-
ran besloot om dit jaar iets 
terug te doen voor de ou-
deren in de buurt. De kin-
deren hebben doosjes ver-
sierd, tekening gemaakt en 
er wat lekkers in gestopt.

De kinderen van de Catama-
ran hopen dat de ouderen er-
van hebben genoten.

Hoe het ooit begon? Sint 
Maarten deelde wat hij kon. 
Een voorbeeld, een mooi ge-
baar. Wat delen wij nu nog 
met elkaar? Helaas mogen de 
kinderen met Sint Maarten niet 
langs de deuren gaan, daarom 
biedt de Catamaran u dit jaar 
wat aan.

Ouderraad en kinderen van BS 
De Catamaran

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Misbruikte vrouw wil met fotoboek taboe doorbreken
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Mariël Groenen (50) uit 
Riethoven overhandigde 
aan de Ankeveense Marian 
van Veluwen een bijzon-
der fotoboek dat de ver-
woestende gevolgen van 
misbruik laat zien. Marian 
van Veluwen is seksuologe 
en therapeute gespeciali-
seerd in seksueel misbruik 
en incesttrauma.

De cijfers zijn schrikbarend: 
48% van de meisjes en 17% 
van de jongens komt voor hun 
achttiende jaar in aanraking 
met seksueel geweld. Mariël 
zelf werd jarenlang seksueel 
misbruikt door haar vader. 
Door middel van veel thera-
pie heeft zij haar verleden 
verwerkt. Ze zet zich nu in 
om de gevolgen van seksueel 
misbruik onder de aandacht 
te brengen. ‘Mijn schaduw 
in het licht’ is de titel van het 
fotoboek dat op 16 november 
jl. verscheen. De foto’s laten 
zien hoe misbruik voelt: de 

onmacht, onderdrukking, een-
zaamheid, lichamelijke schade 
en manieren om jezelf staande 
te houden. Voor de beelden uit 
haar kindertijd en tienerjaren 
zijn twee modellen gebruikt. 
Mariël heeft zelf ook model 
gestaan. “Het was heel span-
nend om mezelf bloot te geven 
voor de camera. Ik doe het 
echter om mensen te raken, 
te laten zien wat misbruik met 
je doet”, zegt zij hierover. “Ook 
wil ik mensen een positieve 
boodschap meegeven: helen 
kan! Daarom eindigt mijn boek 
met een beeld waarin ik in het 
licht sta. Ik kan nu genieten 
van mijn leven”. De fotografie 
is verzorgd door Jan Stege.

Andere manier
Mariël heeft in 2018 het studie-
boek ‘De impact van incest op 
alle levensgebieden’ uitgege-
ven. Met ‘Mijn schaduw in het 
licht’ hoopt zij mensen op een 
andere, nieuwe manier te be-
reiken om seksueel misbruik 
uit het taboe te halen. Nog al 
te vaak vragen mensen: “Heb 
je het verleden nu nog niet 

achter je gelaten?” Of ze kij-
ken ze vol afschuw als ze ho-
ren over je incestverleden; dat 
voelt alsof je zelf vies bent. Dát 
is wat Mariël wil doorbreken. 
Naast de foto’s in het boek 
heeft ze een drietal gedichten 
geplaatst die haar gevoelens 
beschrijven. Ze besluit het 
boek met informatie en tips 
voor iedereen die in aanraking 
komt met seksueel misbruik: 

hulpverleners, slachtoffers en 
omstanders.

Expositie
Het was de bedoeling om het 
boek tijdens een foto-expositie 
te lanceren. Door de maatre-
gelen is deze expositie uitge-
steld. Mariël hield daarom een 
‘boekentoer’ en belandde via 
haar netwerk bij Marian van 
Veluwen. Dagelijks overhan-

digt ze persoonlijk haar boek 
aan iemand die het heeft ge-
kocht. Zij houdt daarvan een 
blog bij dat ze publiceert op 
haar website en op social me-
dia. Zie: www.wavecoaching.
nl. Daar kunt u ook het boek 
bestellen.

Foto: Mariël Groenen overhan-
digt aan Marian van Veluwen (r)

  

WESTBROEK – December is bij uitstek de maand 
van samen zijn en gezelligheid. Dat zal er dit jaar 
misschien wat anders uitzien dan u gewend bent. 
Hoewel wij het de horeca van harte gunnen om 
weer open te gaan, blijft de vraag staan of dit rond 
de kerstdagen ook mogelijk is. Wij van Vink Witgoed 
adviseren u daarom om uw keuken kerstklaar te 
maken. Goed werkende keukenapparaten zorgen 
ervoor dat u als kok aan de slag kunt in uw eigen 
thuisrestaurant!

De ingrediënten van uw kerstmaaltijd worden 
bewaard in een koelkast of vriezer. Vervolgens 

bereidt u de maaltijd 
op een kookplaat of in 
de oven. Om niet de 
rest van de week in 
de baklucht te blijven 
zitten, heeft u een 
goede afzuigkap. Na 
de maaltijd gaan de 
borden en het bestek 
de vaatwasser in. 
Het tafelkleed en uw 
schort kunnen in de 
wasmachine en droger, 

zo zijn ze de dag erop weer klaar voor gebruik. In 
uw keuken is zekerheid een belangrijke factor. De 
apparaten moeten doen waar ze voor gemaakt zijn. 
U moet er toch niet aan denken dat de oven weigert 
op het moment dat u de kalkoen erin wilt schuiven? 
Bij Vink Witgoed begrijpen we dat maar al te goed. 
Daarom staan we voor u klaar om uw keuken weer 
up-to-date te maken. In onze showroom hebben wij 
een uitgebreid assortiment waarover we u graag 
vertellen.

Informatie op uw manier
Voor u tot aanschaf van een apparaat overgaat, wilt u 
natuurlijk op uw manier informatie verzamelen. Dat 
begrijpen wij en daarom zijn er veel mogelijkheden. 
In onze showroom staan wij voor u klaar om over 
onze uitgebreide collectie apparaten uitleg te 
geven. Daarnaast kunt u op uw computer, tablet 
of smartphone naar de website van Vink Witgoed 
gaan om informatie te verzamelen. Ook is het 
mogelijk om een medewerker van Vink bij u thuis 
uit te nodigen. U krijgt dan een compleet advies, 
passend bij uw woning en uw wensen. 

Service met aandacht
Bij Vink Witgoed vinden we dat u persoonlijke 

aandacht verdient bij de aanschaf van een 
apparaat waar u jaren mee gaat doen. Als uw 
witgoedapparatuur defect is, wilt u zo snel mogelijk 
een oplossing. Vink Witgoed levert en plaatst uw 
nieuwe aankoop meestal binnen een week. Ook 
werken wij met een vaste servicepartner die uw 
apparaat bij u thuis kan komen repareren. Mocht 
een reparatie niet lukken, dan krijgt u een deel 
van de kosten van onze servicepartner terug bij 
aankoop van een nieuw apparaat bij Vink Witgoed.

Of u deze kerst thuis kookt of dat de restaurants 
weer open gaan: wij wensen u in elk geval goede 
kerstdagen en een gezond 2021!

Ook dit jaar zorgen wij bij uw aankoop voor een 
heerlijke kalkoen of kiprollade en een 
goede fles wijn voor bij het kerstdiner. 

Is uw thuisrestaurant al klaar?
WESTBROEK – December is bij uitstek de maand 
van samen zijn en gezelligheid. Dat zal er dit jaar 
misschien wat anders uitzien dan u gewend bent. 
Hoewel wij het de horeca van harte gunnen om 
weer open te gaan, blijft de vraag staan of dit rond 
de kerstdagen ook mogelijk is. Wij van Vink Witgoed 
adviseren u daarom om uw keuken kerstklaar te 
maken. Goed werkende keukenapparaten zorgen 
ervoor dat u als kok aan de slag kunt in uw eigen 
thuisrestaurant!


